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Esipuhe
Elinkaarihankkeita helpottamaan laadittu yhteinen sopimusmalli ja taustoitusohje

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Rakennusteollisuus RT ry ja Suomen 
Kuntaliitto yhdessä asiantuntijakonsulttien kanssa ovat saaneet maaliin mittavan yhteis-
työprojektin, jonka avulla voidaan yhdenmukaistaa ja tukea julkisen sektorin ja erityises-
ti kuntien elinkaarihankkeiden toteutusta. Noin vuoden ajan intensiivinen yhteistyö on 
tuottanut tiiviin ja käyttöä helpottavan elinkaarihankkeiden toteutusmallin taustoitusoh-
jeineen. 

Hankkeen tavoite ja rajaus

Hankkeen tavoitteena oli koota yhteen saadut kokemukset elinkaarihankkeista eri osapuol-
ten kokemusten perusteella ja sen avulla luoda yhteinen sopimusmalli, jolla helpotettaisiin 
julkisen sektorin tilaajien ryhtymistä tämän tyyppisiin toteutusmalleihin eräänä toteutus-
vaihtoehtona, ja samalla rohkaista palvelun tuottajia antamaan tarjouksia tämän tyyppisiin 
tarjouspyyntöihin.

Hanke rajattiin koskemaan toimitilahankkeita, mutta siinä oli vahvasti mukana infra-
rakentamisen edustajia, ja jatkoprojekti ulotetaan infrarakentamisen puolelle, jossa valtion 
puolella kokemusta hankkeista onkin jo runsaasti, ja jatkossa on tarkoitus soveltaa koke-
muksia kuntien projekteihin.

Hankkeessa ei tarkasteltu elinkaarihankkeiden rahoitusta. Syynä oli se, että eri kunnissa 
tähän on usein ollut varsin erilainen lähestymiskulma, koska kuntien kirjo ulottuu laajalle 
alueelle taloudellisesti vauraista kunnista ns. kriisikuntiin 

Eräitä tärkeitä toimintaympäristöön liittyneitä lähtökohtia ja hyötynäkökulmia

Sopimusmallin laatimisessa pyrittiin siihen, että kunnissa ongelmaksi muodostunut kor-
jausvelan kasvava määrä saataisiin hallintaan. Mikäli jatkossa elinkaarimalli ulotetaan laa-
jaan osaan kuntien kiinteistökantaa, malli velvoittaa palvelun tuottajia näissä kohteissa 
pitämään korjausvelan kurissa ja parhaassa tapauksessa vähentämään sitä. Tällöin sopimuk-
sen kohteena olevia kiinteistöjä ei enää voisi käyttää kuntien budjetin tasapainottamisen 
välineenä, kuten nyt usein on käynyt.

Tavoitteena elinkaarimallin ajattelutavassa onkin ollut se, että joutuessaan vastuuseen ra-
kentamisen ja mahdollisen suunnittelun lisäksi kiinteistön ylläpidosta, toteuttajalla on mo-
tivaatio tehdä tuote kestämään pitkään ja siten toteuttamaan kohde hyvän laatuisena. Tällä 
olisi varmaan vaikutusta myös paljon esillä olleeseen sisäilmaongelmaan, johon valtiovalta 
on aivan ansaitusti kiinnittänyt erityistä huomiota.

Sopimusmallin luonteeseen kuuluu myös kumppanuushengen vahvistaminen tilaajan, 
tuottajan ja asiakkaan kesken vuorovaikutuksen lisäämisen kautta, ja siten ydintoiminnan 
edellytysten parantaminen. Toimitilakustannukset ovat kuitenkin useimmiten noin 5–15 % 
ydintoiminnan kustannuksista, ja jos toimitiloihin panostamisella saadaan ydintoiminnan 
tuottavuutta parannettua, on tämä panostaminen ollut sekä kustannusten, että palvelun laa-
dun kannalta perusteltua.

Oleellinen ajattelutapa sopimusmallia kehitettäessä oli myös riskien jakamien tilaajan ja 
palvelun tuottajien kesken siten, että sillä, jolla on mahdollisuus vaikuttaa riskeihin eniten, 
ottaa riskin, oli sitten kyseessä tilaaja tai tuottaja. Tätä jakoa on ansiokkaasti kuvattu sopi-
musmallissa.

Olen ollut iloinen, että olen saanut olla puheenjohtajana innovatiivisessa ja innostunees-
sa sekä asiantuntevassa kaikkien osapuolten työryhmässä, ja toivon, että kunnissa lähde-
tään ennakkoluulottomasti kokeilemaan elinkaarihankkeiden toteutusta näitä malleja apuna 
käyttäen. Muutamat kunnat ovat jo tässä olleet pilotteina, kuten esimerkiksi Espoo, Kuopio, 
Jyväskylä ja Haukipudas sekä Porvoo. Uskon, että näiden kuntien hyvät kokemukset rohkai-
sevat uusia toimijoita mukaan.

Turun Tilapalvelujen johtaja, DI, KJs Martti Kuitunen
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[Kohteen/kohteiden AAA, BBB, CCC]  
palvelusopimus

TÄMÄ PALVELUSOPIMUS (jäljempänä myös Sopimus) on tehty ••.••.20••.

OSAPUOLET
(1) Kaupunki XXX (y-tunnus [jos liikelaitos tmv. yhtiöitetty sopijakumppani] •••••••-•) (Tilaaja)
(2) Rakennusyhtiö YYY (y-tunnus •••••••-•) (Palveluntuottaja)
(1)–(2)  yhdessä Osapuolet ja erikseen Osapuoli.

OSA I - YLEISTÄ

1 MÄÄRITELMÄT 

Alihankintasopimus  
tarkoittaa Palveluntuottajan ja Alihankkijan välistä sopimusta Palveluiden tuottamisesta.

Alihankkija tarkoittaa ulkopuolista palveluntarjoajaa tai operaattoria, jonka kanssa Palveluntuottaja on 
tehnyt Alihankintasopimuksen.

Edustaja(t) tarkoittaa Osapuolten nimeämiä Edustajia, joilla on oikeus käyttää heidät nimenneen Osa-
puolen puhevaltaa toiseen Osapuoleen nähden kaikissa Hankkeeseen ja tähän Palvelusopi-
mukseen liittyvissä asioissa. 

Investointijakso tarkoittaa ajanjaksoa, jonka aikana Palveluntuottaja suunnittelee ja rakentaa [ja/tai perus-
korjaa] Kohteen/Kohteet tämän Palvelusopimuksen liitteenä [3] olevien Urakkasopimusten 
mukaisesti. 

Kohde/Kohteet tarkoittaa [Kohteiden nimet, osoitteet ym. tarvittava yksilöinti].

Kuntovakuus tarkoittaa Tilaajalle Palveluntuottajan toimesta toimitettavaa vakuutta Kohteiden jatkuvan 
Käytettävyys- ja luovutuskuntovaatimusten mukaisen kuntotason pysyttämistä koskevien 
velvoitteiden täyttämisen vakuudeksi.

Luovutuskunto tarkoittaa käytettävyys- ja luovutuskuntovaatimuksissa (tämän Palvelusopimuksen liite [5]) 
tarkemmin kuvattua Kohteiden Palvelujakson päättymishetken mukaista luovutuskuntoa, 
joka määritellään Palveluntuottajan tarjouksen antamishetkellä voimassa oleviin RT-kort-
teihin sekä muihin alalla vakiintuneesti sovellettaviin ohjeisiin ja määräyksiin viitaten.

Palvelut tarkoittaa tällä Sopimuksella Kohteisiin Palveluntuottajan tuotettavaksi sovittavia palvelui-
ta.
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Palvelujakso tarkoittaa Kohteen/Kohteiden hyväksytystä Urakkasopimuksen mukaisesta vastaanotosta 
laskettua [●] vuoden ajanjaksoa, jonka aikana Palveluntuottaja vastaa Kohteeseen/Kohteisiin 
tuotettavista Palveluista. 

Palvelukuvaus tarkoittaa tämän Palvelusopimuksen liitteenä [1] olevaa palvelukuvausta, jossa on yksityis-
kohtaisesti määritelty Palveluita (mm. niiden tuottamistapaa sekä laatua ja edellytettävää 
laadunvarmistusta) koskevat vaatimukset.

Palvelumaksu tarkoittaa tämän Palvelusopimuksen liitteenä [4] olevassa Maksumekanismissa määriteltyä 
Palveluista maksettavaa korvausta, jonka Tilaaja maksaa Palveluntuottajalle. 

PTS-suunnitelma tarkoittaa tämän Palvelusopimuksen liitteenä [2] olevaa pitkän tähtäimen kunnossapito-
suunnitelmaa, jossa on alustavasti määritelty Kohteisiin kohdistettavat toimenpiteet Palve-
lujakson aikana.

Urakkasopimus/-sopimukset 
 tarkoittavat [kunkin] Kohteen suunnittelua ja rakentamista [ja/tai peruskorjausta] koskevia 

urakkasopimuksia, jotka ovat tämän Palvelusopimuksen liitteenä [3]. 

Ylivoimainen Este tarkoittaa
i. puolustustila- tai valmiuslaissa tarkoitettua poikkeuksellista olosuhdetta tai niihin  
 verrattavaa seikkaa, joka estää tämän Palvelusopimuksen mukaisten velvoitteiden  
 täyttämisen tai aiheuttaa sen, että tämän Palvelusopimuksen mukaisten velvoitteiden  
 täyttämisen vaatiminen olisi kohtuutonta;

ii. Osapuolen jonkin sopimusvelvoitteen täyttämisen estävää lakkoa tai saartoa taikka  
 työnantajajärjestöjen hyväksymää tai päättämää työsulkua tai muuta niihin verratta- 
 vaa jonkin sopimusvelvoitteen täyttämisen olennaisesti estävää työtaistelutoimenpi- 
 dettä; tai

iii. muuta sellaista Osapuolista riippumatonta poikkeuksellista seikkaa, joka tekee mah- 
 dottomaksi tai huomattavasti vaikeuttaa tämän Palvelusopimuksen mukaisten vel- 
 vollisuuksien täyttämistä ja jota Osapuoli ei ole voinut ottaa ennakolta huomioon ja  
 jonka tuottamaa haittaa Osapuoli ei ole voinut kohtuudella poistaa. Tällaiseksi poik- 
 keukselliseksi seikaksi katsotaan mm. veden, sähkön tai lämmönjakelun estyminen,  
 tulipalo ja myrsky tai muu vastaava poikkeuksellinen sääolosuhde, jos tämä aiheutuu  
 Osapuolista riippumattomista syistä.

YSE-ehdot Viittaa Palveluntuottajan tarjouksen antamispäivänä voimassa oleviin Rakennusalan ylei-
siin sopimusehtoihin.

2	 SOPIMUKSEN	TARKOITUS	

2.1 Tämän Palvelusopimuksen tarkoituksena on sopia Kohteiden suunnittelusta ja rakentami-
sesta [ja/tai peruskorjauksesta] sekä Investointijakson jälkeiseen Palvelujaksoon kuuluvien 
Palvelujen tuottamisesta Kohteissa ja Kohteiden kokonaistaloudellisuuden ja elinkaariedul-
lisuuden kehittämisestä kumppanuushengessä (jäljempänä Hanke).
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3 OSAPUOLTEN TAVOITTEET

3.1 [Tässä kohdassa mahdollisuus kuvata hankekohtaisesti elinkaaritoteutusvalinnan taustoja 
(esim. yhtymäkohdat kunnan palvelutuotantostrategiaan) sekä yleistasoisia hankkeelle ase-
tettuja päätavoitteita.]

3.2 Osapuolten välisen koko Sopimuskauden ajan kestävän yhteistyön tavoitteena on Kohtei-
den suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja ylläpito tässä Sopimuksessa tarkemmin määritel-
lysti siten, että molemmat Osapuolet hyötyvät sopimusyhteistyöstä. 

4 KUMPPANUUS JA VASTAVUOROISUUDEN PERIAATE

4.1 Osapuolet tiedostavat Palvelusopimuksen tavoitteiden saavuttamisen edellyttävän kumppa-
nuusperiaatteen mukaisesti Osapuolten välistä avoimuutta, luottamusta sekä säännöllistä ja 
kulloinkin oikea-aikaista vuorovaikutusta koko Sopimuskauden ajan.

4.2 Palveluntuottaja vakuuttaa Tilaajalle tutustuneensa Kohteisiin sekä saamiinsa Hanketta ja 
Kohteita koskeviin tietoihin, ymmärtävänsä Hankkeeseen mahdollisesti liittyvät riskit sekä 
hankkineensa kaikki tarvitsemansa tiedot tämän Palvelusopimuksen mukaisten velvoittei-
den täyttämistä varten. Edellä mainittu ei kuitenkaan rajoita Tilaajan vastuuta antamistaan 
tiedoista. Tilaaja ymmärtää antamiensa tietojen merkityksen Hankkeen tavoitteiden asetta-
misen pohjana. 

5 SOPIMUSASIAKIRJAT JA PÄTEVYYSJÄRJESTYS

5.1 Osapuolet sitoutuvat noudattamaan tätä Palvelusopimusta, sen liitteitä ja muita jäljempänä 
lueteltuja kaupallisia ja teknisiä asiakirjoja, jotka yhdessä muodostavat erottamattoman ko-
konaisuuden ja osan tätä Palvelusopimusta. 

5.2 Mikäli tämän Palvelusopimuksen ja sen liitteiden välillä on ristiriitaisia ehtoja, Palvelusopi-
muksen ehdoilla on etusija. Sopimusasiakirjojen keskinäinen etusija- ja soveltamisjärjestys 
on seuraava:

1) Tämä Sopimus
2) Palvelukuvaus, [••. ••.20 ••]
3) Maksumekanismi, [••. ••.20 ••]
4) Käytettävyys- ja luovutuskuntovaatimukset
5) Kohteen/Kohteiden käyttöaste- ja käyttöaikataulukko
6) PTS-suunnitelma (Palveluntuottajan tarjouksen liite nro [•]) 
7) Urakkasopimus/-sopimukset Kohteen/Kohteiden suunnittelua ja rakentamista [ja/tai  
 peruskorjausta] koskien, liitteineen
8) Tilaajan tarjouspyyntöaineisto (mukaan lukien lisäkirjeet sekä vastaukset tarjoajien  
 kysymyksiin)
9) Palveluntuottajan tarjous liitteineen (tarjousehtojen mukaisessa etusijajärjestyksessä)
10) Palveluiden laadunohjaus- ja valvontajärjestelmä (Palveluntuottajan tarjouksen liite  
 nro[•]) 
11) Vastuunjakotaulukko
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6 SOPIMUKSEN VOIMAANTULO

6.1 Tämä Palvelusopimus tulee voimaan, kun kaikki seuraavat ehdot ovat täyttyneet: 
a) Tilaajan päätösvaltainen toimielin on hyväksynyt sen ja päätös on saanut lainvoi- 
 man, 
b) Osapuolet ovat allekirjoittaneet Sopimuksen liiteasiakirjoineen,
c) Palveluntuottaja on toimittanut Tilaajalle Investointijaksoa varten tarvittavat Urak- 
 kasopimuksen mukaiset vakuudet.

7 KÄYTÄNNÖN YHTEISTOIMINTA

7.1 Osapuolten edustajat

7.1.1 Osapuolten on nimettävä koko Sopimuskauden ajaksi edustajansa ja näiden varaedustajat 
(Edustaja(t)).

7.1.2 Sopimuksen allekirjoitushetkellä Edustajat ovat seuraavat:
[Tilaajan ja Palveluntuottajan edustajien ja varaedustajien nimet]
Osapuolet voivat vaihtaa Edustajiaan Sopimuskauden aikana ilmoittamalla tästä toiselle 
Osapuolelle jäljemmän kohdan 21 (”Ilmoitukset ja tiedonannot”) mukaisella tavalla.

7.1.3 Edustajilla on täydet valtuudet edustaa heidät nimennyttä Osapuolta toiseen Osapuoleen 
nähden kaikissa Hankkeeseen ja tähän Palvelusopimukseen liittyvissä asioissa.

7.2 Yhteistyöryhmä

7.2.1 Osapuolet asettavat Hanketta varten yhteistyöryhmän (Yhteistyöryhmä), joka toimii Pal-
velujakson aikana ja on Hanketta koskevissa asioissa ylin päättävä elin. Yhteistyöryhmän 
tehtävänä on mm.

o valvoa Palvelusopimuksen ehtojen noudattamista ja mm. Palvelujen vaatimustenmu- 
 kaisuutta, 
o kehittää Osapuolten välistä yhteistoimintaa, 
o käsitellä laadunvarmistussuunnitelman mukaiset selvitykset ja esitykset,
o käsitellä Palvelumaksuista tehtävät vähennykset sekä muut Maksumekanismiin liitty- 
 vät asiat, sekä 
o käsitellä myös kaikki mahdolliset muut Osapuolten sille osoittamat asiat (mukaan  
 lukien reklamaatiot tai ilmoitukset joiden käsittelyssä mahdollisista erimielisyysaihi- 
 oista ei ole päästy Edustajien välillä yksimielisyyteen).

7.2.2 Yhteistyöryhmä muodostuu kahdesta (2) Tilaajan nimeämästä jäsenestä ja näiden varajä-
senistä, sekä kahdesta (2) Palveluntuottajan jäsenestä ja näiden varajäsenistä. Yhteistyöryh-
män puheenjohtajana toimii valittu Tilaajan jäsen tai tämän ollessa estynyt tämän varajä-
sen. 

7.2.3 Sopimuksen allekirjoitushetkellä Yhteistyöryhmään nimetyt jäsenet ovat seuraavat:
[listaus Tilaajan ja Palveluntuottajan nimittämistä jäsenistä ja varajäsenistä]

7.2.4 Yhteistyöryhmä kokoontuu tarpeen mukaan jommankumman Osapuolista sitä pyytäessä. 
Yhteistyöryhmän kutsuu koolle sen puheenjohtaja. Mikäli puheenjohtaja ei ole kutsunut 
ryhmää koolle 5 arkipäivän sisällä pyynnöstä, on kenellä tahansa yhteistyöryhmän jäsenistä 
oikeus kutsua ryhmä koolle. 
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7.2.5 Yhteistyöryhmä on päätösvaltainen, kun vähintään yksi kummankin Osapuolen nimittämä 
Yhteistyöryhmän jäsen tai tämän varajäsen on paikalla. Mikäli jomman kumman Osapuo-
len nimittämät Yhteistyöryhmän jäsenet jättävät ilman pätevää syytä saapumatta kokouk-
seen tai kieltäytyvät osallistumasta, toisella Osapuolella on oikeus pitää kokous poissaolosta 
huolimatta ja saattaa tarvittaessa asiat päätettäväksi kohdan 20 (”Erimielisyyksien ratkaisu”) 
mukaisesti.

7.2.6 Yhteistyöryhmän päätökset edellyttävät Yhteistyöryhmän kokouksessa läsnä olevien Osa-
puolten jäsenten yksimielistä päätöstä. Yhteistyöryhmän yksimieliset päätökset sitovat mo-
lempia Osapuolia. Jos Yhteistyöryhmä ei saavuta käsittelemässään asiassa yksimielisyyttä 
30 päivän kuluessa siitä, kun ryhmä ensimmäistä kertaa kokoontui käsittelemään asiaa, 
kummallakin Osapuolella on oikeus saattaa asia käsiteltäväksi tämän Palvelusopimuksen 
kohdan 20 (”Erimielisyyksien ratkaisu”) mukaisesti. 

7.2.7 Yhteistyöryhmä voi tarvittaessa kutsua asiantuntijoita tai esimerkiksi Kohteiden käyttäjiä 
taikka Alihankkijoita kuultavaksi kokoukseensa.

7.2.8 Osapuolet vastaavat itse nimittämiensä Yhteistyöryhmän jäsenten tai varajäsenten Yhteis-
työryhmän toimintaan osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista.

OSA II – INVESTOINTIJAKSO

8 OSAPUOLTEN VELVOLLISUUDET INVESTOINTIJAKSON AIKANA

8.1 Investointijakson aikana Palveluntuottajan velvollisuutena on Kohteiden suunnittelu ja 
rakentaminen [ja/tai peruskorjaus] tämän Palvelusopimuksen liitteenä 3 olevien erillisten 
Urakkasopimusten ehtojen ja määräysten mukaisesti.

[Mahd. selventävä taulukko/listaus Kohteista urakkasopimuksen mukaisine valmistumis-
ajankohtineen]

8.2 Kunkin Kohteen Investointijakso päättyy ja Palvelujakso alkaa kun Urakkasopimuksen mu-
kainen vastaanottotarkastus on hyväksytysti suoritettu. Mikäli vastaanotto viivästyy Urak-
kasopimuksen mukaisesta valmistumisajankohdasta Palveluntuottajasta johtuvasta syystä ja 
Kohteen käyttöönottoa joudutaan perustellusti lykkäämään, Palveluntuottaja on velvolli-
nen korvaamaan Tilaajalle Urakkasopimuksen mukaisen viivästyssakon lisäksi mahdollises-
ti tarvittavien väistötilojen kustannukset ja muut suorat viivästyksestä aiheutuneet vahingot 
siltä osin, kun ne ylittävät Urakkasopimuksen mukaisen viivästyssakon määrän. Mikäli vii-
västys johtuu Ylivoimaisesta Esteestä tai vahinkotapahtumasta, Palveluntuottajalla on oi-
keus esteen kestoa vastaavaan sakottomaan lisäaikaan Kohteen valmistumisen osalta, eikä 
sille seuraa Ylivoimaisesta Esteestä aiheutuvista seurauksista vahingonkorvausvastuuta. 

8.3 Tilaajalla ei ole velvollisuutta ottaa Kohdetta koskevaa urakkaa vastaan aikaisemmin kuin 
Urakkasopimuksen mukaisena valmistumisajankohtana. Mikäli Kohdetta koskeva urakka 
kuitenkin valmistuu ja Kohde hyväksytään vastaanotetuksi aikaisemmin kuin Urakkasopi-
muksen mukaisena valmistumisajankohtana, mutta Kohdetta ei miltään osin oteta käyt-
töön, Palveluntuottaja on velvollinen kustannuksellaan huolehtimaan tyhjillään olevan ja 
käyttämättömän Kohteen tarvitsemista peruspalveluista (sisältäen mutta ei rajoittuen riittä-
vään lämmitykseen, ilmanvaihtoon ja muihin vastaaviin Kohteen käyttökunnon ylläpitämi-
sen edellyttämät peruspalvelut). Mikäli tilojen käyttöönotto viivästyy Tilaajasta johtuvista 
syistä, Tilaaja on velvollinen maksamaan edellä mainittujen peruspalvelujen tuottamisesta 
Palveluntuottajalle niiden tuottamisesta tosiasiallisesti syntyneet kustannukset toteuman 
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mukaan. Mikäli kohde vastaanotetaan ja otetaan käyttöön ennen Urakkasopimuksen mu-
kaista valmistumisaikaa, Tilaaja on velvollinen maksamaan Palveluntuottajalle Palvelumak-
sua sen suuruisena, kuin sitä on Palvelujakson alkaessa maksettava. 

OSA III – PALVELUJAKSO

9 OSAPUOLTEN VELVOLLISUUDET PALVELUJAKSON AIKANA

9.1 Palveluntuottajan velvollisuudet 

9.1.1 Palvelujakson aikana Palveluntuottaja on velvollinen tuottamaan Palvelukuvauksen (liite 
1) sekä Yhteistyöryhmässä toteutettavaksi sovittujen toimenpiteiden mukaiset Palvelut nii-
den edellyttämällä ammattitaidolla ja huolellisuudella, hyvää kiinteistön ylläpidon tapaa 
noudattaen sekä ottaen huomioon Tilaajan kanssa Hankkeelle yhteisesti asetetut tavoitteet 
koko Sopimuskaudelle.

9.1.2 Palveluntuottaja on velvollinen hankkimaan palvelujen tuottamisessa tarvittavat, tarkoituk-
seensa soveltuvat ja lain ja viranomaismääräysten vaatimukset täyttävät aineet, tarvikkeet, 
välineet, koneet, laitteet ja yhteydet tilaajan järjestelmiin, ja palkkaamaan niiden suoritta-
miseksi tarvittavat työntekijät tai Alihankkijat. Palveluntuottajan on esitettävä kaikki käyt-
tämänsä Alihankkijat etukäteen Tilaajan hyväksyttäväksi, mutta Tilaaja ei voi evätä hyväk-
symistään muusta kuin perustellusta syystä, jollaiseksi katsotaan muun muassa Alihankkijan 
laadunvarmistuksen, tilaajavastuulain (1233/2006 muutoksineen) mukaisten velvoitteiden 
laiminlyönti, tai taloudellinen asema taikka muut toimintatavat jotka antavat perusteltua 
aihetta epäillä Alihankkijan kykyä suoriutua velvoitteistaan. 

9.1.3 Palveluntuottaja on velvollinen omalla kustannuksellaan huolehtimaan ilkivallan tai muun 
kolmansien osapuolten aiheuttamien vahinkojen korjaamisesta Kohteissa vuosittain Palve-
lumaksuun sisältyen enimmäissummalla, joka on [•. •••] euroa. Tilaaja vastaa tämän ylit-
tävistä kolmansien aiheuttamista vahingoista ja niiden kustannuksista. Palveluntuottajalla 
on oikeus ja velvollisuus välittömästi huolehtia ilkivaltaisesta tai muusta vahinkoteosta ai-
heutuvista Kohteen rakenteiden, omaisuuden ja henkilöturvallisuuden suojelemiseksi tar-
vittavista välttämättömistä toimenpiteistä. Palveluntuottaja huolehtii siitä, että Kohteiden 
käytettävyys säilyy ilkivallasta ja vahingonteoista huolimatta Sopimuksen mukaisena. Tilaa-
ja ja Palveluntuottaja voivat käsitellä toimenpiteitä ilkivaltatapausten ennaltaehkäisemiseksi 
Yhteistyöryhmässä.  

9.1.4 Palveluntuottaja on velvollinen omalla kustannuksellaan poistamaan ja korjaamaan viipy-
mättä Kohteissa havaitsemansa tai Tilaajan osoittamat viat, puutteet tai rakennusvirheet, 
jotka aiheuttavat haittaa tai vahinkoa Kohteelle taikka estävät tai häiritsevät Kohteen käyt-
töä siten, että tämän Sopimuksen mukaiset vaatimukset eivät täyty. Korjaustöihin tai mui-
hin tässä kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin ryhtyessään Palveluntuottaja on velvol-
linen huolehtimaan siitä, että työt häiritsevät mahdollisimman vähän Kohteen käyttöä. 
Mahdolliset korjaustyöt tulee pyrkiä suorittamaan Kohteiden normaalien käyttöaikojen 
ulkopuolella. Jos Kohde joudutaan kuitenkin tällaisten välttämättömien töiden johdosta 
sulkemaan, töiden suoritusajankohdasta tulee etukäteen sopia Osapuolten välillä ja työt 
suorittaa siten, että Kohde on mahdollisimman lyhyen ajan pois käytöstä. Palveluntuottaja 
vastaa Kohteen käytön häiriintymisestä tai sulkemisesta aiheutuvien vahinkojen (mm. väis-
tötilakustannusten) korvaamisesta Tilaajalle. 

9.1.5 Palveluntuottaja on velvollinen huolehtimaan Kohteista siten, että ne ovat jatkuvasti sellai-
sessa teknisessä kunnossa kuin Palvelukuvaus ja Käytettävyys- ja luovutuskuntovaatimuk-
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set edellyttävät. Huoltotyöt ja PTS-suunnitelman mukaiset toimenpiteet, sekä Osapuolten 
muutoin sopimat työt kuitenkin sallitaan ja niille varataan aikaa ilman, että niiden suorit-
tamisesta aiheutuisi Maksumekanismin mukaisia Palvelumaksujen vähennyksiä.

9.1.6 Palveluntuottaja on osana tarjoustaan laatinut [kullekin] Kohteelle PTS-korjausohjelma-
luonnoksen (PTS-suunnitelma), joka antaa kokonaiskuvan Kohteen korjaustoimenpiteistä 
ja niiden ajankohdista Palvelujakson aikana. PTS-suunnitelma on ohjeellinen siten, että sii-
nä esitettyjä toimenpiteitä voidaan Osapuolten niin yhdessä päättäessä aikaistaa, myöhäis-
tää, tai muuttaa, korvata toisella toimenpiteellä tai jättää pois mikäli tämä on teknisesti ja 
taloudellisesti perusteltavissa ja kohteen käytettävyys ei edellytä niiden toteuttamista PTS-
suunnitelmassa esitettynä ajankohtana tai tarjousvaiheessa esitetyllä tavalla. Mikäli kohtees-
sa tulee tarpeelliseksi toteuttaa sellaisia korjaus- tai uusimistoimenpiteitä, joita ei lainkaan 
ole esitetty PTS-korjausohjelmassa mutta jotka ovat välttämättömänä edellytyksenä Käytet-
tävyys- ja luovutuskuntovaatimusten (liite 5) täyttymiselle, on Palveluntuottajan suoritetta-
va ne kustannuksellaan, ellei niillä korvata PTS-suunnitelman mukaista toimenpidettä.

9.1.7 Palveluntuottaja on velvollinen teettämään Kohteissa niiden teknisen kunnon säännöllisek-
si seuraamiseksi kuntoarvion [viiden (5)] vuoden välein (alkaen hetkestä, jolloin Palvelujak-
son alkamisesta eli Kohteen hyväksytystä vastaanotosta on kulunut [kymmenen (10)] vuot-
ta). Selvyyden vuoksi todetaan, että kuntoarvioiden tarkoituksena on varmistaa Kohteiden 
teknisen kunnon säilyminen tarkoituksenmukaisella tasolla ja Luovutuskuntoa koskevien 
vaatimusten täyttyminen Sopimuskauden päättyessä. Kutakin Kohdetta koskevat kirjalliset 
kuntoarviot on tuotava Yhteistyöryhmän käsiteltäviksi tarvittavista toimenpiteistä päättä-
miseksi. Yhtenä toimenpiteenä voidaan päättää kuntotutkimuksen tai muiden tarvittavien 
lisäselvitysten teettämisestä. Kuntoarviot, -tutkimukset ja lisäselvitykset suorittaa Osapuol-
ten yhdessä kirjallisesti hyväksymä, tunnettu ja tehtävään soveltuva ulkopuolinen asiantun-
tijayritys. Kuntoarvioiden kustannuksista vastaavat Osapuolet puoliksi. Kuntotutkimusten 
ja muiden mahdollisesti tarpeelliseksi katsottavien lisäselvitysten kustannusten jakamisesta 
tulee sopia erikseen.

9.1.8 [Kolme (3)] vuotta ennen Palvelujakson päättymistä Osapuolet sopivat yhteistyöryhmässä 
kuntoarvion teettämisestä kustakin Kohteesta ulkopuolisella ja puolueettomalla asiantunti-
jalla siinä tarkoituksessa, että tässä Sopimuksessa määriteltyyn Luovutuskuntoon pääsemi-
seen mahdollisesti tarvittavat korjaus- ym. toimenpiteet voidaan tunnistaa. Yhteistyöryhmä 
voi kuntoarvion tulosten antaessa aihetta päättää kattavamman erillisen kuntotutkimuksen 
teettämisestä. Yhdessä sovittujen Luovutuskunnon saavuttamisen edellyttämien toimenpi-
teiden suorittaminen todetaan Yhteistyöryhmän [kolme (3)] kuukautta ennen Palvelujak-
son päättymistä järjestämässä teknisessä loppukatselmuksessa.

9.1.9 Kuntoarviot ja -tutkimukset käsitellään Yhteistyöryhmässä. Mikäli niiden tulokset osoit-
tavat, että sopimuksenmukaiseen Luovutuskuntoon pääseminen edellyttää jossakin Koh-
teessa tai Kohteissa korjaustoimenpiteitä, Palveluntuottaja on velvollinen omalla kustan-
nuksellaan huolehtimaan näiden suorittamisesta viimeistään Palvelujakson päättymiseen 
mennessä, ellei ylimääräisten toimenpiteiden kustannuksia pystytä kattamaan PTS-suun-
nitelmasta poisjääneiden toimenpiteiden vapautuneilla kustannuksilla tai muutoin toisin 
sovita. Mikäli Palveluntuottaja laiminlyö edellä tarkoitetun korjausvelvoitteensa, Tilaajalla 
on oikeus teettää tarvittavat korjaustoimenpiteet Palveluntuottajan kustannuksella ja Pal-
veluntuottajalla on lisäksi velvollisuus korvata tällaisesta laiminlyönnistään kaikki Tilaajalle 
mahdollisesti aiheutuvat lisäkustannukset ja vahingot. Tilaajalla on oikeus myös kuitata 
tämän kohdan 9.1.9 nojalla oikeutetut kustannukset maksamatta olevista Palvelumaksuista 
tai muista suorituksista Palveluntuottajalle. Mikäli kuntoarvion perusteella sovitaan, että 
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PTS-suunnitelman mukaisia toimenpiteitä ei kaikilta osin toteuteta, Palveluntuottaja hy-
vittää Tilaajalle puolet näin säästyneestä PTS-suunnitelman mukaisesta maksuosuudesta.  

9.1.10 Palveluntuottajan on säilytettävä Sopimuskauden ajan kaikki Kohteiden huoltoa, korja-
usta, ylläpitoa ja muuta kiinteistönpitoa koskevat asiakirjat ja tiedot. Tilaajalla on oikeus 
pyynnöstä saada nähtäväkseen tällaiset asiakirjat ja tiedot ja hankkia niistä jäljennökset, 
kuitenkin siten että Palveluntuottajalla on oltava mahdollisuus poistaa asiakirjoista liike- 
ja ammattisalaisuuksiksi luokiteltavat tiedot. Palveluntuottajan on kustannuksellaan yllä-
pidettävä Kohteiden sähköistä kiinteistötietojärjestelmää siten, että se on Sopimuskauden 
päättyessä toimintakuntoisena Tilaajan käytettävissä. Tilaaja vastaa Sopimuskauden jälkei-
sistä järjestelmän käyttämisen edellyttämistä kustannuksista.

9.2 Tilaajan velvollisuudet

9.2.1 Tilaaja on velvollinen maksamaan Palveluntuottajalle Palvelumaksua, jonka suuruus mää-
räytyy ja jota maksetaan Maksumekanismin (liite 4) mukaisesti ja jonka maksuvelvollisuus 
alkaa kunkin Kohteen osalta samalla kun kyseisen Kohteen Palvelujakso tämän Palveluso-
pimuksen ehtojen mukaisesti alkaa, tai mikäli Kohteen käyttöönotto on tapahtunut ennen 
tätä, käyttöönottohetkestä.

9.2.2 Lisäksi Tilaaja on velvollinen osallistumaan Yhteistyöryhmän toimintaan ja tekemään Pal-
veluiden suorittamisen kannalta tarpeelliset päätökset kohtuullisessa ajassa sekä muutoin 
myötävaikuttamaan Palveluntuottajan velvollisuuksien täyttämiseen.

9.2.3 Tilaaja on velvollinen huolehtimaan, että Kohdetta käytetään tarjouspyyntöaineistossa ku-
vatun mukaiseen käyttötarkoitukseen, annetun käyttöaikakuvauksen mukaisina ajankoh-
tina. Tilaajan tulee omalta osaltaan parhaansa mukaan varmistaa, että Kohteen käyttö ei 
hankaloita Palveluntuottajan tämän Sopimuksen mukaisten velvollisuuksien täyttämistä tai 
Palvelukuvauksessa Kohteen ylläpidolle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Mahdolliset 
muutostarpeet Kohteen käyttöä koskien käsitellään kohdan 10 (”Muutokset Palveluihin”) 
mukaan.

9.3 Palveluntuottajan vakuudet

9.3.1 Palveluntuottaja on velvollinen toimittamaan Tilaajalle tämän Sopimuksen mukaisten 
Palvelujakson aikaisten velvollisuuksiensa kaikinpuolisen täyttämisen vakuudeksi Palve-
luntuottajan emoyhtiön antaman omavelkaisen takaussitoumuksen (Emoyhtiötakaus) tai 
muun Tilaajan hyväksymän vakuuden, joka annetaan Kohdekohtaisesti. 

9.3.2 Kunkin Kohteen osalta annettavan Emoyhtiötakauksen tai vastaavan vakuuden on olta-
va määrältään kyseisen Kohteen [• (•)] vuoden keskimääräisten Palvelumaksujen summaa 
vastaava. Vakuuden määrä tarkistetaan [viiden (5) vuoden] välein vastaamaan kulloinkin 
voimassaolevia kunkin Kohteen vuosittaisia Palvelumaksuja. Vakuuden määrän tarkistus 
tehdään yhtäaikaisesti kaikissa Kohteissa, siten että ensimmäinen tarkistus tehdään [viiden 
(5) vuoden] kuluttua ensimmäisen Kohteen Palvelujakson alkamisesta.

9.3.3 Kohdassa 9.3.1 määritellyn vakuuden on oltava voimassa Sopimuskauden loppuun asti. Se 
on luovutettava Tilaajalle vähintään [yhtä (1) kuukautta] ennen kunkin Kohteen Palvelu-
jakson alkamista, ja vastaavasti [viiden (5) vuoden] välein suoritetun tarkistuksen jälkeen 
uusittu vakuus on luovutettava viimeistään [yhden (1) kuukauden] kuluessa tarkistetun 
määrän sopimisesta.
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9.3.4 Emoyhtiötakauksen lisäksi Palveluntuottaja on velvollinen toimittamaan Tilaajalle tämän 
Sopimuksen mukaisten luovutuskuntovaatimusten täyttämisen vakuudeksi Tilaajan hyväk-
symän vakavaraisen talletuspankin antaman omavelkaisen takauksen tai muun Tilaajan hy-
väksymän vakuuden (Kuntovakuus).

9.3.5 Kuntovakuuden on oltava määrältään [•.•••.•••] euroa. Määrä on laskettu vastaamaan [• 
(••) prosenttia] alkuperäisestä Kohteiden rakentamisen investointihinnasta. Määrä indek-
soidaan käyttäen rakennuskustannusindeksiä [•; pisteluku/vuosikeskiarvo •].

9.3.6 Kuntovakuuden on oltava voimassa Sopimuskauden loppuun asti. Kuntovakuus on luovu-
tettava Tilaajalle vähintään [kolme (3) vuotta] ennen Sopimuskauden päättymistä. 

9.3.7 Tilaajalla on oikeus harkintansa mukaan päättää turvautuuko se Kuntovakuuden tai Emo-
yhtiötakauksen käyttöön, mikäli Palveluntuottaja on laiminlyönyt kyseisten vakuuksien 
turvaamien velvollisuuksien täyttämisen.

9.4 Vakuutukset 

9.4.1 Palveluntuottajan on huolehdittava siitä, että se ottaa ja ylläpitää Kohteisiin ja Palveluihin 
liittyen kattavuudeltaan ja korvausmäärältään riittävää vakuutusturvaa. Palveluntuottajan 
on siten ennen kunkin Kohteen Palvelujakson alkamista otettava määrältään vallitsevan 
markkinakäytännön mukainen riittävä ja muutoin ehdoiltaan tavanomainen vastuuvakuu-
tus ja Palvelujen tuottamisen mahdollisesti edellyttämät muut lakisääteiset tai viranomais-
ten määräyksistä johtuvat vakuutukset sekä ylläpidettävä näitä vakuutuksia koko Palvelu-
jakson ajan. Palveluntuottaja vastaa myös käyttämiensä Alihankkijoiden vakuutusten katta-
vuudesta ja riittävyydestä.

9.4.2 Palveluntuottaja on velvollinen toimittamaan Tilaajalle vuosittain todistuksen sovitun va-
kuutusturvan voimassaolosta. Tilaajan perustellusta pyynnöstä Palveluntuottajan voidaan 
edellyttää toimittavan vuosittaisen vakuutustodistuksen ohella erikseen näyttöä siitä, että 
kaikki vakuutusmaksut on maksettu ja vakuutukset ovat kyseisenä ajanhetkenä täysimää-
räisinä voimassa. 

9.4.3 Mikäli Palveluntuottajan käyttämä vakuutusyhtiö vaihtuu tai voimassaolevan vakuutuksen 
ehtoihin tulee Kohteiden vakuutussuojan tai Osapuolten käytännön toiminnan kannalta 
merkityksellinen muutos, Palveluntuottajan tulee ilmoittaa tästä Tilaajalle ilman aiheetonta 
viivytystä ja muutoksen vaikutuksista tulee sopia Osapuolten kesken.

9.4.4 Jos Palveluntuottaja rikkoo mitä tahansa tämän kohdan 9.4 (”Vakuutukset”) määräystä, 
Tilaajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, maksaa vakuutusten voimassapitämiseksi vaa-
ditut maksut tai hankkia itse tarvittavat vakuutukset. Kummassakin tapauksessa Tilaajalla 
on oikeus saada Palveluntuottajalta korvaus tästä aiheutuneista kustannuksista. Tilaajalla on 
oikeus myös kuitata tämän kohdan 9.4 mukaiset kustannukset vielä maksamatta olevista 
Palvelumaksuista.

9.4.5 Palveluntuottajan tulee aina ilmoittaa Tilaajalle sellaisesta vahinkotapahtumasta, josta kor-
vaus tai korvausvaatimus voi ylittää kulloinkin voimassa olevan vastuuvakuutuksen oma-
vastuuosuuden määrän. Vahinkotapahtuman sattuessa Osapuolet sopivat sen vaikutuksesta 
tämän Palvelusopimuksen mukaisiin velvoitteisiin ja Palvelujakson kestoon. Palveluntuot-
tajan tulee ilmoittaa Tilaajalle ja kirjata huoltokirjajärjestelmään myös kaikki sellaiset va-
hinkotapahtumat, joilla saattaa olla merkitystä Kohteen nykyiselle tai myöhemmälle käy-
tettävyydelle tai käyttäjien terveydelle ja turvallisuudelle.
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9.4.6 Tilaaja hankkii Kohteille kiinteistövakuutuksen, joiden tulee olla ehdoiltaan tavanomaisen 
markkinakäytännön mukaiset. Palveluntuottaja ei vastaa sellaisesta vahingosta, joka korva-
taan tai olisi tullut korvattavaksi Kohteen kiinteistövakuutuksesta. 

9.4.7 Kaikki tässä kohdassa 9.4 viitatut vakuutukset, sekä niiden riittävyydelle ja kattavuudelle 
asetettavat tarkemmat vaatimukset käsitellään Yhteistyöryhmässä ennen Palvelujakson al-
kua.

10	 MUUTOKSET	PALVELUIHIN

10.1 Tilaajan ehdotus Palveluiden muuttamisesta

10.1.1 Tilaajalla on oikeus esittää Palvelukuvausta (mukaan lukien Palveluiden laatuvaatimuksia 
ja laadunhallintajärjestelmää) koskevia muutosehdotuksia, jotka on tehtävä Palveluntuot-
tajalle kirjallisesti ja käsiteltävä Yhteistyöryhmässä. Muutosehdotuksessa on määriteltävä 
vaadittu Palvelukuvauksen muutos riittävän yksityiskohtaisesti. Selvyyden vuoksi todetaan, 
että Investointijakson aikaisiin Kohteiden rakentamista koskeviin muutoksiin sovelletaan 
Urakkasopimusten sekä niihin sovellettavien YSE-ehtojen määräyksiä lisä- ja muutostöistä.

10.1.2 Palveluntuottajan on toimitettava [30] päivän kuluessa muutosvaatimuksen saamisesta ti-
laajalle Palvelukuvausta koskeva muutosarvio, joka sisältää arvion muutoksen vaikutuksesta 
Palveluihin, Palvelumaksuihin (kirjalliseen laskelmaan perustuen) ja Palvelujen toimitusai-
katauluun. Osapuolella on oikeus saada muutosten aiheuttamien kustannusten [ja mahdol-
listen vastuiden] lisäystä tai vähennystä vastaava korvaus muutetuista palveluista. Tilaajan 
tulee korvata muutosvaatimuksen tutkimisesta aiheutuneiden lisäselvitysten aiheuttamat, 
Yhteistyöryhmässä käsitellyt selvittelykustannukset. Samoin muutosten aiheuttaessa Palve-
luntuottajan tehtävien vähenemistä ja maksettavan korvauksen vähäistä suurempaa vähe-
nemistä, tulee Tilaajan korvata Palveluntuottajan osoittama kohtuullinen katteenmenetys 
muutoksen johdosta.

10.1.3 Mahdollisimman pian sen jälkeen, kun edellä kohdassa 10.1.2 mainituista asioista on Osa-
puolten kesken sovittu, kuitenkin aina viimeistään [30] päivän kuluttua, Tilaajan on vah-
vistettava Palvelukuvausta koskeva muutosarvio tai peruutettava Palvelukuvausta koskeva 
muutosehdotuksensa. Jos Tilaaja ei vahvista muutosarviota [30] päivän kuluessa sen saami-
sesta, Tilaajan katsotaan peruuttaneen muutosvaatimuksen. 

10.1.4 Kun Tilaaja on vahvistanut muutosarvion, Palvelumaksua muutetaan sen mukaisesti ja 
Maksumekanismia (liite 4) päivitetään vastaavasti.

10.1.5 Palveluntuottaja voi kieltäytyä tekemästä muutoksia Palvelukuvaukseen, jos muutos vai-
kuttaisi olennaisen haitallisesti Palveluntuottajan kykyyn täyttää tämän Palvelusopimuksen 
mukaiset velvoitteensa. Kieltäytymisperusteet on tässä tapauksessa Palveluntuottajan luo-
tettavasti osoitettava ja käsiteltävä Yhteistyöryhmässä, jossa voidaan sopia myös ulkopuoli-
sen asiantuntijan käyttämisestä muutoksen vaikutusten arvioinnissa, mikäli niistä ei päästä 
Yhteistyöryhmän käsittelyn tuloksena yksimielisyyteen. 

10.1.6 Mikäli muutos toteutetaan, se ei vähennä Palveluntuottajan tämän Palvelusopimuksen mu-
kaista vastuuta Palveluiden laatutasosta tai Kohteiden käytettävyydestä, mikäli Palvelun-
tuottaja ei etukäteen ole tehnyt asiasta kirjallista varaumaa Tilaajalle.
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10.1.7 Sen estämättä, mitä edellä on sovittu, Tilaajalla on oikeus palveluiden laadun varmentami-
seksi teettää koska tahansa kustannuksellaan tarvittavia tutkimuksia ja saattaa ne toimenpi-
de-ehdotuksineen Yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.

10.2 Palveluntuottajan ehdotus Palvelukuvauksen muuttamiseksi

10.2.1 Palveluntuottaja voi ehdottaa Palvelujen muuttamista toimittamalla Tilaajalle Palveluku-
vausta koskevan muutosehdotuksen, jonka tulee sisältää arvio muutoksen vaikutuksesta 
Palveluihin, Palvelumaksuihin (kirjalliseen laskelmaan perustuen) ja Palvelujen toimitusai-
katauluun.

10.2.2 Yhteistyöryhmän on kokoonnuttava valmistelemaan Palvelukuvauksen muuttamista [30] 
päivän kuluessa siitä, kun Tilaaja vastaanotti muutosehdotuksen. Yhteistyöryhmän käsitte-
lyyn ei tällöin sovelleta mitä kohdassa 7.2.5 on todettu yksimielisen päätöksenteon edelly-
tyksistä ja menettelystä, jota sovelletaan jos Yhteistyöryhmä ei ole yksimielinen.

10.2.3 Osapuolet neuvottelevat Palvelukuvauksen muuttamista koskevan muutosehdotuksen si-
sällöstä Yhteistyöryhmän valmistelutyön pohjalta. Neuvottelujen aikana Tilaaja voi ehdot-
taa muutoksia muutosehdotuksen sisältöön tai hyväksyä tai hylätä muutosehdotuksen. Ti-
laaja ei kuitenkaan voi hylätä muutosehdotusta, sikäli kuin se koskee muutoksia, jotka tulee 
tehdä Tilaajan muutosehdotuksen johdosta tai lainmuutoksen vuoksi.

10.2.4 Jos Tilaaja hyväksyy Palveluntuottajan Palvelukuvauksen muuttamista koskevan muutos-
ehdotuksen, Palveluntuottajan on toteutettava muutokset Palveluihin Yhteistyöryhmässä 
sovitussa ajassa.

10.2.5 Jos Tilaaja hylkää muutosehdotuksen, sen on myös ilmoitettava hylkäämiselle perustellut 
syyt. Palveluntuottaja voi riitauttaa hylkäämisen, jos se katsoo, että muutosehdotuksen hyl-
kääminen on tämän Palvelusopimuksen ehtojen vastaista tai se vaikuttaa haitallisesti Palve-
luntuottajan kykyyn täyttää tämän Palvelusopimuksen mukaiset velvoitteensa.

10.3 Lainsäädännön tai vastaavan pakottavan määräyksen muutokset

10.3.1 Mikäli Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen voimaan tulevan lain, alemman asteisen sää-
döksen, tai muun rinnastettavan pakottavan määräyksen muutoksen johdosta aiheutuu 
muutos Palveluihin tai ylipäätään tämän Sopimuksen soveltamiseen, kyseisenlaisesta muu-
toksesta aiheutuvat Palveluntuottajan toteen näyttämät suorat kustannusvaikutukset koh-
tuullisina pidettävine yleiskustannuslisineen korvataan Palveluntuottajalle täysimääräisesti. 

10.3.2 Muutoksen johdosta vaadittavasta korvauksesta perusteineen tulee ilmoittaa Tilaajalle kir-
jallisesti. Päätöksen korvauksesta tekee Yhteistyöryhmä. Jos Osapuolet eivät pääse sopimuk-
seen muutoksen vaikutuksista, ratkaistaan asia tämän Palvelusopimuksen kohdan 20 (”Eri-
mielisyyksien ratkaisu”) mukaisessa menettelyssä.

11 MUUTOKSET PTS-SUUNNITELMAAN

11.1 PTS-suunnitelman funktiosta ja sitovuudesta on määrätty tämän Palvelusopimuksen koh-
dassa 9.1.6.

11.2 PTS-suunnitelmassa suunniteltujen toimenpiteiden aikaistamisesta tai myöhentämisestä 
taikka muuttamisesta tulee keskustella muutosta ehdottaneen Osapuolen esittelystä Yhteis-
työryhmässä. Elleivät Osapuolet nimenomaisesti toisin sovi, muutoksista PTS-suunnitel-
maan ei saa aiheutua Käytettävyys- ja luovutuskuntovaatimusten täyttämättä jäämistä.



18 

11.3 Mikäli PTS-suunnitelman mukainen toimenpide korvataan toisella, PTS-suunnitelmaan 
sisältymättömällä, Osapuolten yhdessä päättämällä toimenpiteellä, tätä pidetään alkuperäi-
sen PTS-suunnitelman mukaisena toimenpiteenä.

11.4 [Siinä tapauksessa, että Maksumekanismin mukaan PTS-toimenpiteiden korvaus ei sisälly 
Palvelumaksuun vaan maksetaan toimenpidekohtaisesti:] Mikäli PTS-suunnitelmassa esi-
tetyn toimenpiteen ajankohtaa aikaistetaan, Tilaajalla on velvollisuus suorittaa kyseistä toi-
menpidettä koskeva PTS-suunnitelman mukainen maksu silloin kun kyseinen toimenpide 
tosiasiallisesti toteutetaan. Vastaavasti jos PTS-toimenpite  en ajankohtaa myöhennetään, 
Tilaajalla on velvollisuus suorittaa kyseistä toimenpidettä koskeva PTS-suunnitelman mu-
kainen maksu vasta silloin kun kyseinen toimenpide toteutetaan.

12	 PALVELUMAKSUN	SUORITTAMISEEN	VAIKUTTAVAT	VÄHENNYSOIKEUDET

12.1 Mikäli Kohteet ja/tai Palveluntuottajan tuottamat Palvelut eivät täytä kunakin Palvelujak-
son hetkenä kokonaisuudessaan Tilaajan Palvelukuvauksen tai Käytettävyys- ja luovutus-
kuntovaatimusten mukaisia vaatimuksia, tai Palveluntuottaja laiminlyö sovittujen Palvelu-
jen suorittamisen tai ne eivät laadultaan ja/tai määrältään vastaa sovittua, Palveluntuottajal-
le maksettavaa Palvelumaksua vähennetään [Maksumekanismin (liite 4) kohdan [●] mukai-
sesti (Käytettävyys- ja/tai Palvelutasovähennys).]

12.2 Palveluntuottajasta riippumattomat tilapäiset toimintahäiriöt vesi-, viemäri-, lämpö-, säh-
kö- tai tietoliikenneteknisissä laitteissa tai niiden kautta toimitettavien hyödykkeiden jake-
lussa, Kohteiden ylläpidon kannalta tarpeelliset ennalta riittävän ajoissa ilmoitetut katkok-
set taikka Tilaajan suorittamat korjaukset taikka muut vastaavat seikat, joiden vuoksi Koh-
detta ei ole voitu käyttää tai se ei ole ollut vaadittavassa tai sovitussa kunnossa, eivät oikeuta 
Tilaajaa korvauksiin, maksusta vapautumiseen tai alentamaan Palveluntuottajalle tulevia 
maksuja. Palveluntuottajan on pyrittävä minimoimaan häiriöiden vaikutuksia esimerkiksi 
lisäämällä henkilöresursseja ja/tai teknisiä suojautumistoimia. Selvyyden vuoksi todetaan, 
että Palveluntuottajasta riippumattoman vahinkotapahtuman sattuessa Osapuolten tulee 
Yhteistyöryhmän käsittelyssä sopia tilanteen vaikutuksista palveluntuotantoon ja suoritet-
taviin maksuihin.

12.3 Käytettävyys- ja/tai Palvelutasovähennyksiä ei myöskään tehdä, mikäli käytettävyyspuute 
johtuu Tilaajan tai tämän vastuupiiriin kuuluvan käyttäjän tai muun kolmannen osapuolen 
toimenpiteistä tai laiminlyönneistä (mukaan lukien kohdassa 9.1.3 viitatut tilanteet), taik-
ka PTS-toimenpiteiden suorittamisesta.

13 PALVELUN LAADUN SEURANTA JA TOIMENPITEET POIKKEAMIEN JOHDOSTA

13.1 Palveluiden laadunohjaus- ja valvontajärjestelmä 

13.1.1 Palveluntuottajan tulee noudattaa toiminnassaan Palveluiden laadunohjaus- ja valvonta-
järjestelmää, joka on kuvattu tämän Sopimuksen liitteessä 6 (Palveluntuottajan tarjouksen 
mukainen liite [●]). 

13.2 Asiakastyytyväisyyskyselyt ja niiden johdosta toteutettavat toimenpiteet
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13.2.1 Palveluntuottaja on velvollinen suorittamaan omalla kustannuksellaan asiakastyytyväi-
syyskyselyn kunkin Kohteen osalta vuosittain koko Palvelujakson ajan. Mikäli kohteita on 
enemmän kuin yksi, toteutetaan kysely lähtökohtaisesti yhtä aikaa kaikissa Kohteissa.

13.2.2 Kyselyllä selvitetään Kohteiden käyttäjien mielipiteet sähköisellä kyselylomakkeella tai 
muulla Tilaajan kanssa erikseen sovitulla tavalla. Palveluntuottajan tulee laatia tai laaditut-
taa Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista yhteenveto ja toimittaa se Tilaajalle [yhden (1)] 
kuukauden kuluessa kunkin kyselyn vastausajan päättymisestä. 

13.2.3 Yhteistyöryhmä käsittelee kokouksissaan asiakastyytyväisyyskyselyjen ja muiden mahdollis-
ten tutkimusten tulokset ja päättää niistä seuraavat toimenpiteet tai mahdolliset sanktiot ja 
bonukset. Mikäli asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset antavat aihetta tarkistaa Palvelukuva-
usta, Yhteistyöryhmä käsittelee asian ja mahdollisesti ehdotettavan muutoksen vaikutukset 
sovitaan yo. kohdan 10 (”Muutokset Palveluihin”) mukaisesti. 

13.3 Havaitut poikkeamat Palvelukuvauksesta

13.3.1 Jos Yhteistyöryhmä havaitsee tai sen tietoon saatetaan, että Palvelut jonkin Kohteen tai 
Kohteiden osalta toistuvasti poikkeavat Palvelukuvauksesta, Yhteistyöryhmä antaa Palve-
luntuottajalle kirjallisen huomautuksen. Palveluntuottajan on tällöin [14] päivän kulues-
sa huomautuksesta esitettävä Yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi toimenpiteet ja aikataulu 
poikkeamien korjaamiseksi.

13.3.2 Palveluntuottajan laiminlyödessä Palveluiden suorittamisen tai Palvelukuvauksessa edelly-
tetyn tason saavuttamisen, poikkeaman vaikutus Palveluntuottajalle maksettavaan Palvelu-
maksuun määräytyy Maksumekanismin (liite 4) mukaisesti.

13.4 Tilaajan oikeus väliaikaiseen sijaantuloon

13.4.1 Tilaajalla on välitön oikeus, mutta ei velvollisuutta, tuottaa Palvelut itse Palveluntuottajan 
sijasta tai tilata ne kolmannelta taholta Palveluntuottajan kustannuksella, jos:

a) Palveluntuottaja ei toimi kohdassa 13.3.1 kuvatun kirjallisen huomautuksen jälkei- 
 sen menettelyn mukaisesti tai toteuta Yhteistyöryhmässä hyväksyttyjä toimenpiteitä,  
 tai

b) yo. kohdan 13.3.1 menettelyn johdosta tehdyn korjaussuunnitelman mukaisista toi- 
 menpiteistä huolimatta Palvelut poikkeavat Palvelujakson aikana Palvelukuvauksesta  
 siten, että Kohteen tai Kohteiden Käytettävyys on olennaisesti heikentynyt ja tämä  
 heikentyminen on jatkunut kohdassa 13.3.1 viitattujen korjaustoimien suorittami- 
 sen jälkeen vähintään [yhden (1) kuukauden] ajan, tai

c) Tilaajan lakimääräinen velvollisuus [Kohteen spesifeistä palveluista, esim. päiväkoti/ 
 koulutuspalveluista] vastaavana viranomaisena sitä edellyttää.

Tämän kohdan 13.4.1 a)- ja b)-alakohtien johdosta Palveluntuottaja on velvollinen korvaa-
maan Tilaajalle aiheutuneet sijaantulosta ja kolmannen palveluntarjoajatahon käyttämisestä 
aiheutuvat suorat kustannukset.

13.4.2 Jos Tilaaja katsoo, että oikeus väliaikaiseen sijaantuloon on olemassa, Tilaajan on väliai-
kaisen sijaantulon perusteen ilmetessä ja joka tapauksessa [30] päivää ennen väliaikaiseen 
sijaantuloon ryhtymistä ilmoitettava Palveluntuottajalle kirjallisesti:
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- väliaikaisen sijaantulon laajuus (tarkat toimenpiteet),
- syy väliaikaiseen sijaantuloon,
- päivämäärä, jolloin se haluaa suorittaa väliaikaisen sijaantulon,
- väliaikaisen sijaantulon kesto tai vähintään arvio kestosta, ja
- toimenpiteen vaikutus Palveluntuottajan velvollisuuteen tuottaa Palveluja sinä aika- 
 na, kun kyseistä toimenpidettä toteutetaan.

13.4.3 Tilaajan sijaantulolla tai Palveluiden teetättämisellä kolmannen palveluntarjoajatahon toi-
mesta ei saa olla kohteen kuntoa tai käytettävyyttä alentavaa vaikutusta vaan niiden on täy-
tettävä Palvelusopimuksen mukaiset velvoitteet ja kriteerit. Mikäli Palveluntuottajan PTS-
suunnitelman mukaiset toimenpiteet Kohteissa estyvät Tilaajan sijaantulon seurauksena, on 
Palveluntuottajalla oikeus sijaantulon päätyttyä inventoida ne osat Kohteista, joiden olisi 
tullut olla estyneiden PTS-toimenpiteiden kohteina ja saada kohtuullinen korvaus niistä 
lisätoimenpiteistä tai -korjauksista, jotka perustellusti tulevat aiheellisiksi sen johdosta, että 
PTS-suunnitelman mukaiset toimenpiteet ovat jääneet suorittamatta alun perin suunni-
teltuina ajankohtina. Mikäli Tilaajan sijaantulo käytännössä estää Palveluntuottajaa tarjo-
amasta Palveluita tai osaa niistä tämän Sopimuksen mukaisesti, Palvelumaksua alennetaan 
Tilaajan sijaantulon johdosta suoritettavakseen ottamia toimenpiteitä ja tehtäviä vastaavas-
ti.

13.4.4 Väliaikaisen sijaantulon perusteen riitauttamisella ei ole vaikutusta Tilaajan oikeuteen suo-
rittaa väliaikainen sijaantulo. Tilaaja on kuitenkin velvollinen korvaamaan perusteettomas-
ta sijaantulosta aiheutuneet vahingot Palveluntuottajalle.

OSA IV – SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN 

14 SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

14.1 Yleistä

14.1.1 Palvelusopimuksen voimassaolo päättyy automaattisesti kun Palvelujakso on päättynyt, 
Osapuolet ovat pitäneet taloudellisen loppuselvityksen, ja kumpikin Osapuoli on täyttänyt 
kaikki tässä Palvelusopimuksessa määrätyt velvoitteensa, ellei Palvelusopimusta sitä ennen 
ole purettu tämän kohdan 14 (”Sopimuksen päättyminen”) mukaisesti.

14.1.2 Tämän Palvelusopimuksen kohdat 19 (”Salassapito”) ja 20 (”Erimielisyyksien ratkaisu”) 
sitovat Osapuolia tämän Palvelusopimuksen voimassaolon päättymisestä huolimatta.

14.1.3 Jos Tilaaja tai Palveluntuottaja on purkanut Kohdetta koskevan Urakkasopimuksen sen eh-
tojen mukaisesti, purkautuu tämä Palvelusopimus automaattisesti kyseisen Kohteen osalta 
samanaikaisesti kuin Urakkasopimus purkautuu.

14.2 Purkaminen Palveluntuottajan sopimusrikkomuksen perusteella 

14.2.1 Tilaajalla on oikeus purkaa tämä Palvelusopimus, jos
a) Palveluntuottaja rikkoo olennaisesti tämän Sopimuksen mukaista keskeistä sopimus- 
 velvoitettaan, tai 
b) Palvelujakson aikana tapahtuu minkä tahansa Kohteen osalta ja minkä tahansa [esi- 
 merkiksi puolen (½)] vuoden yhtäjaksoisen ajanjakson aikana toistamiseen sellai- 
 nen Palveluntuottajan sopimusrikkomus, jonka perusteella Tilaaja olisi oikeutettu 
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 kohdan 13.4 mukaisen väliaikaiseen sijaantuloon ja Tilaaja on ilmoittanut kyseisestä  
 oikeudestaan Palveluntuottajalle.

14.2.2 Tilaajan tulee antaa Palveluntuottajalle ja Yhteistyöryhmän puheenjohtajalle kirjallinen il-
moitus 30 arkipäivän kuluessa Palveluntuottajan edellisessä kohdassa 14.2.1 tarkoitetun 
sopimusrikkomuksen ilmenemisestä. Ilmoituksessa on yksilöitävä purkuperusteena oleva 
Palveluntuottajan sopimusrikkomus.

14.2.3 Yhteistyöryhmän on kokoonnuttava viivytyksettä, mutta kuitenkin viimeistään 30 arkipäi-
vän kuluessa siitä, kun Yhteistyöryhmän puheenjohtaja vastaanotti Tilaajan ilmoituksen ja 
käsiteltävä Tilaajan Palveluntuottajalle antama purkuperustetta koskeva ilmoitus.

14.2.4 Jos Yhteistyöryhmä ei pääse yhteisymmärrykseen Tilaajan ilmoituksessaan yksilöimän sopi-
musrikkomuksen korjaamisesta tai yhteisymmärryksen saavuttamisen jälkeen Palveluntuot-
taja ei ole ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin Yhteistyöryhmän asettamassa kohtuullisessa 
määräajassa tai Palveluntuottaja ei ole korjannut sopimusrikkomustaan Yhteistyöryhmän 
päätöksen edellyttämällä tavalla, Tilaajalla on oikeus antaa Palveluntuottajalle kirjallinen 
purkuilmoitus. Tilaajalla on lisäksi oikeus antaa välittömästi kirjallinen purkuilmoitus Pal-
veluntuottajalle, mikäli Yhteistyöryhmä ei ole voinut käsitellä Tilaajan purkua koskevaa 
ilmoitusta Palveluntuottajan edustajan ilman perusteltua syytä tapahtuneesta poissaolosta 
johtuen. Tämä Sopimus purkautuu Palveluntuottajan vastaanotettua Tilaajan purkuilmoi-
tuksen.

14.2.5 Sopimuksen purkautuessa Palveluntuottajan sopimusrikkomuksen johdosta, Palveluntuot-
tajan on maksettava Tilaajalle sopimussakkona [•••.•••] euroa sekä lisäksi korvattava Tilaa-
jalle Sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuvat suorat vahingot siltä osin kuin 
niiden määrä ylittää edellä mainitun sopimussakon määrän.

14.2.6 Sopimuksen purkamisen sijasta Tilaaja voi vaihtoehtoisesti teettää palvelut Palveluntuotta-
jan kustannuksella kokonaan tai osaksi ulkopuolisella, jolloin Palveluntuottajan korvatta-
viksi tulevat Tilaajan kyseiselle kolmannelle taholle maksamat korvaukset niiltä osin kuin 
ne ylittävät niitä vastaavan, Sopimuksen mukaisen Palvelumaksun määrän sekä muut teet-
tämisestä aiheutuneet suorat vahingot. Muutoin kolmannella taholla teettämisen vaikutuk-
set Osapuolten vastuisiin määräytyvät ylemmän kohdan 13.4.3 mukaisesti.

14.3 Purkaminen Palveluntuottajan maksukyvyttömyyden perusteella 

14.3.1 Jos tämän Palvelusopimuksen voimassaolon aikana Palveluntuottaja asetetaan konkurssiin, 
yrityssaneeraukseen tai selvitystilaan tai se lakkauttaa maksunsa, Tilaajalla on oikeus välit-
tömästi purkaa tämä Sopimus lähettämällä kirjallinen purkuilmoitus Palveluntuottajalle . 
Sopimus purkautuu Palveluntuottajan vastaanotettua Tilaajan purkuilmoituksen.

14.3.2 Kohdan 14.3.1 mukaisen välittömän vaikutuksen omaavan purkuilmoituksen annettuaan 
Tilaajalla on oikeus ja velvollisuus ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin mahdollisten 
Sopimuksen purkamisesta aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi ja Kohteiden häiriöttömän 
käytön turvaamiseksi. Palveluntuottaja on velvollinen korvaamaan Tilaajalle tällaisten toi-
menpiteiden aiheuttamat kustannukset ja Tilaajalla on oikeus vähentää ne mahdollisista 
maksamatta olevista Palvelumaksuista.

14.3.3 Purkuilmoituksen annettuaan Tilaajalla on oikeus välittömästi vaatia Palveluntuottajalta 
Alihankintasopimusten siirtämistä Tilaajalle ja muutoinkin ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toi-
menpiteisiin enempien vahinkojen välttämiseksi ja Palveluiden turvaamiseksi. Palvelun-
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tuottaja on velvollinen korvaamaan Tilaajalle tällaisten toimenpiteiden aiheuttamat suorat 
vahingot ja Tilaajalla on oikeus vähentää ne mahdollisesti vielä maksamatta olevista Palve-
lumaksuista.

14.3.4 Sopimuksen purkautuessa tässä kohdassa 14.3 tarkoitetun Palveluntuottajan maksukyvyt-
tömyyden johdosta, Palveluntuottajan on maksettava Tilaajalle sopimussakkona [•••.•••] 
euroa sekä lisäksi korvattava Tilaajalle Sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheu-
tuvat suorat vahingot siltä osin kuin niiden määrä ylittää edellä mainitun sopimussakon 
määrän.

14.4 Purkaminen Tilaajan sopimusrikkomuksen perusteella

14.4.1 Palveluntuottajalla on oikeus purkaa tämä Palvelusopimus, jos Tilaaja toistuvasti ja/tai pit-
käkestoisesti laiminlyö Palvelumaksujen suorittamisen tämän Palvelusopimuksen mukai-
sesti tai ei täytä muuta Palvelujen tuottamiseen olennaisesti vaikuttavaa velvollisuuttaan, 
taikka jos Tilaaja toimenpiteillään estää Palveluntuottajan velvoitteiden täyttämistä tämän 
Palvelusopimuksen mukaisesti.

14.4.2 Palveluntuottajan tulee antaa Tilaajalle ja Yhteistyöryhmän puheenjohtajalle kirjallinen il-
moitus 30 päivän kuluessa Tilaajan edellisessä kohdassa 14.4.1 tarkoitetun sopimusrikko-
muksen ilmenemisestä. Ilmoituksessa on yksilöitävä purkuperusteena oleva Tilaajan sopi-
musrikkomus.

14.4.3 Yhteistyöryhmän on kokoonnuttava viivytyksettä, mutta kuitenkin viimeistään 30 päivän 
kuluessa siitä, kun Yhteistyöryhmän puheenjohtaja vastaanotti Palveluntuottajan ilmoituk-
sen, ja käsiteltävä Palveluntuottajan Tilaajalle antama purkuperustetta koskeva ilmoitus. 

14.4.4 Jos Yhteistyöryhmä ei pääse yhteisymmärrykseen Palveluntuottajan ilmoituksessaan yksi-
löimän sopimusrikkomuksen korjaamisesta tai yhteisymmärryksen saavuttamisen jälkeen 
Tilaaja ei ole ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin Yhteistyöryhmän asettamassa kohtuul-
lisessa määräajassa tai Tilaaja ei ole korjannut sopimusrikkomustaan Yhteistyöryhmän 
päätöksen edellyttämällä tavalla, Palveluntuottajalla on oikeus antaa Tilaajalle kirjallinen 
purkuilmoitus. Palveluntuottajalla on lisäksi oikeus antaa välittömästi kirjallinen purkuil-
moitus Tilaajalle, mikäli Yhteistyöryhmä ei ole voinut käsitellä Palveluntuottajan purkua 
koskevaa ilmoitusta Tilaajan edustajan ilman perusteltua syytä tapahtuneesta poissaolosta 
johtuen. Tämä Palvelusopimus purkautuu Tilaajan vastaanotettua Palveluntuottajan pur-
kuilmoituksen. 

14.4.5 Sopimuksen purkautuessa Tilaajan sopimusrikkomuksen perusteella, Tilaajan on maksetta-
va Palveluntuottajalle sopimussakkona [•••.•••] euroa sekä lisäksi korvattava Palveluntuot-
tajalle Sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuvat suorat vahingot siltä osin kuin 
niiden määrä ylittää edellä mainitun sopimussakon määrän.

14.4.6 Sopimuksen purkamisen sijasta Palveluntuottaja voi vaihtoehtoisesti keskeyttää Palvelun 
ilman seuraamuksia tai korvausvelvollisuutta, kunnes Tilaaja on korjannut menettelynsä.

14.5 Sopimuksen päättyminen Ylivoimaisen Esteen johdosta 

14.5.1 Jos jompikumpi Osapuoli on estynyt täyttämästä tämän Palvelusopimuksen mukaisia vel-
voitteitaan Ylivoimaisen Esteen vuoksi, toisella Osapuolella ei ole oikeutta vedota sopimus-
rikkomukseen eikä esittää mitään vaatimuksia sellaisten velvoitteiden osalta, joihin Ylivoi-
mainen Este vaikuttaa.
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14.5.2 Jos Ylivoimainen Este jatkuu siten, että se Osapuoli, jota Ylivoimainen este kohtaa, ei ky-
kene täyttämään sopimusvelvoitteitaan tai olennaista osaa niistä vähintään kuuden (6) kuu-
kauden yhtäjaksoisen ajanjakson ajan ja Osapuolet eivät sovi sellaisista muutoksista tämän 
Palvelusopimuksen ehtoihin, joilla Palvelujen tuottaminen voitaisiin turvata, kummallakin 
Osapuolella on oikeus purkaa tämä Palvelusopimus välittömin vaikutuksin ja ilman että 
purkamisesta aiheutuisi vahingonkorvausvelvollisuutta tai muita sanktioita, ilmoittamalla 
siitä kirjallisesti toiselle Osapuolelle.  

OSA V - MUUT EHDOT

15 OSAPUOLTEN ERITYINEN TIEDONANTOVELVOLLISUUS

 Osapuolet ovat velvollisia yhtiöoikeudellisten rajoitteiden ja muiden palvelutuottajan toi-
mintaa säätelevien lakien ja määräysten salliessa viipymättä ilmoittamaan toiselle Osapuo-
lelle Sopimuksen Allekirjoituspäivän jälkeen tietoonsa tulevat seikat, jotka vaikuttavat tai 
jotka voivat vaikuttaa tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseen kuten esi-
merkiksi Palvelujen tuottamiseen. 

16 OSAPUOLTEN YLEINEN VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS 

16.1 Siltä osin kuin tässä Palvelusopimuksessa ei ole erityisesti muuta määrätty, Osapuolet ovat 
velvollisia korvaamaan sopimusrikkomuksestaan toiselle Osapuolelle aiheutuneet suorat va-
hingot. Osapuolet eivät kuitenkaan ole vastuussa vahingosta, joka johtuu Osapuolen vai-
kutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta tekijästä ja jota Osapuoli ei ole voinut kaikkea 
mahdollista huolellisuutta noudattamallakaan välttää. 

16.2 Jos sopimusrikkomus on seurausta rikkomuksen aiheuttaneen Osapuolen tahallisuudesta 
tai törkeästä huolimattomuudesta, on rikkomuksen aiheuttaneen Osapuolen korvattava so-
pimusrikkomuksen kohteena olleelle Osapuolelle suorien vahinkojen lisäksi myös välilliset 
vahingot (täyden korvauksen periaate).

16.3 Osapuolet ovat sopimusrikkomuksen sattuessa velvollisia ryhtymään kaikkiin tarpeellisiin 
toimiin vahinkojen vaikutusten minimoimiseksi.

17 YLIVOIMAISEN ESTEEN VAIKUTUKSET

17.1 Mikäli Palvelujakson aikana ilmenee tässä Sopimuksessa määritelty Ylivoimainen Este, joka 
ei kokonaan estä Palveluiden tuottamista, Osapuolet voivat sopia, että Palveluita jätetään 
osin toteuttamatta. Tässä tapauksessa Osapuolet ovat velvollisia sopimaan erikseen paitsi 
Palveluiden tarpeesta ja laajuudesta, myös yhteisesti sovitusti Ylivoimaisen Esteen johdosta 
tehtyjen Palveluiden tilapäisen toteuttamatta jättämisen vaikutuksista, kuten mm. muutok-
sista palvelutasoon sekä Palvelumaksuun. Vaikutuksista Palvelumaksuun sovittaessa tulee 
korvauksen lähtökohdaksi ottaa se, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa toimitettavien 
Palveluiden laajuuteen.

17.2 Mikäli Ylivoimainen Este ei estä Kohteen välttämätöntä ylläpitoa, ja siitä aiheutuu Palve-
luntuottajalle lisäkustannuksia, tulee Tilaajan korvata Palveluntuottajalle tällaiset kustan-
nukset kohtuullisina pidettävine yleiskustannuslisineen.
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17.3 Osapuolet eivät vastaa toisilleen vahingosta tai viivästyksestä, joka johtuu Ylivoimaisesta Es-
teestä suoraan aiheutuvasta tämän Sopimuksen velvoitteiden laiminlyönnistä, jota Osapuo-
li ei ole kohtuudella voinut välttää. Toisella Osapuolella ei tällöin kuitenkaan ole velvoitetta 
jatkaa Sopimuksen täyttämistä omalta osaltaan sitä vastaavilta osin kuin toisen Osapuolen 
velvoitteiden täyttäminen on keskeytynyt tai olennaisesti viivästynyt taikka häiriintynyt Yli-
voimaisen Esteen vuoksi.

17.4 Ylivoimaisen Esteen aiheuttaman, merkitykseltään olennaisen viivästyksen, keskeytyksen 
tai muun häiriön jatkuttua yhtäjaksoisesti vähintään [•] päivää ilman että olisi nähtävis-
sä, että kyseisen Ylivoimaisen Esteen päättyminen tai velvoitteiden täyttämisen kannalta 
merkittävä helpottuminen olisi lähitulevaisuudessa näköpiirissä, on Osapuolilla kuitenkin 
oikeus purkaa Sopimus kohdan 14.5.2 mukaisesti ko. kohdassa todetuin vaikutuksin.

18 SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

18.1 Kumpikaan Osapuoli ei voi siirtää Palvelusopimukseen perustuvia saataviaan ja oikeuksi-
aan kokonaan tai osaksi kolmannelle ilman toisen Osapuolen etukäteen antamaa kirjallista 
suostumusta, jonka antamisesta ei tule ilman perusteltua syytä pidättäytyä. 

18.2 Yo. kohdan mukaisena etukäteissuostumusta vaativana Palvelusopimuksen tai sen mukais-
ten oikeuksien tai velvollisuuksien siirtona ei kuitenkaan pidetä:
a) Palveluntuottajan mahdollista osakeyhtiölain mukaista jakautumista tai sulautumista  
 toiseen oikeushenkilöön,
b) Palveluntuottajan velvollisuuksien täysimääräistä siirtoa Palveluntuottajan tai, Tilaa- 
 jan erikseen antamalla hyväksynnällä, tämän emoyhtiön täysin omistamalle yhtiölle,  
 tai
c) Tilaajan lain, kuntaliitoksen tai muun kuntayhteistyön perusteella tapahtuvaa liike- 
 toiminnan siirtymistä kolmannelle tai Palvelusopimuksen mukaisten oikeuksien tai  
 velvollisuuksien siirtoa Tilaajan täysin omistamalle yhtiölle.

19 SALASSAPITO

19.1 Osapuolet eivät saa luovuttaa tietoja tästä Palvelusopimuksesta tai sen sisällöstä, Hank-
keesta tai sen yhteydessä saamistaan muista tiedoista kolmannelle osapuolelle ellei tiedon 
antaminen ole sopimuksen täyttämiseksi tarpeellista tai ellei toinen Osapuoli ole antanut 
tähän etukäteistä kirjallista suostumustaan, taikka ellei tiedon ilmaisemista edellytetä laissa, 
viranomaismääräyksessä, tai muutoin viranomaisen vaatimuksen johdosta.

19.2 Palveluntuottaja on tietoinen siitä, että Tilaajalla on julkisena toimijana lakimääräisiä ja 
muita velvoitteita antaa kolmansille osapuolille tietoja toiminnastaan joko suoraan tai epä-
suorasti. Tilaajan salassapidon rajat määräytyvät viime kädessä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetun lain (21.5.1999/621 muutoksineen) perusteella eikä tietojen luovut-
tamista ko. säädöksen mukaisesti pidetä tämän kohdan 19 vastaisena tietojen luovuttamise-
na.

19.3 Tilaaja sitoutuu kaikilla käytettävissään olevilla tavoilla olemaan paljastamatta Palvelun-
tuottajan liike- tai ammattisalaisuudeksi yksilöimiä seikkoja kolmannelle. Liike- tai ammat-
tisalaisuudeksi katsotaan esimerkiksi tiedot [Palveluntuottajan ja Alihankkijoiden välisten 
sopimusten hinnoittelusta, sekä Palveluntuottajan mahdollisista yksityiskohtaisista hinta-
tiedoista]. 

19.4 Palveluntuottajalla on oikeus käyttää Hanketta julkisena referenssinään.
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20	 ERIMIELISYYKSIEN	RATKAISU

20.1 Yleistä

20.1.1 Osapuolten välille mahdollisesti syntyvissä erimielisyyksissä on ratkaisu pyrittävä löytämään 
edellä kohdassa 5 (”Sopimusasiakirjat ja pätevyysjärjestys”) viitattujen sopimusasiakirjojen 
määräyksistä silloinkin, jos sopimusasiakirjoista ei saada suoraa vastausta syntyneisiin eri-
mielisyyksiin. 

20.1.2 Riitaisuudet ja erimielisyydet on pyrittävä ratkaisemaan sitä mukaa kun niitä ilmenee. 

20.2 Teknisten kiistakysymysten ratkaisu puolueettoman asiantuntijan avulla Palvelujakson 
aikana

20.2.1 Mikäli Osapuolten välille syntyy Palvelujakson aikana erimielisyys Palvelujen asianmukai-
sesta ja hyvän kiinteistöhuoltotavan mukaisesta teknisestä toteutustavasta, tai siitä onko 
Palvelua joltain osin suoritettu tai tämän Sopimuksen nojalla Palveluntuottajan toimes-
ta suoritettava eikä kyseistä erimielisyyttä saada Yhteistyöryhmässä ratkaistua, on kullakin 
Osapuolella yksin tai yhdessä toisen Osapuolen kanssa oikeus saattaa erimielisyys puolueet-
toman teknisen asiantuntijan ratkaistavaksi.  

20.2.2 Osapuolet valitsevat yhdessä asiantuntijaksi hyvän teknisen asiantuntemuksen omaavan 
rakennus- tai kiinteistöalan konsulttiyrityksen, joka ei ole palveluntuottajan kilpailija tai 
esteellinen kumpaankaan Osapuoleen nähden. Mikäli Osapuolet eivät pääse yksimielisyy-
teen asiantuntijasta, tässä kohdassa 20.2 viitattu tekninen kiistakysymys ratkaistaan kohdan 
20.4 mukaisesti oikeudenkäynnissä. 

20.2.3 Asiantuntijan on pyrittävä antamaan ratkaisunsa perusteluineen [40] päivän kuluessa siitä, 
kun asiantuntija on valittu, ja Osapuolet ovat velvolliset myötävaikuttamaan, että tämä 
aikataulu toteutuu. Vastaanottoa koskevassa asiassa, asiantuntijan on kuitenkin annettava 
ratkaisunsa [seitsemän (7)] päivän kuluessa vastaanottotarkastuksesta. Asiantuntijan päätös 
voi sisältää kumman tahansa Osapuolen ehdotuksen tai näiden kahden ehdotuksen välillä 
olevan ratkaisun. Asiantuntijan viivästys, joka ei ole olennainen, ei tee asiantuntijan päätök-
sestä pätemätöntä. Asiantuntijan päätös on lopullinen ja Osapuolia sitova, eikä Osapuolilla 
ole oikeutta oikeusteitse riitauttaa näin määriteltyä ratkaisua. 

20.2.4 Asiantuntijan palkkio ja kulujen korvaus tulee sen Osapuolen maksettavaksi, jonka esitys 
ratkaisuksi eroaa enemmän asiantuntijan määrittelemästä lopullisesta ratkaisusta. Jos Osa-
puolten ehdotukset eroavat yhtä paljon asiantuntijan määrittämästä lopullisesta ratkaisusta, 
jaetaan asiantuntijan palkkio ja kulukorvaus Osapuolten välillä puoliksi.  

20.3 Erimielisyyksien sovittelu

20.3.1 Osapuolilla on oikeus pyytää niin sopiessaan Osapuolten yhdessä valitseman ja hyväksy-
män, rakennus- ja kiinteistötoimialaa sekä sen juridisia käytäntöjä tuntevan ja kokeneen 
asiantuntijaryhmän ehdotusta asian sovinnolliseksi ratkaisemiseksi. Valittujen asiantuntija-
sovittelijoiden käyttämisestä aiheutuvat kustannukset jaetaan Osapuolten kesken puoliksi.

20.3.2 Asiantuntijaryhmä koostuu Osapuolten sopimuksen mukaan 1–3 Osapuolista riippumat-
tomasta henkilöstä. Mikäli Osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen asiantuntijoista, erimie-
lisyys ratkaistaan kohdan 20.4 mukaisesti oikeudenkäynnissä. 
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20.3.3 Jos asiantuntijaryhmän jäsenistä, aikataulusta tai muista menettelytavoista ei päästä yh-
teisymmärrykseen, tai asiantuntijaryhmän sovintoesitystä hyväksytä tai päästä sen pohjal-
ta neuvotellen keskinäiseen ratkaisuun viimeistään [60] päivän kuluessa toisen Osapuolen 
edellä mainittuja seikkoja koskevasta kirjallisesta esityksestä, on kummallakin Osapuolella 
oikeus jättää erimielisyys ratkaistavaksi kohdan 20.4 mukaisesti.

20.4 Oikeudenkäynti 

20.4.1 Osapuolella on oikeus saattaa tästä Palvelusopimuksesta aiheutuvat muut kuin edellä koh-
dassa 20.2 tarkoitetut erimielisyydet, joita ei saada ratkaistuksi Osapuolten välisillä neuvot-
teluilla tai sovittelulla kohdan 20.3 mukaan, [soveltuvan paikan] käräjäoikeuden ratkaista-
viksi. 

TAI [... ratkaistavaksi lopullisesti yhden välimiehen välimiesmenettelyssä [Keskuskauppa-
kamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti]].

21	 ILMOITUKSET	JA	TIEDONANNOT

21.1.1 Investointijakson aikaiset tiedonannot on toimitettava Urakkasopimuksessa ilmoitetuille 
vastaanottajille Urakkasopimuksen määräysten mukaisesti.

21.1.2 Palvelujakson aikana kaikki tähän Palvelusopimukseen liittyvät ilmoitukset ja muut tiedon-
annot on toimitettava toiselle Osapuolelle kirjallisessa muodossa alla esitettyjä yhteystietoja 
käyttäen:

 [Osapuolten yhteystiedot ml. sähköposti tähän]

22	 SOPIMUKSEN	MUUTTAMINEN

 Tätä Palvelusopimusta voidaan muuttaa vain yksimielisesti Osapuolten välisellä kirjallisella 
muutossopimuksella, joka on kummankin Osapuolen tai tämän asianmukaisesti valtuutta-
man edustajan allekirjoittama.

23	 SOPIMUKSEN	OSITTAINEN	PÄTEMÄTTÖMYYS

 Mikäli tämä Palvelusopimus, jokin sen ehdoista tai tähän Palvelusopimukseen perustuen 
toteutettava järjestely katsotaan osittain tai kokonaisuudessaan pätemättömäksi tai mität-
tömäksi, on Palvelusopimus muilta osilta yhä voimassa, ellei Palvelusopimuksen osan päte-
mättömyys tai mitättömyys johda koko Palvelusopimusta tai Hanketta objektiivisesti arvi-
oiden niin merkittävään muutokseen, että Palvelusopimuksen muiden osien soveltaminen 
edelleen sellaisenaan olisi sen johdosta kohtuutonta. 

24	 KULUT

24.1 Osapuolet vastaavat itse omista sopimuksen valmisteluun liittyvistä kuluistaan (sisältäen 
esimerkiksi konsulttien, lakimiesten, tilintarkastajien ja muiden neuvonantajien palkkiot ja 
kulut). 

24.2 Samoin Osapuolet vastaavat nimittämiensä Yhteistyöryhmän jäsenten tai varajäsenten Yh-
teistyöryhmän toimintaan osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista.

25	 SOPIMUSKAPPALEET	JA	ALLEKIRJOITUKSET
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 Tätä sopimusta kaikkine liitteineen on laadittu kaksi (2) samansanaista kappaletta, yksi (1) 
kummallekin Osapuolelle.

[Paikka], ••. [•]kuuta 20••

KAUPUNKI XXX    RAKENNUSYRITYS YYY

_________________________  __________________________
Nimi      Nimi
Asema     Asema
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LIITE 1 – PALVELUKUVAUS 

Tilaaja laatii palvelukuvauksen tarjouspyyntöön oheistettavaksi. Palvelukuvauksessa tilaaja 
kuvaa tiloille ja palveluille asetetut käytettävyys- ja palvelutasovaatimukset sekä palvelun-
tuottajan vastuulle kuuluvat asiat. Alla on esitetty luettelotasoisesti yksi esimerkki palvelu-
kuvauksen sisällöstä.

1 KIINTEISTÖN HALLINTO- JA ISÄNNÖINTIPALVELUT 
1.1 Hallinto 
 1.1.1 Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelusopimukset 
 1.1.2 Liittymis- ja toimitussopimukset 
 1.1.3 Viranomaisyhteistyö 
 1.1.4 Viestintä ja raportointi käyttäjille 
 1.1.5 Asiakirjojen saatavuus ja säilytys 
1.2 Talous 
 1.2.1 Rahaliikenne 
 1.2.2 Kirjanpito ja tilinpäätös 
1.3 Kiinteistönhoidon ja muiden palveluiden valvonta 
 1.3.1 Huoltokirja 
 1.3.2 PTS-suunnitelman toteutuksen seuranta 
 1.3.3 Raportointi- ja valvontajärjestelmä 
1.4 Koneiden ja laitteiden huolto 
1.5 Energia- ja vedenkulutuksen laskutus- ja seurantapalvelut 
1.6 HelpDesk-palvelu 
1.7 Autopaikkojen hallinnointi 
1.8 Kiinteistövakuutus 
1.9 Tonttivuokran tarkastaminen ja vuokrasopimuksen manageeraus 

2 KIINTEISTÖN HOITO JA KUNNOSSAPITO 
2.1 Yleishoito ja valvonta 
 2.1.1 Huoltokirja-aineiston käyttö ja ylläpito 
 2.1.2 Tarkastukset ja kierrokset kiinteistöllä 
 2.1.3 Tilojen yleishoito ja tavaroiden säilytys 
 2.1.4 Järjestyksen yleisvalvonta 
 2.1.5 Tilojen aukiolo ja lukitus 
 2.1.6 Pienkorjausten toteuttaminen 
 2.1.7 Päivystys ja vikailmoitukset 
2.2 Rakenteet ja rakennustekniikka 
 2.2.1 Rakennusosat 
 2.2.2 Väestönsuoja 
 2.2.3 Hissit ja siirtolaitteet 
 2.2.4 Nosto-ovet ja -laitteet 
2.3 Talotekniset järjestelmät 
 2.3.1 Lämmitysjärjestelmät 
 2.3.2 Vesi- ja viemärijärjestelmät 
 2.3.3 Ilmanvaihtojärjestelmät 
 2.3.4 Kylmätekniset järjestelmät 
 2.3.5 Palontorjunta- ja savunpoistojärjestelmät 
2.4 Sähköjärjestelmät 
 2.4.1 Sähkön pääjakelujärjestelmät 
 2.4.2 Sähkön liitäntäjärjestelmät 
 2.4.3 Valaistus 
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 2.4.4 Sähkölämmitysjärjestelmät ja -laitteet 
 2.4.5 Puhelinjärjestelmät 
 2.4.6 Viestintäjärjestelmät 
 2.4.7 Merkinantojärjestelmät 
 2.4.8 Turvallisuusjärjestelmät 
 2.4.9 Paloilmoitinjärjestelmä 
 2.4.10 Palosuojelulaitteiden ohjaus- ja valvontajärjestelmät 
 2.4.11 Rakennusautomaatio 
 2.4.12 Sähkölaitteiston käytönjohtajan tehtävät 
2.5 Yleinen terveellisyys ja turvallisuus 
2.6 Kalusteet, varusteet, laitteet ja kyltit 

3 ULKOALUEIDEN HOITO JA KUNNOSSAPITO 
3.1 Talvikunnossapito
3.2 Viheralueiden hoito ja kunnossapito 
3.3 Ulkoalueiden puhtaanapito, turvallisuus ja terveys 
3.4 Piha-alueen rakenteiden ja rakennelmien hoito ja kunnossapito 

4 ENERGIAN KÄYTTÖ JA OHJAUS 
4.1 Vesi ja lämpö 
4.2 Sähkö 

5 JÄTEHUOLTOPALVELUT 
5.1 Jätteiden kuljetuspalvelut 
5.2 Jätehuoltotilojen puhtaanapitopalvelut 
5.3 Jäteastiat ja -puristimet 
5.4 Jätteiden lajittelusta tiedottaminen 
5.5 Jätehuollon seurantapalvelut 

6 SIIVOUSPALVELUT 
6.1 Siivousaineet ja -tarvikkeet 
6.2 Vaihtomatot 
6.3 Ikkunoiden pesu 
6.4 Peruspesut ja vahaukset 

7 [AULA-, VAHTIMESTARI-, YM. MAHDOLLISET OHEISPALVELUT] 

8 [TILOJEN VUOKRAUSTOIMINTA] 
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LIITE	2	–	KUNNOSSAPIDON	KORJAUSOHJELMA	(PTS-SUUNNITELMA),	
OHJE LAATIMISESTA

Palveluntuottaja laatii osana tarjoustaan korjausohjelmaluonnoksen (PTS-suunnitelma) 
Palvelusopimuksen kohdan 9.1.6. mukaisesti. Suunnitelman perusteena ovat hankkeen tek-
niset vaatimukset, rakennusosien käyttöikätavoitteet, käytettävyysvaatimukset, käyttöaste ja 
luovutuskuntovaatimukset.

PTS-suunnitelma sisältää rakennusosien ja teknisten järjestelmien kunnossapitotoimen-
piteet palvelujakson aikana sekä seuraavalle kymmenelle vuodelle. Toimenpiteillä rakennus-
osien ja teknisten järjestelmien laatutaso pidetään pääsääntöisesti alkuperäistä vastaavana. 
Lisäksi suunnitelmassa esitetään PTS-toimenpiteistä tilojen käytölle mahdollisesti aiheutu-
vat häiriöt.

Palveluntuottaja laatii PTS-suunnitelman tilaajan tarjouspyynnössä toimittamaan tau-
lukkopohjaan. Suunnitteluratkaisujensa perusteella palveluntuottaja esittää tarjouksessaan 
kunnossapitotoimenpiteet, niiden toteutusajankohdan ja kustannukset. 

Palveluntuottaja vastaa taloudellisesti ja teknisesti suunnitelman mukaisten korjausten 
riit-tävyydestä sekä siitä että niillä kyetään täyttämään kohteelle asetetut käytettävyysvaati-
mukset koko sopimuskauden ajan ja luovutuskuntovaatimukset sopimuskauden päättyessä. 

PTS-suunnitelman mukaiset kunnossapitotoimenpiteet eivät aiheuta palvelutuottajalle 
käytettävyys- tai palvelutasovähennyksiä mikäli ne suoritetaan niille varattuina ajankohtina 
tai ajankohdan siirrosta on yhteisesti sovittu (Palvelusopimuksen kohta 9.1.5). 
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LIITE 3 – URAKKA-ASIAKIRJAT

Urakkasopimus tähän liitteeseen.
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LIITE 4 – MAKSUMEKANISMI, KUVAUS PÄÄPERIAATTEISTA  
ELINKAARIHANKKEESSA

1.	Maksurakenne	

Tilaajan maksuvelvollisuus koostuu: 

1) Investointivaiheen (suunnittelu ja rakentaminen) aikaisesta maksuvelvollisuudesta
2) Palvelujakson aikaisesta maksuvelvollisuudesta 

Investointijakson aikainen maksuvelvollisuus määritellään KVR- urakkasopimuksessa. 
KVR-urakkasopimuksessa osapuolina ovat Palvelutuottaja/Urakoitsija ja kiinteistön omis-
taja. Omistajan ollessa joku muu kuin kunta määräytyy kunnan maksuvelvollisuus kunnan 
ja kiinteistön omistajan välisen vuokrasopimuksen mukaisesti.

 Maksumekanismi määrittelee Palvelujakson aikaiset maksut jotka koostuvat kiinteistön 
ylläpitoa koskevista maksuista, kunnossapito-ohjelman (PTS-ohjelma) mukaisista maksuis-
ta sekä mahdollisista muista Palvelusopimukseen kuuluvista palvelumaksuista.

Tilaajan Palvelutuottajalle maksama kuukausittainen palvelumaksu koostuu Palveluso-
pimuksen mukaisesti seuraavasti:

1. Kiinteistön ylläpitomaksu
2. PTS-maksu
3. Mahdolliset sopimukseen sisältyvät oheispalvelut
4. Käytettävyys- ja palvelutasovähennykset ko. kuukautena yhteensä.

Energiakustannusten tasaus tehdään vuosittain helmikuussa.

2.	Kiinteistön	ylläpitomaksu	

Kiinteistön ylläpitomaksun osuus kuukausittaisesta Palvelumaksusta määräytyy Palvelu-
tuottajan tarjouksen perusteella tarjoushetken hintatason mukaan. Palvelumaksu sidotaan 
kiinteistön ylläpidon kustannusindeksiin (pois lukien energian osuus) ja tarkistetaan 12 
kuukauden välein. Ensimmäinen tarkistus tehdään Palvelujakson alkaessa.

3.	PTS-maksu	

PTS-maksuja koskeva menettelytapa on kuvattu Palvelusopimuksen kohdassa x.x
Palvelusopimuksen liitteenä oleva, suuntaa-antava, hinnoiteltu PTS-suunnitelma mää-

rittelee kuukausittaisen PTS-maksun tason tarjoushetkellä. PTS-maksun suuruus on sidot-
tu rakennuskustannusindeksiin ja tarkistetaan 12 kuukauden välein. Ensimmäinen tarkis-
tus tehdään Palvelujakson alkaessa. 

Mikäli PTS-maksut suoritetaan kunnossapitoinvestointien toteutusajankohtana (Palve-
lusopimuksen vaihtoehtoinen kohta x.x) korjataan niiden suuruus vastaamaan toteutus-
ajankohdan rakennuskustannusindeksiä.

4.	Energiakustannukset

4.1	Energiavastuumalli

Energian hintavastuu on tilaajalla, Palveluntuottaja vastaa Palvelusopimuksen mukaisesti 
energiankulutuksesta. Palveluntuottaja ei kuitenkaan vastaa käyttäjäsähkön kulutuksesta. 
Vedenkulutus ei pääsääntöisesti sisälly Palvelutuottajan vastuulle.
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Kohteen E-lukuvaatimus asetetaan tarjousvaiheessa. Ostoenergian tavoitekulutus mää-
ritellään viimeistään rakennuslupavaiheessa ja päivitetään suunnitteluratkaisujen perusteel-
la vastaanottovaiheessa. Päivitetyn laskelman energian tavoitekulutustaso asetetaan Ener-
giavastuumallin lähtökohdaksi. Päivitettyyn tavoite-energiankulutuksen laskelmaan huo-
mioidaan myös D3 E-lukulaskennan ulkopuolella oleva energiankulutus ja D3 standardi-
käytöstä poikkeava käyttö.

Tilaaja tekee sopimukset energiatoimittajien kanssa ja maksaa kuukausittaiset energia-
kustannukset, mukaan lukien perusmaksut yms. energiankäyttöön liittyvät kulut. Toteu-
tunut energian käyttö tasataan vuosittain helmikuussa perustuen energiavastuumalliin ja 
laskettuun ostoenergian tavoitekulutukseen.

4.2	Energiavastuumallin	soveltaminen	

Palveluntuottaja vastaa tavoitekulutuksen ylityksestä seuraavien periaatteiden mukaan:
Tavoitekulutuksen ylitysten tai alitusten osalta hyvitystä laskettaessa käytetään kysei-

sen kalenterivuoden toteutunutta keskimääräistä energian hankintahintaa. Perusmaksujen 
osuutta ei huomioida palkkioiden ja sanktioiden laskennassa.

Lämmönkulutus huomioidaan lämmitystarveluvulla normeerattuna.
Käyttäjäsähköä ei huomioida.
Mahdolliset muutokset Kohteen käyttöasteissa (käyttöajat ja/tai käyttäjämäärät) otetaan 

huomioon Palvelusopimuksen mukaisesti.
Energian tavoitekulutuksen ylityksen osalta sanktio on yleensä porrastettu esimerkiksi 

seuraavasti: 

- Ylitys 0-10 %, kerroin on 1
- Ylitys 11-20 %, kerroin on 1,5 
- Ylitys 21 % tai enemmän, kerroin on 2 

Lopullinen ostoenergian tavoitekulutus määritellään toisen täyden kalenterivuoden toteu-
tuneen kulutuksen perusteella, millä varmistetaan asianmukaiset Kohteen käyttöönottoon 
liittyvät toimenpiteet ja säätötyöt. Kohteen käyttöönottovuonna ja sitä seuraavien esimer-
kiksi kahden ensimmäisen täyden kalenterivuoden osalta sallitaan 10 %:n ylitys tavoiteku-
lutukseen ilman sanktioita. 

Kiinteistösähkön ja lämmityksen tavoitekulutuksen alituksen osalta syntyvä säästö hy-
vitetään Palvelutuottajan ja käyttäjän välillä suhteessa 75–25. Valaistuksesta saatava säästö 
jaetaan osapuolten kesken tasan, ellei muuta sovita. Mikäli Palveluntuottaja pystyy omalla 
toiminnallaan tai ehdotuksillaan (esimerkiksi kaukolämmön tilausvesivirtaan pienentämäl-
lä) pienentämään perusmaksujen suuruutta, niin palveluntuottaja saa kertapalkkiona tästä 
seuranneen yhden (1) vuoden perusmaksusta saadun kustannussäästön.

Mikäli Kohteeseen sisältyy vedenkulutuksen kannalta merkittäviä palveluita tai toimin-
toja, voidaan vedenkulutuksenkin seurannasta ja vastuunjaosta sopia erikseen.

5.	Käytettävyys-	ja	palvelutasovähennykset	

Tilaohjelmassa tilat luokitellaan käyttötarkoituksen perusteella pääsääntöisesti kolmeen tai 
neljään käytettävyysluokkaan. Kullekin tilaluokalle määritellään vasteaikataulukossa käy-
tettävyyspuutteiden ja -esteiden osalta sallitut vasteajat. Käytettävyyspuutteella tarkoitetaan 
tilannetta jossa tila on puutteesta huolimatta käytettävissä pääasialliseen käyttötarkoituk-
seensa. Käytettävyysesteellä tarkoitetaan tilannetta jossa tilaa ei voida käyttää käyttötarkoi-
tukseensa. Vasteaika voidaan jakaa käytettävyysvaatimusten perusteella seuraaviin osiin; 1) 
reagointiaika (toimenpiteisiin ryhdytty) 2) välitön korjaus (lisävahinkojen estäminen ja tur-
vallisuus), 3) lopullinen korjaus (este tai puute korjattu). 
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Mikäli Palvelusopimuksen mukaiset käytettävyys- ja/tai palvelutasovaatimukset eivät 
täyty määritellyn vasteajan puitteissa, tehdään kokonaispalvelumaksuun käytettävyysvä-
hennykset seuraavasti: 

Vähennykset määritellään euromääräisinä €/tila/päivä tai €/palvelutasopuute. Vähen-
nykset sidotaan elinkustannusindeksiin ja ne tarkistetaan samanaikaisesti palvelumaksun 
indeksitarkistuksen kanssa.

Mikäli jossain tilassa todetaan käytettävyyspuute tai -este eikä Palveluntuottaja ryhdy 
korjaaviin toimenpiteisiin tai korjaa puutetta/estettä vasteaikojen puitteissa tehdään ko. ti-
lan ja ko. päivän osalta päiväkohtainen käytettävyysvähennys joka määritellään maksume-
kanismin liitteenä olevan käytettävyysvähennystaulukon mukaisesti. Päiväkohtainen käy-
tettävyysvähennys voidaan tehdä samana päivänä vain kerran samassa tilassa. 

Mikäli palvelutasovaatimukset eivät täyty jonkin Palvelukuvauksessa määritellyn palve-
luihin sisältyvän tehtävän osalta, tehdään ko. päivän tai jakson osalta palvelutasovähennys, 
jotka määritellään maksumekanismin liitteenä olevan palvelutasotaulukon mukaisesti. Pal-
velutasovähennys voidaan saman tehtävän osalta vain kerran saman päivän tai jakson osalta. 
Mikäli samassa tilassa esiintyy sekä käytettävyys- että palvelutasovähennykseen oikeuttava 
puute tehdään ko. tilan osalta sekä käytettävyys- että palvelutasovähennys. 

Mikäli käytettävyyspuutteen tai -esteen poistaminen on esitetyssä vasteajassa mahdoton-
ta erikoisasiantuntijan, varaosan tai tarvittavan erikoistyökalun pitkän toimitusajan vuok-
si, voidaan yhteisesti sopia sanktioton jatkoaika lopulliselle kunnostukselle, mikäli välitön 
korjaus on suoritettu, lisävahinkojen syntyminen on estetty ja tila on tehty käyttäjille tur-
valliseksi.

Palveluntuottaja on velvollinen laatimaan kuukausittain raportin käytettävyyspuuttei-
den ja -esteiden sekä palvelutasopuutteiden esiintymisestä ja toteutuneista vasteajoista sekä 
laatimaan esityksen kuukausittaiseen palvelumaksuun tehtävistä vähennyksistä. 
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LIITE 5 – KÄYTETTÄVYYS- JA LUOVUTUSKUNTOVAATIMUSTEN  
KUVAAMINEN

Käytettävyysvaatimusten	kuvaaminen

Tässä ohjeistuksessa esitellään perusteet käytettävyysvaatimusten määrittämiseksi. Mikäli 
tilan käytettävyys on heikentynyt seuraa siitä käytettävyyspuute tai käytettävyyseste. 

Käytettävyyspuutteella tarkoitetaan tilannetta jossa tila on puutteesta huolimatta käytet-
tävissä pääasialliseen käyttötarkoitukseensa. Käytettävyysesteellä tarkoitetaan tilannetta jossa 
ko. tilaa ei voida käyttää käyttötarkoitukseensa.

Tilaohjelmassa tilat luokitellaan käyttötarkoituksen perusteella pääsääntöisesti kolmeen 
tai neljään käytettävyysluokkaan sen mukaan kuinka tärkeitä tilat ovat tilaajan toiminnan 
kannalta. Kullekin tilaluokalle määritellään vasteaikataulukossa käytettävyyspuutteiden ja 
-esteiden osalta sallitut vasteajat, joiden puitteissa Palveluntuottajan tulee epäkohtiin rea-
goida ja tarvittavat toimenpiteet toteuttaa. 

Vasteajat käytettävyyspuutteille ja käytettävyysesteille suositellaan määritettäväksi seu-
raavasti:

• Reagointiaika; reagointiaika alkaa kun puutteesta on ilmoitettu vikailmoituksella Pal- 
 velutuottajan Help Deskiin ja täyttyy kun Palvelutuottaja on ryhtynyt toimenpiteisiin  
 puutteen korjaamiseksi.

• Välitön korjausaika; aika alkaa kun ko. puutteesta on ilmoitettu vikailmoituksella  
 Help Deskiin ja täyttyy kun Palvelutuottaja on suorittanut tarvittavat toimenpiteet  
 lisävahinkojen estämiseksi ja tilan saattamiseksi turvalliseksi.

• Lopullinen korjausaika; aika kun ko. puutteesta on ilmoitettu vikailmoituksella Palve- 
 luntuottajan Help Deskiin ja täyttyy kun Palveluntuottaja on suorittanut lopulliset  
 korjaustoimenpiteet.

Tilojen käytettävyysvaatimukset perustuvat tavanomaisesti seuraaviin dokumentteihin tai 
kuvauksiin:

• Palvelukuvaus liitteineen (mahdollisesti erilliset tilakortit)
• Suomen rakentamismääräyskokoelma*
• Kiinteistö RYL 2009*
• Kiinteistön käyttöajat
• Sisäilmaluokitus 2008*
• Tilaajan yleiset/kohdekohtaiset suunnitteluohjeet ja tavoitteet

Käytettävyysvaatimukset esitetään tilaryhmittäin/tiloittain erillisenä erillisessä liitteessä.
Käytettävyysvaatimuksia asetetaan tyypillisesti mm. tilojen sisäilman laadulle, ilman-

vaihdolle, valaistukselle, ääniolosuhteille, turvallisuudelle, sähkönsaannille, puhtaustasoille 
jne.

Käytettävyyspuutteiden ja -esteiden aiheuttamat käytettävyysvähennykset kuvataan 
maksumekanismin yhteydessä.

Palvelutasovaatimusten	kuvaaminen

Palvelusopimuksella Palvelutuottajan vastuulle sovitaan myös muita kuin tilojen käytettä-
vyyteen kuuluvia tehtäviä kuten kohteen hallinnointiin ja toiminnan suunnitteluun, seu-

* Noudatetaan kulloinkin tarjoushetkellä voimassaolevia dokumentteja.
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rantaan ja raportointiin, viranomaisvelvoitteiden hoitamiseen liittyviä yms. tehtäviä joille 
on asetettu palvelutasovaatimuksia ja määräaikoja.

Näiden velvoitteiden osalta palvelutasovaatimukset ja määräajat kuvataan Palvelusopi-
muksessa ja sen liitteissä. Palvelumaksuvähennykset kuvataan maksumekanismin yhteydes-
sä.

Luovutuskuntovaatimusten	kuvaaminen

Elinkaarisopimuksessa on olennaista määritellä luovutuskunto, jossa kohteen tulee toimin-
nallisesti ja rakennusosien jäljellä olevan käyttöiän osalta olla sopimuksen päättyessä. Luo-
vutuskuntovaatimusten määrittelemiseksi tulee tilaajan laatia tarjouspyyntövaiheessa elin-
kaaritavoitteet.

Luovutuskunto todetaan ennen sopimusjakson päättymistä ulkopuolisen kuntoarvion 
perusteella Palvelusopimuksessa määritellyllä tavalla.

Luovutuskuntovaatimukset, esimerkki sisällöstä: 
• Rakennusosat, rakenteet, laitteet ja järjestelmät täyttävät käytettävyysvaatimukset ja  

 vastaavat rakentamisajankohdan lain, asetusten ja määräysten mukaisia vaatimuksia.
• Rakenteet, rakennusosat, laitteet ja järjestelmät vastaavat Palvelusopimuksessa RT- 

 kortin 18-11061 mukaisesti asetettuja kuntoluokkavaatimuksia. Kuntoluokka kuvaa  
 rakennusosan tai teknisen järjestelmän kunnon ja korjaustarpeen. Käytännössä kun- 
 toluokka määräytyy tilaajan tavoitteiden sekä hankkeen Palvelusopimuksen keston  
 perusteella.

• Sopimuskauden päättyessä rakennusosilla on vähintään kymmenen ja teknisillä laite- 
 järjestelmillä viiden vuoden tekninen käyttöikä, ellei kohdekohtaisesti ole muuta so- 
 vittu. Viitetietoina käytetään RT-korttia 18-10922 ja ST-korttia 96.03.

• Palveluntuottaja luovuttaa tilaajalle sopimuskauden päättyessä kunnossapito-ohjel- 
 man (PTS-ohjelma) seuraavalle 10 vuodelle. 

Ylläpitovastuu päättyy vasta, kun rakenne on luovutettu vaatimustenmukaisessa kunnossa. 



 37

LIITE 6 – LAADUNOHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ,  
LAADUNVARMISTUKSEN JA -OHJAUKSEN TOIMINTAMALLIN  
KUVAAMINEN

Tarjouspyynnössä tilaaja asettaa vaatimukset kohteessa noudatettavalle laadunvarmistuksel-
le ja -ohjaukselle. Laadunvarmistuksen ja -ohjauksen tavoitteena on varmistaa palvelukuva-
uksessa ja muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa asetettujen tilojen ja alueiden käytettävyys- ja 
palvelutasovaatimusten täyttyminen.

Tilaaja asettaa tarjouspyynnössä vaatimukset palveluntuottajan yrityskohtaisille laatu- ja 
johtamisjärjestelmille, jotka palveluntuottaja kuvaa tarjouksessaan tarjouspyynnön mukai-
sessa laajuudessa. 

Kohdekohtainen	laadunvarmistus	ja	-ohjaus

Tilaaja asettaa kohteen luonteen ja palvelusisällön perusteella kohdekohtaisesti tarvittavat 
vaatimukset tarjouksessa kuvattaville laadunvarmistus- ja -ohjaustoimenpiteille. Palvelun-
tuottajan edellytetään kuvaavan tarjouksessaan esimerkiksi seuraavat laadunvarmistuksen ja 
-ohjauksen menettelytavat tilaajan vaatimusten täyttämiseksi.

Organisointi	ja	johtaminen

Tarjoaja/palveluntuottaja kuvaa kohteen palveluiden organisointi- ja johtamismallin koko-
naisuutena.

Yhteistyö	tilaajan	ja	käyttäjän	kanssa

Tarjoaja/palveluntuottaja kuvaa käytön aikaisen yhteistyön kohteessa palvelutuottajan, ti-
laajan ja käyttäjän kesken; kokouskäytäntö (operatiiviset ja seuranta-/arviointikokoukset), 
kokouksissa käsiteltävät asiat, osallistujat, käyttäjätyytyväisyyskyselyiden toteuttaminen ja 
asiakaspalautteiden käsittely, yhteydenpito käyttäjiin jne.

Käyttäjätyytyväisyyskyselyihin voidaan kytkeä palkkiomekanismi, jonka mukaisesti 
esim. kerran vuodessa voidaan palveluntuottajalle maksaa tai veloittaa sanktio. Menettely ei 
siten ole osa varsinaista maksumekanismia. Mahdollinen palkkio olisi suositeltavaa ohjata 
suoraan palveluista huolehtivalle henkilöstölle.

Help	Desk	-toiminnan	kuvaus	ja	käytettävyysvaatimusten	 
toteutuminen

Tarjoaja/palveluntuottaja kuvaa HelpDesk -toimintojen järjestämisen; käytettävän järjestel-
män pääpiirteet, palautekanavat ja yhteydenottotavat, vikailmoitusten ja vasteaikojen seu-
rannan ja raportoinnin, tilaajan näkyvyydet ja oikeudet järjestelmään jne.

Käytettävyysvaatimusten toteutumista seurataan kuukausittain palveluntuottajan toi-
mesta. Palveluntuottaja esittää tarjouksessaan tähän liittyvän raportoinnin periaatteet. Tä-
hän yhteyteen on mahdollista liittää myös raportointi energiankulutustiedoista ja mahdol-
lisista muista maksumekanismiin vaikututtavista seikoista, jotka voivat alentaa tai korottaa 
palveluntuottajalle suoritettavaa maksua.
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Palveluiden	laadunvarmistus

Tarjoaja/palveluntuottaja kuvaa palvelukokonaisuuteen kuuluvien palveluiden järjestämi-
sen (oma työ / alihankinta), johtamisen ja laadunvarmistuskäytännön vastuineen. Tällaisia 
palveluita ovat mm. 

- operatiivinen kiinteistöjohtaminen
- rakennusten ja teknisten järjestelmien hoito ja kunnossapito
- ulkoalueiden hoito ja kunnossapito
- siivouspalvelut
- jätehuolto

Kuvauksessa esitetään mm.

- resursointi, esim. managerin tai kohdepäällikön suunniteltu ajankäyttö
- palveluiden ohjauskäytäntö kuten ohjaus-/laatupalaverit
- käyttäjäpalautteen käsittely
- tilaajaraportointi

Energianhallinta		

Tarjoaja kuvaa miten kohteen energiaseuranta ja raportointi toteutetaan, millaiset raportit 
tilaaja ja käyttäjä saavat sekä miten käyttäjiä ohjataan ja kannustetaan energiansäästöön.

Palveluntuottajan vastuulla voi kohdekohtaisesti olla myös erilaisia toimitila- ja käyttä-
jäpalveluita kuten;

- aulapalvelut
- turvallisuuspalvelut
- ravintola- ja kokouspalvelut
- vaihtomattopalvelut
- hygieniatuotteiden, paperien, pesuaineiden jne. toimituspalvelut
- viherkasvien hoitopalvelut

Näiden palveluiden laadun seurannassa hyödynnetään yleensä käyttäjätyytyväisyyskyselyi-
den tuloksia, reklamaatioita, HelpDeskin raportointitietoja, katselmuksia sekä mahdollises-
ti laadullisia tai määrällisiä suureita. Tilaaja kuvaa tarjouspyynnössä näille palveluille asete-
tut palvelutasovaatimukset ja palveluntuottajat tarjouksessaan vastaavasti laadunohjauksen 
menettelytavat. Laadunseurantaan sisältyy palkkio-sanktio-järjestelmä, jonka mukaisesti 
esim. kerran tai kaksi kertaa vuodessa jälkikäteen voidaan maksaa palkkio tai veloittaa sank-
tio. Menettely ei siten ole osa varsinaista maksumekanismia.
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LIITE 7 – KÄYTTÖASTE- JA KÄYTTÖAIKATAULUKKO, OHJE

Tilaaja esittää tarjouspyynnössä tilojen ja/tai tilaryhmien käyttöajat ja käyttäjämäärät esi-
merkiksi alla olevan taulukon mukaisesti.

 Käyttöaikataulukko:

 Tilaryhmä/tila Käyttäjämäärä1)   Käyttöaika 
  Viikonpäivät2) Kellonaika3) Jakso4)

1) Tarvittaessa esimerkiksi päivä- ja iltakäytön käyttäjämäärät esitetään erikseen.
2) Esim. ma–pe
3) Päivittäinen käyttöaika
4) Esimerkiksi koulujen tai päiväkotien aukiolojaksot

Tarjouspyynnössä tilaaja kuvaa lisäksi tilojen käytön luonteen sekä käyttöön liittyvät eri-
koispiirteet ja poikkeamat tavanomaisesta käytöstä. Yli 5 %:n muu kuin tilapäinen muutos 
tilakohtaisessa käyttöasteessa (käyttöaika tai käyttäjämäärä) käsitellään palveluiden muu-
toksena (Palvelusopimuksen kohta 10), ellei kohdekohtaisesti muuta sovita. Muutokset 
vaikuttavat mm. energiamenekkeihin, siivoukseen, rakennusosien kunnossapitotarpeeseen 
jne.

Tilaaja määrittää tarjouspyynnössä em. käyttöaikojen lisäksi tarjoukseen sisällytettävien 
erillistapahtumien kuten erilaiset kilpailu- ja leiritapahtumat määrän ja laajuuden. Vaihto-
ehtoisesti tilaaja voi edellyttää tapahtumien järjestämiseen tarvittavien palveluiden osalta 
erillishintoja. Tällöinkin tapahtumien kokonaisvolyymi tulee kuvata tarjouspyynnössä jotta 
palveluntuottajat voivat tarjouksessaan ottaa huomioon niiden vaikutukset mm. kunnossa-
pitovastuisiinsa.

Palveluntuottajan tulee tarjouksessaan varautua tilaajan määrittämän käyttöasteen mu-
kaiseen tilojen käyttöön ja ottaa tämä huomioon mm. kunnossapitotoimenpiteiden suun-
nittelussa ja ajoituksessa. Palveluntuottajalla on kuitenkin mahdollisuus järjestää esimer-
kiksi ennakoivia korjaus- ja muita toimenpiteitä esitettyinä käyttöaikoina ilman, että niis-
tä aiheutuu vähennyksiä palvelumaksusta käytettävyysvaatimusten laiminlyöntien vuoksi. 
Edellä mainituista toimenpiteistä on sovittava erikseen tilaajan kanssa. Suuremmat kun-
nossapitotoimenpiteet ajoitetaan siten että ne häiritsevät tilojen käyttöä mahdollisimman 
vähän (esimerkiksi koulun loma-aikoihin).
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LIITE 8 – VASTUUNJAKOTAULUKKO (TAULUKKOMALLI SEKÄ  
SAATEKOMMENTIT RISKIEN KÄSITTELYSTÄ ELINKAARIHANKKEISSA)

  Palvelun- 
HANKERAKENTEEN RISKIT Tilaaja tuottaja Jaettu Perustelu / kommentti

Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset x   

Tilaajan toimintaan liittyvät riskit x   

Palveluntuottajan toimintaan liittyvät riskit  x  

Hankkeen tarveselvitys, tilaohjelma ja tilojen  
tarve x   

Alueen kaavatilanne ja yhdyskuntarakenne x   mm. kaavan lainvoimaisuus ja  
    kunnallistekniikan saatavuus

Päätöksentekoprosessi x   

Tilaajan ja palveluntuottajan yhteistoiminta   x 

Hankkeen rahoitusmalli x   

Force majeure   x Mikäli ei palvelua, ei myöskään  
    maksua 

 
SUUNNITTELU

Hankesuunnitelma ja lähtötiedot x   

Tontti ja perustamisolosuhteet   x Tilaaja vastaa antamistaan lähtötie- 
    doista ja tutkimustuloksista sekä  
    tietojen oikeellisuudesta. Kukin osa- 
    puoli vastaa omista selvityksistään.

Tekniset ratkaisut ja innovaatiot  x  

Suunnittelun aikataulu ja kustannukset  x  

Tilaratkaisun vastaavuus tilojen käytölle  
asetettuihin toiminnallisiin vaatimuksiin   x Palveluntuottaja vastaa suunnittelus- 
    ta. Tilaaja hyväksyy suunnittelurat- 
    kaisun ja/tai siihen sovitut  
    muutokset

Suunnitteluratkaisujen vastaavuus hankkeen  
teknisiin vaatimuksiin  x  

Viranomaisvaatimukset  x  

Palvelutuottajan edellyttämät  
suunnitelmamuutokset  x  

Tilaajan edellyttämät    x Palveluntuottaja vastaa muutosten 
suunnitelmamuutokset    edellyttämistä toimenpiteistä. Tilaa- 
    jalla kustannusvastuu

Tilaajan erillishankinnat x   (yksilöidään urakkasopimuksessa)

Yhteistoiminta ja tavoitteet    x 

Suunnitelmien dokumentointi  x  

 
RAKENTAMISVAIHE

Rakennusluvan lainvoimaisuus   x Palveluntuottaja vastaa luvan hake- 
    misesta ja lupahakemuksen sisällöstä  
    sekä näistä mahdollisesti aiheutuvas- 
    ta viivästyksestä. Perusteettomasta  
    valituksesta tai muusta palvelutuot- 
    tajasta riippumattomasta syystä ai- 
    heutuvasta viivästyksestä vastaa tilaa- 
    ja.

Rakennustöiden aikataulu ja resurssit  x  
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Rakentamisen kustannukset   x  Indeksisidonnaisuus KVR-urakka- 
    sopimuksen mukaisesti

Rakennustyön vastaavuus hankkeen  
teknisiin vaatimuksiin  x  

Pilaantunut maaperä   x Palveluntuottaja vastaa tarjouspyyn- 
    nössä esitetyn pilaantuneen maape- 
    rän käsittelykustannuksista. Tilaaja  
    vastaa kustannuksista niiltä osin  
    kuin pilaantumista ei ole esitetty  
    tarjouspyynnössä. 

Rakentamisen ympäristövaikutukset  x  

Tilaajan hankinnat ja muutostyöt x (x)  KVR-urakkasopimuksen mukaisesti

Lain- tai viranomaisvaatimuksen muutos   x Suunnitteluun tai rakentamiseen  
    vaikuttava muutos joka ei ole ollut  
    tiedossa tarjousajankohtana.  
    Palveluntuottaja vastaa muutosten  
    edellyttämistä toimenpiteistä. Tilaa- 
    jalla kustannusvastuu

Yhteistoiminta   x 

Kohteen vastaanoton viivästyminen   x KVR-urakkasopimuksen mukaisesti

Rakennusvaiheen dokumentaatio  x  

 
PALVELUJAKSO

Kohteen käytettävyys- ja palvelutaso- 
vaatimusten toteutuminen  x  

Yhteydenpito, 24/7 HD, Valvonta ja raportointi  x (x) Esim. raportointi tarvittaessa tilaajan  
    järjestelmässä (huoltokirja)

Ylläpito- ja kunnossapitotöiden (PTS) toteutus  x  

Kustannustason muutokset  x  Palvelumaksut sidottu indeksiin 
    maksumekanismin mukaisesti. 

Energia, kulutus  x  Maksumekanismin mukaisesti.

Energia, yksikköhinnat ja perusmaksut x   

Vesi x   Maksumekanismin mukaisesti  
    (pääsääntöisesti Tilaajan/käyttäjän  
    vastuulla)

Tilojen käyttöaste (käyttöajat, käyttäjämäärät) x   Palvelusopimuksen mukaisesti

Oheiskäyttö x   Palvelusopimuksessa nimenomaisesti  
    sovittavalla tavalla

Teknologiakehitys, uudet materiaalit  x  Palveluntuottaja vastaa siitä, että  
    käyttöön otettavat uudet ratkaisut  
    täyttävät kaikki asetetut vaatimukset

Turvallisuus (mm. ilkivalta)   x 

Palvelujakson dokumentaatio   x  

Rakenteiden, teknisten järjestelmien  
ja laitteiden kunto sekä niiden  
vaikutus käytettävyyteen  x  

Tilaajan laitteet ja järjestelmät sekä  
niiden vaikutus käytettävyyteen x   

Tilaajan vaatimat tilamuutokset x   

Tilojen käyttöön vaikuttavat lainsäädännön     Palveluntuottaja vastaa muutosten 
tai muiden viranomaisvaatimusten muutokset   x edellyttämistä toimenpiteistä. Tilaa- 
    jalla kustannusvastuu

Yhteistoiminta   x 

Kohteen luovutuskunto  x  
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KOMMENTTEJA RISKIEN KÄSITTELYSTÄ ELINKAARIHANKKEESSA

Riskien	hallinta	ja	jakaminen

Elinkaarimallin yhtenä keskeisenä tavoitteena on riskien hallinnan tehostaminen sekä riski-
en parempi tunnistaminen ja allokointi osapuolien välillä. 

Hankkeen riskit pyritään tunnistamaan, hinnoittelemaan ja kohdistamaan riskikohtai-
sesti sille osapuolelle, joka pystyy parhaiten kantamaan kyseessä olevan riskin eli omaa par-
haat mahdollisuudet riskin pienentämiseen tai poistamiseen. Riskin kohdentamiseen vai-
kuttaa myös se kumpaan osapuoleen riski vaikuttaa. Riskit joita kumpikaan osapuoli ei pys-
ty ennakoimaan, tai jotka ovat osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella (kuten 
esim. riski lainsäädäntö- tmv. sääntelymuutoksista) tulisi jättää Tilaajan vastuulle, jotta ris-
kivaraumat eivät aiheuttaisi Palveluntuottajan tarjoushinnoittelussa tarpeetonta riskilisää. 

Riskien hallinta sisältää riskien tunnistamisen, arvioinnin ja jakamisen osapuolten kes-
ken sekä toimet riskien pienentämiseksi ja seurannaksi. Riskien hallinnan tulisi olla sys-
temaattinen prosessi, jotta tähän liittyvät päätökset voidaan kussakin hankkeen vaiheessa 
tehdä oikeaan informaatioon perustuen. Vain tunnistettuihin riskeihin voidaan varautua ja 
vaikuttaa systemaattisesti niiden toteutumiseen ja seurauksiin.

Riskien hallinta on prosessi, jossa riskit tunnistetaan ja arvioidaan sekä pyritään vaikut-
tamaan niiden toteutumiseen ja mahdollisiin seurauksiin. Riskien hallintaprosessiin liitty-
vät olennaisesti seuraavat vaiheet:

1. Riskien tunnistaminen: Kaikkien hankkeeseen liittyvien riskien tunnistaminen teh- 
 dään jo hankkeen alkuvaiheessa.
2. Riskien arviointi: Riskien todennäköisyyden ja seurausten arviointi sekä riskien hin- 
 noittelu.
3. Riskien kohdentaminen osapuolten välillä. Riskien jakaminen julkisen toimijan itse  
 kannettaviin ja yksityiselle toimijalle siirrettäviin riskeihin.
4. Riskien pienentäminen: Pyritään pienentämään riskin toteutumisen todennäköisyyt- 
 tä tai haitallisten seurausten määrää esimerkiksi huolellisella suunnittelulla, arvioin- 
 neilla jne.
5. Riskien seuranta: Seurataan jo tunnistettujen riskien kehittymistä ja toteutumisen  
 todennäköisyyttä sekä pyritään tunnistamaan mahdolliset uudet riskit ja hallitse- 
 maan ne. Tämä toiminto jatkuu koko sopimuskauden sekä lisää tähän liittyvää tietoa  
 ja osaamista seuraavissa päätöksentekoprosesseissa.

Riskianalyysi	

Riskianalyysin tavoitteena on löytää elinkaarihankkeen eri tekijöistä ja olosuhteista onnet-
tomuuden tai tapaturman synnyn mahdolliset tekijät, arvioida näistä aiheutuvat seuraukset 
sekä etsiä parhaimmat parannusvaihtoehdot. Tavoitteena on tunnistaa ja poistaa vaarat jo 
ennen onnettomuuksien tai muun haitan syntyä.

Riskianalyysi pyrkii turvaamaan elinkaarihankkeen toteutuksen vähemmin häiriöin ja 
onnettomuuksin, mahdollistaa tarkat tiedot vaaroista parannusehdotusten ja toimenpitei-
den pohjaksi, tuottaa tietoa turvallisuutta parantavien toimien priorisointia varten, antaa 
käsityksen elinkaarihankkeen järjestelmien ja tekniikoiden turvallisuustasosta, priorisoi tie-
toa elinkaarihankkeeseen liittyvien riskien hyväksyttävyydestä, mahdollistaa elinkaarihank-
keen edellyttämän dialogin riskienjaon optimoimiseksi ja aineiston käytön informoitaessa 
hankkeen eri osapuolia, sekä elinkaarihankkeen eri vaiheiden työmenetelmien kehittämisen 
ja turvallisuus- ja työohjeiden tarkemman laatimisen.

Hankekohtainen riskien tunnistaminen tapahtuu aina erikseen kunkin hankkeen koh-
teiden ominaisuuksien perusteella. Palveluntuottaja esittää havaitsemiensa riskien tarkaste-
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lun osana tarjoustaan, perustuen erityisesti siihen, mitkä vastuut tälle on tarjouspyyntödo-
kumentaatiossa ilmoitettu kannettaviksi. Riskien tunnistamisen apuna siis käytetään yllä 
esimerkkiluontoisesti esitettyä vastuujakotaulukkoa, jossa on määritelty osapuolten keski-
näinen vastuunjako. Vastuujakotaulukon perusteella osapuolet pystyvät arvioimaan ja hin-
noittelemaan itselleen kuuluvat riskit. Tarjouspyyntöaineistossa ja/tai hankintamenettelyn 
aikana käytävissä neuvotteluissa Tilaajan tulee ilmoittaa, miten Palveluntuottajan riskitar-
kastelua arvioidaan.

Riskien hallinnan keinoja sille osapuolelle, joka riskin elinkaarimallilla toteutettavassa 
hankkeessa lopullisesti kantaa, ovat mm:

• Pitkät sopimukset
• Maksumekanismit
• Suojaukset sopimuksin ym. instrumentein
• Vakuudet, suoritustakuut
• Takuusitoumukset
• Suositukset, testitulokset, luokitukset
• Automaattiset hintatarkistukset sopimuksessa
• Vakuutukset

Pitkät sopimukset ja kiinteät hinnat pienentävät markkinoihin liittyviä riskejä, joita hank-
keen osapuolille jää kannettavaksi. Erilaisilla suojausinstrumenteilla voidaan pienentää 
hankkeen rahoitukseen liittyvää korkoriskiä. Vakuuksilla ja takuusitoumuksilla sekä etukä-
teen hankittavilla suosituksilla, testituloksilla ja luokituksilla voidaan pienentää urakka- tai 
palvelusuoritukseen ja toimittajiin liittyviä riskejä. Eri toimijoiden sitouttaminen voidaan 
tehdä sopimusteitse. Joitain riskejä kannattaa siirtää vakuuttamalla kokonaan ulkopuolisen 
tahon eli vakuutusyhtiön kannettavaksi. 

Riskien hallinnasta aiheutuvat kustannukset sisältyvät hankkeen kokonaiskustannuksiin 
ja hinnoitellaan joko siirrettäviin tai itse kannettaviin riskeihin. Olennaista on tunnistaa 
kaikki hankkeeseen liittyvät riskit sekä tehdä tietoinen päätös siitä, kuka ja miten riskit hal-
litsee, sekä mitkä ovat riskien hallinnan kustannukset kullekin osapuolelle.
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Elinkaarihankkeen palvelusopimusmallin  
taustamuistio

Tämä taustamuistio liittyy Kuntaliiton, Rakennusteollisuus RT ry:n sekä Asunto-, toimiti-
la- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n yhteistyössä valmistelemaan elinkaarihankkeiden pal-
velusopimuksen malliin (julkaistu syyskuussa 2013). 

Ohjausryhmän jäseninä ovat olleet tilaajien edustajina Reijo Järvinen (Helsingin kau-
punki), Jari Kaukonen (Kuntaliitto -konserni / nyk. WSP), Esko Korhonen (Kuntaliitto), 
Martti Kuitunen (Turun kaupunki), Matti Kuronen (Rakli /nyk. Lahden kaupunki), Mari-
ka Kämppi (Kuntaliitto), Ilpo Peltonen (Rakli), Kirsi Rontu (Kuntaliitto), Carl Slätis (Es-
poon kaupunki), ja Jari Vaine (Kuntaliitto), sekä urakoitsijoiden edustajina Juhani Aspara 
(Skanska), Esa Kemppainen (Lemminkäinen), Kimmo Laukkanen (RT / Infra ry), Kirsi 
Palviainen (RT / nyk. Skanska), Tom Schmidt (Destia), Hannu Soikkeli (YIT), ja Paavo 
Syrjö (RT / Infra ry). Konsultteina työssä toimivat Kai Kalima (Suomalaiset oikeusjulkaisut 
SOJ Oy) sekä Emma Niemistö (Asianajotoimisto Castrén & Snellman).

Tämän dokumentin on tarkoitus perehdyttää lukijaa palvelusopimusmallin käyttöön 
antamalla taustatietoa sopimusmallin lähtöolettamista sekä yksittäisten ehtojen taustoista ja 
niihin liittyvistä sopimusmallihankkeen ohjausryhmässä käydyistä keskusteluista.

Lähtökohdat	elinkaarihankkeiden	palvelusopimuksen	 
mallin valmistelussa

Elinkaarihankkeissa tilaajan ja palveluntuottajan väliselle vastuunjaolle on monia eri toteu-
tusvaihtoehtoja.

Kuntaliiton, RT:n ja Raklin lähtiessä toteuttamaan kehityshanketta, jonka tarkoitus 
oli saada aikaiseksi mallidokumentti talonrakennusalan elinkaarihankkeisiin soveltuvasta 
palvelusopimuksesta, asetettiin työn sovelluskohteelle seuraavat lähtökohdat ja perusolet-
tamukset:

 � Sopimusmallin lähtökohtana on julkisen tilaajatahon talonrakennusalan hanke, 
jossa palveluntuottaja vastaa kohteen/kohteiden suunnittelusta, rakentamisesta, 
sekä kiinteistöpalveluista pitkäkestoisella sopimuskaudella (tavanomaisesti 15-25 
vuotta). 

 �  Puheena olevan palvelusopimusmallin soveltamiskohteiksi tarkoitettuihin elinkaari-
hankkeisiin ei oleteta kuuluvan rahoitusta. Mikäli sopimusmallia halutaan hyödyn-
tää hankkeessa, jossa palveluntuottajalta ostetaan myös rahoituspalveluita, vaativat 
nyt puheena oleva palvelusopimusmalli sekä muut hankkeen sopimusasiakirjat ko-
konaisvaltaista muokkausta. Lähtökohtaisesti yllä esitetyn havainnollistuksen mu-
kaiset vastuunjakovaihtoehdot 1 ja 2 tulevat siis kysymykseen. Mikäli hankittaviin 
palveluihin sisällytetään tyypillisten hoitoon ja ylläpitoon liittyvien kiinteistöpalve-
luiden ohella merkittäviä oheispalveluita kuten esim. ruokahuoltoa, tulee ratkaisun 
vaikutus sopimussisältöön harkita yksityiskohtaisesti.
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Ennen yksityiskohtaisempaan sopimusehtokohtaiseen taustoitukseen siirtymistä, mainitta-
koon vielä yleisenä ohjenuorana sopimusmallia käyttäville julkisen sektorin tilaajatahoille 
(ja toki myös palveluntuottajille), että ohjausryhmä suosittelee elinkaarihankkeisiin ryh-
tyville huolellista valmistautumista rakennusprojektin kaikkiin vaiheisiin. Tähän kuuluu 
muun muassa perusteellinen tarveselvityksen teko ja hankesuunnittelun läpivienti tilaajan 
organisaatiossa sisäisesti, sekä riittävän asiantuntemuksen hankkiminen kilpailutus-, sopi-
muksenteko- ja toteutusvaiheisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Elinkaarihank-
keen kilpailutukseen liittyy monia huomioitavia seikkoja sekä hankintalaista johtuen että 
käytännön prosessin sujuvuuden varmistamiseksi. Ohjausryhmä haluaa taustoituksena pai-
nottaa suosittelevansa neuvottelumenettelyjen käyttöä hankkeiden kilpailutuksessa. Erityi-
sesti kilpailullinen neuvottelumenettely soveltuu tilanteisiin, joissa tilaaja haluaa normaalia 
laajemmin kartoittaa palveluntuottajien ehdotuksia hankkeelle asettamiensa tavoitteiden 
tekniseksi toteuttamiseksi.

Sopimusehtokohtainen	kommentaari	huomioitavista	seikoista

Kohta	5	(”Sopimusasiakirjat	ja	pätevyysjärjestys”)

Palvelusopimus liiteasiakirjoineen muodostaa kokonaisuuden, jossa sopimusasiakirjat täy-
dentävät toisiaan. Sopimuskokonaisuuden tulisi luonnollisesti olla ristiriidaton, mutta mi-
käli asiakirjoissa olisi eriäviä määräyksiä, sovelletaan sopimusmallin kohdan 5 mukaista pä-
tevyysjärjestystä.

Liitteiden sisällön merkitys sopimussisällön muodostamisessa on olennainen. Edistääk-
semme nyt käsillä olevan mallidokumentin käyttöä harkitsevien tahojen mahdollisuuksia 
muodostaa kokonaiskuva elinkaarihankkeiden sopimuskokonaisuudesta, olemme tehneet 
tämän taustoituksen oheen listauksen palvelusopimusmallin liitteiksi tulevien asiakirjojen 
otsikkotasoisesta mallisisällöstä. Kukin liite tulee luonnollisesti räätälöidä kussakin hank-
keessa tapauskohtaisesti, huomioiden mm. tavoite palvelusopimuksen kanssa yhtenevän 
terminologian käytöstä kaikissa elinkaarihankkeen sopimusasiakirjoissa ja pyrkimys ristirii-
dattomuuteen näiden välillä.

Sopimusmallihankkeen ohjausryhmässä keskusteltiin useaan otteeseen siitä, miten esi-
merkiksi laatuajattelu käy ilmi sopimusmallista. Koska itse palvelusopimuksen tulee sisältää 
lähinnä olennaisimmat sopimusvastuita ja käytännön yhteistoimintaa koskevat määräyk-
set, on sopimuskokonaisuuden sisäinen systematiikka se, että kaikki laadullisiin ja muihin 
tavoitteisiin liittyvä tavoitteenasetanta tulisi lähtökohtaisesti ilmetä Tilaajan jo kilpailutus-
vaiheessa laatimasta liiteaineistosta – muutoin ajaudutaan Palveluntuottajan näkökulmasta 
täsmentymättömään velvoitteiden tulkintaan. 

Jo elinkaarihankkeen tarjouspyyntöjä lähetettäessä on siis oltava olemassa muun mu-
assa palvelukuvaus, joka määrittää Palveluntuottajalta hankittavat palvelut huomattavasti 
täsmällisemmin kuin mitä itse palvelusopimusdokumentissa on tarkoituksenmukaista ku-
vata. Palvelukuvaukseen sisältyvät mm. laatuvaatimukset, vastuunrajaliitteet, tilojen käyt-
tökuvaukset jne. Käytettävyys- ja luovutuskuntovaatimukset puolestaan määrittävät tason, 
jolla Kohteiden on oltava Sopimuskauden aikana sekä sen päätteeksi: mm. olosuhde- ja 
käytettävyyskriteerit, sopimuskauden päättyessä edellytettävän luovutuskunnon määrittely 
jne. Luovutuskunnon osalta on erityisen tärkeää määritellä vaatimukset viittaamalla va-
kiintuneisiin alalla käytössä oleviin asiakirjoihin ja niiden kuntoluokkiin: esimerkiksi tek-
nisen luovutuskunnon määrittelemisessä käytetään viitetietona RT-korttia 18-11086 sekä 
ST-korttia 96.03. 

Sekä palvelukuvausta että käytettävyys- ja luovutuskuntovaatimuksia voidaan kilpailu-
tusprosessin myötä täsmentää hankintalain sallimissa rajoissa siten, että palvelusopimuksen 
liitteeksi oheistetaan luonnollisesti viimeisimmät, osapuolten ennen sopimusten allekirjoit-
tamista käymien neuvottelujen tuloksia kuvastavat versiot ko. dokumenteista. Kuten yleen-
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säkin rakentamisen sopimuksissa, kaikki Tilaajan tarjouspyyntöaineisto on nostettu päte-
vyysjärjestyksessä yli Palveluntuottajan tarjouksen, jolloin mahdollisissa ristiriitatilanteissa 
tilaajan kilpailutusaineistossa esiin tuomilla kannanotoilla on tulkintaetusija.

Kohta	6	(”Sopimuksen	voimaantulo”)

Sopimusmallia laadittaessa lähdettiin siitä, että palvelusopimuksen voimaantulo tapahtuu 
seuraavien edellytysten täytyttyä:

 � Tilaajakunnan kaupunginhallitus tai muu päätösvaltaa käyttävä toimielin on hy-
väksynyt sopimussisällön ja päätös on saanut lainvoiman,

 � Osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen liiteasiakirjoineen, ja
 � Palveluntuottaja on toimittanut Urakkasopimuksen mukaiset Investointijakson 

vakuudet asianmukaisesti Tilaajalle.

Lähinnä Tilaajan huolehdittavaksi jää asianmukaisen päätösprosessin noudattaminen sekä 
se, että vakuudet on saatu ennen kuin allekirjoittaminen Tilaajan taholta tapahtuu. Va-
kuuksien saaminen on tilaajan oikeusturvan kannalta tärkeää, ja kannattaa huomioida että 
Palvelusopimuksen voimaantulo edellyttää rakennusaikaisen vakuuden saamista aiemmin 
kuin YSE-ehtojen mukaan (missä toimitusajankohdaksi määrätty 21 vuorokautta allekirjoi-
tuksesta). Tilaajalle ei saisi missään vaiheessa muodostua vakuudetonta tilaa. 

Kohta	8	(”Osapuolten	velvollisuudet	Investointijakson	aikana”)

Selvyyden vuoksi sopimusmallissa haluttiin linjata, että Investointijaksolla, jolloin Kohteet 
suunnitellaan ja rakennetaan, osapuolten velvoitteiden tulisi määräytyä lähtökohtaisesti ai-
noastaan KVR-urakkasopimuksissa sovitun mukaisesti. Suunnittelu- ja rakentamisvelvoit-
teet eivät nimittäin käytännön toteutuksen näkökulmasta poikkea paljoakaan tyypillisestä 
kokonaisvastuurakentamisesta. 

Palvelusopimuksen kohdassa 8 todetaan toisaalta poikkeamat ja täydennykset YSE-eh-
toisten urakkasopimusten määräyksiin.

Investointijakson katsotaan päättyvän Kohteiden urakkasopimusten mukaiseen hy-
väksyttyyn vastaanottotarkastukseen, minkä jälkeen siirrytään soveltamaan sopimusmallin 
osassa III kuvattuja Palvelujakson aikaisia velvollisuuksia ja toimintatapoja. 

Ohjausryhmässä keskusteltiin paljon siitä, miten Kohteiden mahdollisimman virhee-
tön loppuunsaattaminen ja selkeä siirtymä Investointijaksosta Palvelujaksoon voitaisiin var-
mistaa. Vastaanoton edellytyksiä tulkitaan urakkasopimusten vaatimusten valossa. Tavan-
omaista on, että vähäiset virheet ja puutteet, jotka eivät estä Kohteen käyttötarkoituksen 
mukaista käyttöä, eivät estä vastaanottoa: käytettävyyspuutteet johtavat Palvelusopimuksen 
maksumekanismin mukaisiin maksuvähennyksiin, ja Tilaaja voi tehdä urakkasopimuksen 
mukaisista maksueristä virheiden ja puutteiden arvoa vastaavan pidätyksen. Osapuolet voi-
vat myös sopia tiettyjen viimeistelytoimien (esimerkiksi pihatyöt) siirtämisestä suoritetta-
vaksi myöhempänä kuin urakkasopimuksen mukaisena valmistumisajankohtana. 

Yksi suositusluontoinen ratkaisu mahdollisimman virheettömän vastaanoton edesaut-
tamiseksi on ennakkotarkastusmenettely, jossa osapuolet toteavat yhdessä jo esimerkiksi 
muutamaa viikkoa ennen aiottua vastaanottoajankohtaa Kohteiden valmiuden, ja listaavat 
hyväksytyn vastaanoton saavuttamiseksi korjattavat virheet ja puutteet. 
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Kohta	9	(”Osapuolten	velvollisuudet	Palvelujakson	aikana”)

9.1	Palveluntuottajan	velvollisuudet

Kuten yllä liitteiden merkityksestä todettiin, Tilaajan laatimalla palvelukuvauksella on olen-
nainen merkitys Palveluntuottajan velvollisuuksien määrittämisessä. Tämä peruslähtökohta 
käy ilmi myös sopimuskohdan 9.1.1 (sekä mm. myöhemmän sopimuskohdan 9.1.5) muo-
toilussa. 

Palvelukuvauksessa tarkemmin määritettävään palvelusisältöön on perusteltua sisällyttää 
lähinnä sellaisia määräyksiä, jotka vaikuttavat suoraan palveluntuottajan vastuulla oleviin 
asioihin: fokus tulisi siis olla mm. teknisen hoidon ja kunnossapidon vaatimusten asettami-
sessa. On suositeltavaa, että palvelukuvauksessa käytettäisiin yleisesti tunnettua käsitteistöä 
ja mitattavissa olevia vaatimuksia (esimerkiksi hyödyntäen KH-kortistoa, Kiinteistö-RYL-
ohjeita sekä Raklin ohjeistuksia). Palvelukuvauksen pitää sisältää muun muassa kuntoluok-
ka- ja käyttöikätavoitteet (esim. kuntoarviojaksoittain) sekä Kohteiden käyttöasteen ja käyt-
töaikojen kuvaus. Jos määriteltyyn nähden tulee sopimuskauden aikana muutos, palveluso-
pimus ottaa kantaa muutosvaikutuksiin kohdassa 10.

Sopimuskohdassa 9.1.3 käsitellään ns. kolmansien aiheuttamia vahinkoja, ja ohjausryh-
mässä linjattiin kolmannen osapuolen käsite kattamaan laajasti kaikki muut kuin välittömät 
sopijapartit. Ilkivalta sekä tilaajan pää- tai oheiskäytön aiheuttamien vahinkojen riski kat-
sottiin järkeväksi määritellä tietyn enimmäisvastuurajan ylittäviltä osin tilaajan kannetta-
vaksi: palveluntuottajalla ei ole tyypillisesti minkäänlaisia vaikutusmahdollisuuksia tämän-
tyyppisiin vahinkotapahtumiin, joten riskinsiirto tälle taholle johtaisi vain korostettuihin 
varaumiin tarjoushinnassa. Tilaaja joutuisi tällaisessa asetelmassa maksamaan riskistä vaik-
kei se koskaan realisoituisikaan – näin ollen kannattavammaksi katsottiin Tilaajan osallis-
tuminen vastuunkantoon. Molemmille osapuolille muodostuu näin toimittaessa kannuste 
pyrkiä pitämään vahinkotapahtumat minimissä, ja tarvittavista toimenpiteistä (esimerkiksi 
ilkivallan minimointiin tähtäävä lisävalvonta) voidaan sopia vapaasti osapuolten välillä.

Sopimuskohtien 9.1.5–9.1.6 taustalla on yksi ohjausryhmätyöskentelyssä ilmenneistä 
tärkeistä sopimuskäytäntöjen parannusehdotuksista. PTS-suunnitelmien täysimääräisen si-
tovuuden katsottiin rajoittaneen liikaa Kohteiden optimaalisen kunnossapidon kannalta 
tarpeellisten toimenpiteiden suorittamista ja ajoitusta. Olennaista Palveluntuottajan elin-
kaarivastuun kannalta on vastuu kohteen kunnosta, käytettävyydestä ja palvelutasosta pal-
velujakson aikana, sekä velvollisuus saavuttaa tietty loppuluovutuskunto. Nämä tavoitteet 
ovat määrääviä myös sopimuskauden aikaisten toimenpiteiden tarvetta arvioitaessa. Näin 
ollen ohjausryhmä halusi sitovan perusparannus-/korjaustoimenpidemäärittelyn sijaan oh-
jata alan käytäntöä joustavampaan PTS-suunnitelman käyttöön (ks. sopimusluonnoksen 
teksti kohdassa 9.1.6): näin siksi, että pitkän sopimuskauden aikana Kohteen suunnittelu-
ratkaisut, materiaalivalinnat ja hoidon taso voivat merkittävästikin vaikuttaa siihen, missä 
laajuudessa ja aikataulussa PTS-suunnitelmassa esitetyt korjaukset ja uusimiset on loppujen 
lopuksi tarpeen toteuttaa. Sopimuskohdan 9.1.6 taustoituksena voidaan yksinkertaistaen 
todeta, että tilaajan tehtävänä on määrittää vaatimustasonsa ja urakoitsijalla on oikeus ja 
velvollisuus ratkaista miten (millä toimenpiteillä ja milloin suoritettuna) vaadittuun tasoon 
päästään. PTS-suunnitelma on annettava suuntaa-antavana tarjousvaiheessa, mutta sen or-
jallinen noudattaminen tai tilaajan yksipuolinen oikeus määrätä PTS-investointien toteut-
tamisesta tai toteuttamatta jättämisestä ei ole perusteltavissa Palveluntuottajan elinkaari-
vastuun huomioiden. Kaikki PTS-toimenpiteet vaikuttavat palveluntuottajan vastuuseen 
loppuluovutuskunnosta sekä olosuhde- ja käytettävyysvaatimusten täyttymisestä. Nykyinen 
sopimuskohdan muotoilu mahdollistaa tarvittaessa toimenpiteiden ajoituksen ja itse toi-
menpiteidenkin tarvelähtöisen muuttamisen (esim. siinäkin tapauksessa, että kiinteistön 
käyttötarkoitus muuttuu sopimuskauden päätyttyä). Selvyyden vuoksi on tarpeen todeta, 
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että tarkoitus sopimuskohtaa laadittaessa oli, että pois jäävän PTS-toimenpiteen vapautuva 
kustannus voidaan luonnollisesti kohdentaa toiseen korvaavaan PTS-toimenpiteeseen.

Sopimuskohdissa 9.1.7–9.1.9 kuvataan systemaattinen Kohteiden kunnon seurantapro-
sessi sekä siitä aiheutuvien kustannusten jako. Koska yo. kohdan 9.1.6 PTS-toimenpiteistä 
päättämiseen sekä muuhun Kohteiden seurantaan tarvitaan ajantasaista tietoa Kohteiden 
kunnosta, Palveluntuottaja on velvoitettu teettämään esimerkiksi viiden vuoden välein 
kuntoarviot kustakin Kohteesta. Tältä pohjalta keskustellaan tarkoituksenmukaisista kun-
nossapitotoimenpiteistä ja niiden ajoituksesta. Mikäli kuntoarvio antaa aihetta, voidaan 
myös ryhtyä lisäselvityksiin (esimerkiksi teettää laajempi kuntotutkimus). Luovutuskunnon 
saavuttamisen varmistamiseksi Yhteistyöryhmä järjestää vielä ennen Palvelujakson päätty-
mistä Kohteiden teknisen loppukatselmuksen, jossa verrataan Kohteen kuntoa Luovutus-
kuntovaatimuksiin ja varmistetaan että ennen Palvelujakson loppumista teetetyn kuntoar-
vion pohjalta sovitut toimenpiteet on hyväksyttävästi suoritettu.

Kohta 9.1.10 koskee Palveluntuottajan velvollisuuksia Kohteiden hoidon kannalta re-
levanttien tietojen hallinnoinnin osalta. Ohjausryhmä halusi pitää sopimuskohdan muo-
toilun yleisluontoisena, mutta mikään ei estä yksityiskohtaisempaa sopimista haluttavan 
tietojenvaihtomenettelyn osalta.  Tilaaja voi esimerkiksi edellyttää sähköisen projektipan-
kin/huoltokirjan käyttöä, johon katselu- ja palvelupyyntöjen teko-oikeus. Samoin voidaan 
edellyttää sähköisen kiinteistötiedon veloituksetonta hyödynnettävissä oloa sopimuskauden 
jälkeenkin, jne. (Vaatimukset tältä osin tulee esittää jo tarjouspyyntövaiheessa, ja Tilaajan 
tulee vastata muun muassa sopimuskauden jälkeisen hyödyntämisen edellyttämistä lisens-
seistä yms. – Palveluntuottaja siis lähinnä huolehtii tietojen siirrettävyydestä ja päätymisestä 
Tilaajan hyödynnettävissä olevaan paikkaan/muotoon.) Palveluntuottajaa ei voida kuiten-
kaan missään olosuhteissa velvoittaa luovuttamaan liikesalaisuuksiksi luokiteltavia tietoja, 
ja kaikenlaisessa hanketta koskevassa yhteistoiminnassa on molemmin puolin turvattava 
osapuolten yleinen tietosuoja sekä liikesalaisuuksien turva.

9.2	Tilaajan	velvollisuudet

Tilaajan päävelvoite palvelujakson aikana on luonnollisesti Palveluntuottajan suoritusvel-
vollisuutta vastaava maksuvelvollisuus. Palvelumaksun maksuvelvollisuuden alkamishetken 
osalta haluttiin sopimuskohdassa 9.2.1 erityisesti huomioida myös tilanne, jossa käyttöön-
otto on tapahtunut ennen Palvelusopimuksessa määriteltyä (urakan vastaanotosta lasketta-
vaa) Palvelujakson alkamista. Palvelumaksun suorittamisvelvollisuuden tulisi tällöin alkaa 
käyttöönotosta.

Maksumekanismi on yksi olennaisimmista sopimuskokonaisuuden osista, ja sen tuli-
si määrittää tarkoin mm. maksujen kohdentuminen sopimuskauden aikana, kuuluvatko 
PTS-toimenpiteet peruspalvelumaksuun, palvelumaksuvähennysten soveltamistapa jne. 
Ohjausryhmä suosittelee maksumekanismin laatimista ammattimaisten taloudellisten neu-
vonantajien avulla. Maksumekaniikan tulisi olla mahdollisimman yksiselitteinen ja esimer-
kiksi havainnollistavien laskentaesimerkkien käyttö on tästä syystä toivottavaa. Selvyyden 
vuoksi todettakoon, että palvelumaksujen indeksointi tapahtuu käyttäen kiinteistöjen yllä-
pitoindeksiä ilman energiakustannusten vaikutusta.

Ohjaavana kannanottona ohjausryhmässä edustetut tahot esittivät myös, että maksume-
kanismi olisi perustoimintatavaltaan hyvä luoda kannustinlähtöiseksi sanktiokeskeisyyden 
sijaan. 

9.3	Palveluntuottajan	vakuudet

Selvyyden vuoksi tässä ohjeistuksessa on hyvä muistuttaa, että investointijakson aikaiset 
vakuudet määräytyvät erillisten urakkasopimusten mukaisesti. Palvelujakso alkaa vastaanot-
totarkastuksen hyväksytystä suorittamisesta. Ennen Palvelujakson alkua Palveluntuottajan 
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tulee luovuttaa urakkasopimuksen mukainen takuuajan vakuus, ja kohdekohtaisesti hyvissä 
ajoin ennen kunkin kohteen Palvelujakson alkamista emoyhtiötakaus (tai vastaava vakuus, 
mikäli Palveluntuottajalla ei ole emoyhtiötä). Sopimuskauden loppuvuosia turvaa lisäksi 
kuntovakuus. 

Emoyhtiötakauksen funktio on toimia ns. yleisvakuutena Palveluntuottajan kaikkien 
sopimuksenmukaisten velvoitteiden täysimääräisestä täyttämisestä. Sopimusmallin koh-
dassa 9.3.1 viitatun emoyhtiötakauksen tai vastaavan vakuuden summa ehdotetaan mää-
ritettäväksi vastaamaan kunkin kohteen noin 1–2 vuoden keskimääräistä palvelumaksua. 
Oheispalveluiden osuuden palveluista ollessa merkittävä, vakuuden määrä tulisi määrittää 
tavanomaisten kiinteistöpalveluiden palvelumaksuosuuden avulla. Emoyhtiötakauksen tai 
vastaavan vakuuden määrä on tarkoituksenmukaista tarkistaa esimerkiksi viiden vuoden 
välein vastaamaan kulloinkin voimassaolevia keskimääräisiä palvelumaksuja. Tarkistus on 
käytännössä suositeltavaa tehdä samanaikaisesti kaikissa kohteissa.

Kuntovakuuden funktio on puolestaan toimia etenkin Sopimuskauden loppua lähes-
tyttäessä luovutuskuntovaatimusten mukaisen tason saavuttamiseen liittyvien velvoitteiden 
täyttämisen ja mahdollisen tehokkaan hoitamisen vakuutena (ns. performance bond -luon-
ne). Kuntovakuus on sopimusmallissa ehdotettu annettavaksi esimerkiksi kolme vuotta en-
nen Sopimuskauden päättymistä, ja sen määrä suositellaan asetettavaksi vastaamaan esimer-
kiksi noin 7–12 %:a alkuperäisestä rakentamisinvestoinnin hinnasta. 

Ohjausryhmän otti sopimusmallia laadittaessa lähtökohdaksi, että vakuuksia koske-
vaan sopimuskohtaan ei erikseen sisällytetä ehtoja vakuuksien toimittamisvelvollisuuden 
laiminlyönnin seuraamuksista. Selvää on, että mikäli Palveluntuottaja ei toimita vakuuksia 
sopimuksenmukaisesti, kyseessä on Tilaajan näkökulmasta olennaisen sopimusvelvoitteen 
rikkomus. Vakuuksien toimittamismääräajat on tarkoituksella asetettu niin pitkiksi, että 
Tilaaja ehtii reklamoida Palveluntuottajaa mikäli uutta vakuutta ei kuulu, ja myös tehdä 
eräännyttämistoimet olemassa olevien vakuuksien antajia kohtaan niin, että vanhat vakuu-
det pidätetään voimassa mikäli uusia ei toimiteta sovitussa ajassa.

9.4	Vakuutukset

Ohjausryhmän toimesta hankittiin vakuutusyhtiönäkökulmaa siihen, miten elinkaarihank-
keiden vakuutusturva olisi tarkoituksenmukaisinta järjestää. Keskustelujen lopputulos oli 
se, että tavanomaisen kiinteistön täysarvovakuutuksen sekä palveluntuottajan vastuuvakuu-
tuksen kattavuuden pitäisi olla normaaleissa elinkaarihankkeiden soveltamiskohteissa riit-
tävä turva. 

Palveluntuottajan osalta siis kohdan 9.4.1 kattamiseksi riittää tyypillisen toiminnan 
vastuuvakuutuksen hankkiminen sekä muiden lakisääteisten vakuuttamisvelvollisuuksien 
täyttäminen. Tilaaja voi hankkeen erityispiirteiden vaatiessa harkita tietyn omavastuun tai 
vakuutussuojan enimmäismäärän edellyttämistä. Vakuutusturvan voimassaolo voidaan to-
dentaa vakuutusyhtiöiden antamilla tavanomaisilla vakuutustodistuksilla.

Tilaajan osalta vakuuttamisvelvollisuuksiin kuuluu tavanomaisen kiinteistön täysarvo-
vakuutuksen hankkiminen. Sopimusmallin lähtökohtana on siis myös Tilaajalle asetettava 
vakuuttamisvelvollisuus, mutta mikäli tilaajakunnassa ei vakuuteta kiinteistöomaisuutta, 
tulisi tilaajan kantaa vastuu täysarvovakuutusta vastaavan suojan hankkimisesta.

Investointijakson aikainen vakuutussuoja määräytyy urakkasopimusten mukaisesti.

Kohta	10	(”Muutokset	Palveluihin”)

Terminologian osalta selvyyden vuoksi todettakoon, että puhuttaessa ”muutoksista” pal-
velusisältöön tarkoitetaan konkreettisia Palvelukuvauksen määräysten muutoksia – ei siis 
toimenpidekehotuksia tai huomautuksia, joiden tarkoitus on saattaa Kohteet vastaamaan 
palvelukuvausta tai käyttö- ja luovutuskuntovaatimuksia taikka muutoin täyttämään palve-
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lusopimuksen mukaiset ehdot. (Palveluiden sopimuksenmukaisuuteen tähtäävistä toimista 
vastaa täysimääräisesti Palveluntuottaja ja niiden suorittaminen sisältyy Palvelumaksuun.)

Investointijakson aikana muutosten käsittely tapahtuu urakkasopimuksen lisä- ja muu-
tostyömääräysten mukaisesti. Urakkasopimuksissa olisi suositeltavaa todeta, että Palve-
luntuottaja voi kieltäytyä myös Investointijakson aikana Tilaajan vaatimasta lisä- ja muu-
tostyöstä, jos muutos vaikuttaisi olennaisen haitallisesti Palveluntuottajan kykyyn täyttää 
palvelusopimuksen mukaiset velvoitteensa (vrt. sopimuskohta 10.1.6). Mainittakoon, että 
Investointijakson aikana tehtävien muutosten vaikutukset Palveluiden laajuuteen ja kustan-
nuksiin on otettava kaikilta osin huomioon urakkasopimusten mukaisessa lisä- ja muutos-
töiden käsittelyssä. 

Lähtökohtana muutosmekaniikassa on, että kumpikin osapuoli voi tehdä aloitteen Pal-
veluiden muuttamisesta, mutta kustannusten ja vastuiden lisääntymisestä tai vähenemisestä 
aiheutuvasta korvauksesta tulee päästä yksimielisyyteen. Vasta Tilaajan vahvistaessa Palve-
luntuottajan muutosarvion tai muutoin tehdessä päätöksen tiettyjen vaikutusten vahvis-
tamisesta, syntyy sitova sopimus muutoksesta. Mikäli osapuolten välillä on erimielisyyttä 
muutoksesta, toisen osapuolen kieltäytymisperusteita voidaan käsitellä yhteistyöryhmässä 
ja tarvittaessa pyytää ulkopuolisen asiantuntijan arviota muutoksen vaikutuksista. Yhteis-
työryhmässä tulee myös vahvistaa Palveluntuottajalle muutoksen vaikutusten selvittämises-
tä aiheutuvat ja tälle korvattavat kustannukset – muutoin Palveluntuottajalle muodostui-
si kohtuuttomaksi sellaisten muutosten vaikutusten selvittely, joita ei lopulta toteuteta (ja 
joiden selvityskustannuksia ei näin ollen voida sisällyttää suoraan muutoksesta aiheutuviin 
kustannuksiin).

Kohdan 10.3 osalta todettakoon pohjustuksena sopimusmallin lukijalle, että lain tai 
vastaavan säännöksen muutoksen huomioimisen edellytyksenä on, että niiden voimaantulo 
on tapahtunut Palvelusopimuksen allekirjoittamisen jälkeen eikä niitä ole Palvelusopimusta 
tehtäessä voitu ottaa huomioon. Luonnollisesti sääntelymuutoksen on myös suoranaisesti 
vaikutettava Palveluihin ja niiden tuottamisen kustannukseen. Ohjausryhmässä keskustel-
tiin siitä, että lainmuutoksen suorana kustannusvaikutuksena on myös huomioitava Palve-
luntuottajan kohtuullinen yleiskulu: tarkemmasta yleiskulun määrästä sopiminen jätettiin 
mallia soveltavien osapuolten harkintaan.

Kohta	11	(”Muutokset	PTS-suunnitelmaan”)

Huomautus kohdan 11.4 sovellettavuuteen: Sopimuskohta on muotoiltu sillä olettamal-
la, että Maksumekanismin mukaan PTS-toimenpiteiden suorittaminen korvataan erikseen. 
Jos Maksumekanismissa PTS-maksu on sisällytetty osaksi kuukausittaista Palvelumaksua, 
poisjättäminen tai korvaaminen muulla toimenpiteellä tulisi ottaa huomioon muuttamalla 
kuukausittaista Palvelumaksua. 

Kohta	12	(”Palvelumaksun	suorittamiseen	vaikuttavat	vähennysoikeudet”)

Kuten sopimuskohdan 12 liiteviittauksista käy ilmi, palvelumaksuihin liittyvä sääntely 
kumpuaa hyvin pitkälti erillisestä maksumekanismiliitteestä. Esim. Palvelumaksun eri osat 
ja muutosvaikutukset niihin liittyen, sitominen indekseihin osakohtaisesti, käytettävyysvä-
hennykset jne. on eriteltävä maksumekanismissa.

Käytettävyysvähennysten osalta perussääntönä maksumekanismin sääntelyä rakennetta-
essa kannattaa pitää sitä lähtökohtaa, että käytettävyysvähennyksen ei saisi olla 100 % jos 
tila on jollain tapaa käytössä. PTS-toimenpiteiden suorittamisella voi olla vaikutus käytettä-
vyys-/palvelutasovähennyksien sovellettavuuteen: ks. sopimuskohta 9.1.5. Lähtökohtaisesti 
vähennyksiä ei saisi myöskään soveltaa Palveluntuottajasta riippumattomien tilapäisten toi-
mintahäiriöiden tai vahinkojen tapahtuessa.
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Kohta 13 (”Palvelun laadun seuranta ja toimenpiteet poikkeamien johdosta”)

Sopimuskohdassa 13.1.1 viitattu Palveluiden laadunohjaus- ja valvontajärjestelmä on asia-
kirja, jonka osalta Tilaajataho jälleen asettaa vaatimustason ja Palveluntuottaja antaa oman 
esityksensä osana antamaansa tarjousta. Järjestelmään kuuluu myös Tilaajan edellyttämän 
raportoinnin esittäminen. Laadunohjaus- ja valvontajärjestelmää voidaan muokata haluttu-
jen yksityiskohtien osalta vielä esimerkiksi yhteistyöryhmäkäsittelyn tuloksena.

Sopimuskohdan 13.2 käytännön soveltamista koskevana kommenttina todettakoon, 
että sopimusmääräysten ei ole tarkoitus ohjata tarpeettomien tyytyväisyyskyselyiden te-
kemiseen tai estää kaikkien kohteiden tyytyväisyyskyselyiden tekemistä yhtä aikaa turhan 
byrokratian välttämiseksi. Asiakastyytyväisyystulosten mittariksi kannattanee valita kaik-
kien kohteiden painotettu keskiarvo, jotta kohdekohtaiset vaihtelut tuloksissa eivät vaiku-
ta yleisarviointiin.  Asiakastyytyväisyystuloksia kannattaisi ohjausryhmän kannan mukaan 
käyttää lähinnä positiivisena kannustimena: positiivisista tuloksista palkitaan, negatiivisten 
tulosten johdosta sopimusmalli antaa Tilaajalle muita reagointimahdollisuuksia (normaalin 
reklamoinnin ja korjauskehotusten ohella tarvittaessa mm. Palveluiden muuttaminen). Oh-
jausryhmä esittää suosituksenaan kannustimien luomista myös suoraan kohteiden kiinteis-
töpalveluista huolehtivalle henkilöstölle esimerkiksi sopimalla bonusten ohjaamisesta suo-
raan heille. Selvyyden vuoksi todettakoon, että Tilaaja voi harkintansa mukaan edellyttää 
asiakastyytyväisyyskyselyjen ohella myös muita laadunhallintamenettelyjä. 

Selvyyden vuoksi todettakoon, että sopimuskohdan 13.3.2 on tarkoitus viitata normaa-
liin maksumekanismin mukaisten vähennysten soveltamiskäytäntöön tilanteissa, jossa Pal-
velut eivät ole täytä sopimuksenmukaisia vaatimuksia. Kyseessä ei siis ole ns. aktiivinen/
toistuva laiminlyönti, josta huomautetaan kohdan 13.3.1 mukaisesti ja voidaan edellytys-
ten täyttyessä soveltaa kohtien 13.4 tai 14.2 määräyksiä.

Kohta 14 (”Sopimuksen päättyminen”)

Soveltamista koskeva huomio sopimuskohtien 14.2.5 ja 14.4.5 osalta:
Purkupykälien osalta on tarpeen muistuttaa, että sopimusmääräykset koskevat purkuoi-

keutta: purku ei siis ole välttämätön seuraamus vaan harkinnanvarainen toimi, jolle vaihto-
ehtoina voivat olla Tilaajan osalta esimerkiksi Palveluiden teettäminen kokonaan tai osaksi 
ulkopuolisella ja Palveluntuottajan osalta palvelun keskeyttäminen ilman korvausseuraa-
muksia, kunnes toinen osapuoli on korjannut menettelynsä.

Mainittakoon myös, että ohjausryhmä suosittelee sopimuskohtien 14.2.5 ja 14.4.5 mu-
kaisten sopimussakkojen olevan määrältään yhtenevät. Sopimussakkomääriä harkittaessa 
kannattaa välttää ylimitoitettuja sanktiosummia, mutta huomioiden purkutilanteen vaka-
vuus asettaa sakko kuitenkin tarpeeksi merkittävän pelotevaikutuksen omaavan suuruiseksi. 
Ohjausryhmä suosittelee sopimussakon määräksi 1–2 vuoden keskimääräistä palvelumak-
sua vastaavaa summaa (kuitenkin vähintään 4 % ja enintään 8 % koko palvelusopimuk-
sen arvosta). Summan hankekohtaisessa määrittämisessä kannattaa huomioida muun mu-
assa se, kuinka laajasti oheispalveluita käsillä olevassa hankkeessa kuuluu palvelumaksuun: 
oheispalveluiden osuuden palveluista ollessa merkittävä, suositellaan lähempänä yllä viitat-
tua alarajaa olevan sakkosumman. 

Kohta 20.4 (”Oikeudenkäynti”)

Ohjausryhmässä keskusteltiin pitkällisesti nyt puheena olevan kaltaisiin hankkeisiin par-
haiten soveltuvasta lopullisesta riidanratkaisuinstanssista. Elinkaarimallin erityispiirteet ja 
kompleksisuus edellyttävät tuomioistuimelta toteutusmuodon ymmärrystä ja tavanomaista 
juridiikkaa spesifimpää asiantuntemusta, joten ohjausryhmän suosituksena on ensisijaisesti 
välimiesmenettelyn käyttö. Välityslausekkeen tarkempi muotoilu (välimiesten määrä, Kes-
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kuskauppakamarin sääntöjen soveltamishalukkuus, menettelyn paikka ym. yksityiskohdat) 
ovat mallia soveltavien osapuolten sopimisen varassa.
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