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IT2022-KORJAUSSARJA 
 
Mikäli sopijapuolet ovat tekemässään sopimuksessa sopineet käyttävänsä IT2022-sopimusehtoja, 
sopimukseen sovelletaan tässä asiakirjassa määritettyjä poikkeuksia IT2022-sopimusehdoista. 
Nämä ehdot ovat sovellusjärjestyksessä etusijaiset IT2022 YSE yleisiin sopimusehtoihin ja 
erityisehtoihin nähden. Sopijapuolet sopivat, että IT2022-sopimusehtoja muutetaan seuraavasti:  

 

IT2022 YSE  YLEISET SOPIMUSEHDOT 

3. TOIMITUKSEN KOHDE JA SIIHEN SOVELLETTAVAT EHDOT 

3.1 Kohta 3.1 korvataan seuraavalla ehdolla: Toimituksen kohteen on oltava 
sopimuksen mukainen ja toimittava sovitulla tavalla. Toimittaja vastaa siitä, 
että toimituksen kohde täyttää sopimuksessa yksilöidyt vaatimukset ja 
yhteisesti kirjallisesti sovitut määritykset. Mikäli määritykset poikkeavat edellä 
mainituista vaatimuksista, toimittajan tulee ilmoittaa asiasta kirjallisesti 
asiakkaalle. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi, miltä osin vaatimus ei toteudu. 
Toimituksen kohteen on täytettävä toimitushetkellä sellaiset vaatimukset, jotka 
perustuvat lakiin tai sen nojalla annettuun asetukseen tai 
viranomaismääräykseen ja jotka ovat voimassa sopimuksen tekohetkellä tai 
jotka on silloin julkaistu ja säädetty tulemaan voimaan sopimuskauden 
aikana.   

3.2 
tuote sisältää avointa lähdekoodia tai valmisohjelmistoja. Toimittajan tulee 
eritellä käyttämänsä valmisohjelmistot ja avoin lähdekoodi kirjallisesti ja 

 

4. HINNAT 

4.5  
tuotteen tai palvelun hintaa yksipuolisesti. Sopijapuolet sopivat mahdollisista 

 

4.9  
asiakkaalta sellaiset lisäkustannukset, joita toimittajalle aiheutuu asiakkaan 
antamista vääristä tiedoista tai muusta vastaavasta asiakkaasta johtuvasta 
syystä neuvoteltuaan asiasta ensin asiakkaan kanssa. Lisäkustannukset tulee 
veloittaa sovittujen veloitusperusteiden mukaisesti   

5. MAKSUEHDOT 

5.5  
tulee toimittaa asiakkaalle sähköisesti asiakkaan soveltaman 
ostolaskutusmenettelyn mukaisesti. Toimittajan on jaettava ja eriteltävä laskut 
asiakkaan kohtuullisten vaatimusten mukaisesti.
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7. SALASSAPITO 

7.5  
selvyyden vuoksi, että tämä kohta 7 ei rajoita salassapitovelvoitteen 
perusteella tapaa, jolla asiakas käyttää toimituksen kohteeseen liittyviä 
käyttöoikeuksia   

8. TIETOTURVA JA VARMUUSKOPIOINTI 

8.4 Kohta 8.4 korvataan seuraavalla ehdolla: Sopijapuoli vastaa omia tietojaan ja 
tiedostojaan koskevien varmuuskopioiden ottamisesta sekä niiden toimivuuden 
tarkastamisesta. Siltä osin kuin toimittajan on sovittu vastaavan asiakkaan 
tietojen varmuuskopioinnista, toimittaja vastaa siitä, että varmuuskopiointi on 
tehty hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja tavalla, joka mahdollistaa 
asiakkaalle veloituksettoman mahdollisuuden tietojen palauttamiseen 
varmuuskopioista.   

8.5 Kohtaan 8 lisätään uusi alakohta 8.5: Asiakkaalla on soveltuvan 
lainsäädännön niin salliessa oikeus teettää turvallisuusselvitys tai muu 
vastaava tarkastus toimittajan tai sen alihankkijan palveluksessa olevista 
henkilöistä. Mikäli näiden selvitysten tai tarkistusten kohteena olevat henkilöt 
eivät hyväksytysti läpäise kyseisiä selvityksiä tai tarkistuksia, toimittajalla ei 
ole oikeutta luovuttaa kyseisille henkilöille asiakkaan tietoja eikä toimittaja saa 
käyttää kyseisiä henkilöitä tarjotessaan palveluita asiakkaalle.   

11 IMMATERIAALIOIKEUKSIEN LOUKKAUKSET 

11.5 Kohtaa 11.5 ei sovelleta.  

13. KORVAUSVELVOLLISUUS JA VASTUUNRAJOITUKSET 

13.2  Kohta 13
sopijapuolen vahingonkorvausvelvollisuus toiselle sopijapuolelle on 
mahdolliset viivästys-, palvelutaso- tai muut sopimussakot tai hyvitykset pois 
lukien yhteensä enintään 100 prosenttia toimituksen kohteen 
arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta. Jos toimituksen kohteena on 
yksinomaan määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva toistuvaismaksuina 
laskutettava tuote tai palvelu, vahingonkorvausvelvollisuus on kuitenkin 
mahdolliset viivästys-, palvelutaso- tai muut sopimussakot tai hyvitykset pois 
lukien yhteensä enintään kyseisen tuotteen tai palvelun laskennallinen 
arvonlisäveroton kuukausihinta rikkomushetkellä kerrottuna 12:lla. Jos 
sopijapuolella on velvollisuus suorittaa viivästys-, palvelutaso- tai muuta 
sopimussakkoa tai hyvitystä, sopijapuolella on velvollisuus suorittaa lisäksi 
vahingonkorvausta vain siltä osin kuin vahingon määrä ylittää viivästys-, 
palvelutaso- tai muun   

13.5 Kohta 13.5 korvataan seuraavalla ehdolla: Vastuunrajoitukset eivät koske 
kohtiin 7, 9 tai 11 perustuvaa vastuuta taikka vahinkoa, joka on aiheutettu (a) 
loukkaamalla kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia tai (b) tahallisesti 
tai törkeällä huolimattomuudella.   
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17. TARKASTUSOIKEUS 

Lisätään uusi kohta 17 (Tarkastusoikeus) seuraavasti: 

17.1  Asiakkaalla on oikeus tehdä tai teettää kolmannella riippumattomalla 
osapuolella tarkastus, joka voi koskea toimituksen kohdetta tai sen 
vaatimustenmukaisuutta, laskutuksen oikeellisuutta, valvonta- ja 
hallintajärjestelmien toimivuutta, tietoturvallisuutta tai raportoinnin 
oikeellisuutta. Tarkastus voi kohdistua korkeintaan tarkastusta edeltävään 12 
kuukauden jaksoon.  

17.2  Tarkastuksen välittömistä kustannuksista vastaa asiakas. Jos tarkastuksessa 
löydetään olennainen virhe, toimittaja vastaa niistä välittömistä 
kustannuksista, joita on aiheutunut virheen löytämiseen johtaneesta 
tarkastuksesta.  

17.3  Asiakkaan tulee ilmoittaa kirjallisesti toimittajalle aikomuksestaan tehdä tai 
teettää tarkastus kaksi viikkoa etukäteen. Asiakkaan tulee ilmoittaa samalla, 
aikooko se teettää tarkastuksen kolmannella osapuolella. Toimittajalla on 
oikeus olla hyväksymättä ko. kolmannen osapuolen käyttöä, mikäli osapuoli on 
toimittajan suora kilpailija tarkastuksen kohteena olevien toimintojen osalta. 
Tarkastusta suorittava kolmas osapuoli voi käyttää toimittajaa koskevia tietoja 
vain tarkastustarkoitukseen ko. toimeksiannon osalta. Tämän lisäksi kolmatta 
osapuolta koskevat samat salassapitovelvoitteet kuin sopijapuoliakin.  

17.4  Mikäli toimittaja niin vaatii, tarkastuksen tekijän on ennen tarkastuksen 
aloittamista toimitettava toimittajalle kirjallinen salassapitositoumus, joka 
vastaa sisällöltään sopijapuolten välistä salassapitovelvollisuutta. 
Luonnolliselta henkilöltä vaadittu salassapitositoumus ei kuitenkaan voi 
sisältää tuottamuksesta riippumattomia taloudellisia sanktioita eikä 
sopimussakkoa. Toimittajalla ei ole velvollisuutta luovuttaa tai ilmaista 
tarkastajalle sellaisia tietoja, joiden paljastaminen voisi vaarantaa toimittajan 
muiden asiakkaiden tietoturvallisuuden tai joiden luovuttamiseen toimittajalla 
ei ole oikeutta. Asiakkaalla tulee kuitenkin aina olla mahdollisuus tarkastaa 
toimituksen kohde asianmukaisessa laajuudessa. 

17.5  Toimittaja tiedostaa, että asiakkaan toimintaa valvovalla viranomaisella on 
vastaava tarkastusoikeus kuin asiakkaalla kohtien 17.1 17.4 nojalla. 
Viranomainen ei kuitenkaan ole velvollinen antamaan erillistä 
salassapitositoumusta.   

 

IT2022 EVT  ERITYISEHTOJA VALMISOHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA 

2. MÄÄRITELMÄT 

2.4 jos 
valmisohjelmisto ei toimi kuten määrityksissä on esitetty tai jos ei muutoin 
vastaa sitä, mitä sopij  
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3. TOIMITUS, ASENNUS JA TOIMITUKSEN HYVÄKSYMINEN 

3.10  
valmisohjelmiston toimitus viivästyy toimittajasta johtuvasta syystä. Mikäli 
viivästys johtuu ylivoimaisesta esteestä, toimittaja vapautuu vastuusta IT2022 
YSE yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Valmisohjelmiston toimittamisen tai 
käyttämisen estävien tietojen tai asiakirjojen viivästyminen katsotaan kyseisen 
valmisohjelmiston toimituksen osan viivästymiseksi. Asiakkaalla ei kuitenkaan 
ole oikeutta viivästyssakkoon ajalta, jona toimittaja luovuttaa asiakkaan 
käyttöön veloituksetta korvaavan ohjelmiston, jonka asiakas hyväksyy. 
Viivästyssakko on kultakin alkavalta viivästysviikolta 1 prosentti toimituksen 
arvonlisäverottomasta hinnasta, kuitenkin enintään 10 prosenttia toimituksen 

  

4. OIKEUDET VALMISOHJELMISTOON 

4.5  eutta luovuttaa 
käyttöoikeutta ilman valmistajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. 
Asiakkaalla on kuitenkin oikeus siirtää tai muutoin luovuttaa käyttöoikeus 
valmisohjelmistoon kolmannelle osapuolelle liiketoimintasiirron tai muun 
yritysjärjestely   

6. TAKUU 

6.1  
veloituksetta asiakkaan toimittajalle takuuaikana kirjallisesti ilmoittamat 
valmisohjelmistossa ilmenneet olennaiset virheet ilman aiheetonta viivästystä. 
Toimittaja korjaa valmisohjelmiston normaalin ylläpitosyklin mukaisesti 
sellaiset asiakkaan toimittajalle kirjallisesti ilmoittamat virheet, jotka eivät 
olennaisesti haittaa valmisohjelmiston käyttämistä. Korjaaminen voi tapahtua 
myös kiertämällä virhe tai toimittamalla asiakkaalle kirjalliset ohjeet, joilla virhe 
voidaan kiertää, jos tämä voi tapahtua ilman lisäkustannuksia ja olennaista 
haittaa asiakkaalle. Takuuaika on 90 päivää valmisohjelmiston 
toimituspäivästä.   

 

IT2022 ETP  ERITYISEHTOJA TIETOVERKON VÄLITYKSELLÄ TOIMITETTAVISTA 
PALVELUISTA (PILVIPALVELU) 

5. OHJELMISTOPALVELUN SISÄLTÖ JA PALVELUTASO 

5.1 Kohta 5.1 
ohjelmistopalvelun sisällöstä ja palvelutasosta sopimuksessa. Ellei 
ohjelmistopalvelun sisältöä ja palvelutasoa ole määritelty sopimuksessa, 
noudatetaan sopimuksen allekirjoitushetkellä voimassa olevia toimittajan 
palvelutasoehtoja. Nimenomaisesti sovitaan, että mikäli kyseiset toimittajan 
ehdot rajoittavat toimittajan vastuun palvelutasojen rikkomisesta sovittuihin 
sanktioihin, kyseisiä vastuunrajoituksia ei sovelleta.  
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6. MUUTOKSET OHJELMISTOPALVELUUN 

6.2  
ohjelmistopalveluun muutoksia muissa kuin kohdassa 6.1 mainituissa 
tapauksissa ilmoitettuaan siitä asiakkaalle hyvissä ajoin etukäteen. 
Toimittajalla ei kuitenkaan ole oikeutta tehdä ilman asiakkaan suostumusta 
muutoksia, jotka vaikuttavat olennaisesti ohjelmistopalvelun sisältöön tai 

  

11. OHJELMISTOPALVELUN KESKEYTTÄMINEN 

11.3  Kohdan 11.3 ensimmäinen virke korvataan seuraavalla: 
asiakasta kuulematta estää asiakkaan pääsy ohjelmistopalveluun, jos 
toimittaja perustellusti epäilee asiakkaan käyttävän ohjelmistopalvelua 
toimittajan antamien ohjeiden vastaisesti tavalla, joka vaarantaa 
ohjelmistopalvelun tuott   

13. VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN 

13.2 Kohta 13.2 korvataan seuraavalla ehdolla: Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, 
toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan kirjallisesti irtisanoa päättymään 
asiakkaan puolelta 3 kuukauden ja toimittajan puolelta 12 kuukauden kuluttua 
irtisanomisesta. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä 
päivästä, jonka aikana sopimus on irtisanottu.   

14. MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS SOPIMUKSEN PÄÄTTYESSÄ 

14.1  Kohdan 14.1 ensimmäis
ollessa ja sopimuksen päättyessä toimittajalla on asiakkaan pyynnöstä 
velvollisuus kohtuudella myötävaikuttaa toimittajan hallussa olevan asiakkaan 

  

 

IT2022 ELT  ERITYISEHTOJA LAITETOIMITUKSISTA 

5. TOIMITUKSEN VIIVÄSTYMINEN 

5.1  
viivästyssakkoa, mikäli laitteen toimitus viivästyy toimittajasta johtuvasta 
syystä. Mikäli viivästys johtuu ylivoimaisesta esteestä, toimittaja vapautuu 
vastuusta IT2022 YSE yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Laitteen 
toimittamisen tai käyttämisen estävien tietojen tai asiakirjojen viivästyminen 
katsotaan kyseisen laitteen toimituksen viivästymiseksi. Asiakkaalla ei 
kuitenkaan ole oikeutta viivästyssakkoon ajalta, jona toimittaja luovuttaa 

 

5.2 Kohta 5.2 korvataan seuraavalla ehdolla: Viivästyssakko on kultakin alkavalta 
viivästysviikolta 1 prosentti toimituksen arvonlisäverottomasta hinnasta, 
kuitenkin enintään 10 prosenttia toimituksen arvonlisäverottomasta hinnasta.    
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IT2022 EKT  ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERILLÄ 
MENETELMILLÄ  

6. PROJEKTIMALLI JA ITERAATIOT 

6.6  
ovat täyttäneet sovitut velvollisuutensa tai kun projekti on sovittu muutoin 
päättyväksi. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, asiakkaalla on myös oikeus 
milloin tahansa päättää projekti välittömin vaikutuksin ilmoittamalla asiasta 
kirjallisesti toimittajalle. Asiakkaan tulee maksaa toimittajalle sopimuksen 
päättymispäivään saakka tehdystä työstä, ellei sopimuksen päättäminen 
aiheudu toimittajan sopimusrikkomuksesta ja asiakas ei voi hyödyntää 
toimituksen tuotoksia sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä johtuen  

7. RAPORTOINTI, DOKUMENTOINTI JA TOIMITUS 

7.3  Kohtaa 7.3 ei sovelleta. 

8. TESTAUKSET JA TOIMITUKSEN HYVÄKSYMINEN 

8.1  Kohta 8.1 korvataan 
hyväksymisessä noudatetaan sopijapuolten käyttämän ketterän menetelmän 

  

8.2  oitettava 
julkaisussa havaitut puutteet ja virheet toimittajalle kirjallisesti asiakkaan 
kannalta kohtuullisessa ajassa. Julkaisu katsotaan hyväksytyksi, jos asiakas ei 
ilmoita puutteista ja virheistä asiakkaan kannalta kohtuullisessa ajassa. 
Toimittajan tulee kuitenkin veloituksetta korjata sellainen toimittajasta johtuva 
puute tai virhe, jota ei havaittu julkaisun testauksen yhteydessä mutta joka 
käy ilmi myöhempien julkaisujen testauksen tai lopullisen 

 

8.3  Kohta 8.3 ko
virheellinen toiminnallisuus tai muu ominaisuus joko palautetaan työlistaan 
toteutettavaksi myöhemmässä iteraatiossa tai sovitaan poistettavaksi 
työlistalta ja toimituksesta. Toimittajalla on velvollisuus korjata toimittajasta 

  

8.4 8.5 Kohtia 8.4 8.5 ei sovelleta.  

9. TOIMITUKSEN VIIVÄSTYMINEN 

9.1 Kohtaa 9.1 ei sovelleta.  

9.2  
viivästyssakkoa, mikäli toimituksen tai julkaisun hyväksyminen viivästyy 
toimittajasta johtuvasta syystä. Toimituksen tai julkaisun toimittamisen tai 
käyttämisen estävien tietojen tai asiakirjojen viivästyminen katsotaan kyseisen 
toimituksen tai julkaisun viivästymiseksi. Viivästyssakko on kultakin alkavalta 
viivästysviikolta 1 prosentti toimituksen arvonlisäverottomasta hinnasta, 
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10. OIKEUDET JULKAISUIHIN JA TOIMITUKSEEN 

10.1  K  
toimitukseen, julkaisuihin ja dokumentaatioon sekä toimittajan niihin tekemiin 
muutoksiin liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien muokkaus- ja 
edelleenluovutusoikeudet) kuuluvat asiakkaalle valmisohjelmistoihin ja 
avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin liittyviä immateriaalioikeuksia lukuun 
ottamatta. Mikäli valmisohjelmistojen osalta ei toisin ole kirjallisesti sovittu, 
asiakkaalla on oikeus käyttää valmisohjelmistoja ja avoimen lähdekoodin 
ohjelmistoja kohdan 10.2 mukaisesti. Kohtaa 10.2 ei sovelleta niiltä osin kuin se 
on ristiriidassa tämän ehdon kanssa. Selvyyden vuoksi todetaan, että 
asiakkaalla on oikeus myydä ja muutoinkin luovuttaa toimituksen tulokset (ml. 
julkaisut ja dokumentaatio) kolmannelle osapuolelle kohdan 10.2 estämättä.  

11. TAKUU 

11.7  Kohta 11.7 korvataan seuraavalla ehdolla: Takuu lakkaa, jos asiakas tekee tai 
teettää kolmannella osapuolella toimitukseen muutoksia, joita toimittaja ei ole 
kirjallisesti hyväksynyt, ja virhe johtuu tällaisesta asiakkaan tai kolmannen 
osapuolen tekemästä muutoksesta.  

11.8 Kohtaa 11.8 ei sovelleta.  

 

IT2022 EJT  ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMIEN JA ASIAKASKOHTAISTEN 
OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA 

2. MÄÄRITELMÄT 

2.1 
tarkoittaa kaikkia tietojärjestelmään kuuluvia ohjelmistoja tai 
ohjelmistokomponentteja sekä niiden lähdekoodeja lukuun ottamatta 
nimenomaisesti valmisohjelmistoiksi tai avoimeksi lähdekoodiksi kirjallisesti 
yksilöityjä valmisohjelmistoja tai avointa lähdekoodia   

2.7 
kolmatta osapuolta, jolle valmisohjelmiston tai avoimen lähdekoodin 
immateriaalioikeudet  

2.8 
ei täytä sovittuja vaatimuksia tai määrityksiä tai jos se ei toimi niiden 
mukaisesti tai ei vastaa dokumentaatiota tai sitä, mitä sopimuksessa on 
muuten   

5. PROJEKTIN ORGANISOINTI JA TOTEUTUS 

5.10  
sovittuun hintaan samojen hinnoitteluperiaatteiden ja hintatasojen mukaisesti 
kuin sopijapuolet ovat aikaisemmin sopineet. Edellä todetusta huolimatta 
toimittajan on toteutettava muutokset ilman lisämaksua, ellei toimittaja kykene 
osoittamaan, että muutos aiheuttaa ylimääräisiä kuluja tai kustannuksia  
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toimittajalle. Mikäli muutos alentaa toimittajan kustannuksia, tulee toimituksen 
hintaa alentaa vastaavasti. Mikäli muutoksen toteuttamisesta veloitettavaa 
hintaa ei ole sovittu kirjallisesti ennen muutoksen toteuttamista, toimittajalla ei 
ole oikeutta veloittaa muutoksen toteuttamisesta. Toimittajalla ei ole oikeutta 
veloittaa muutospyynnön käsittelemisestä.   

7. TOIMITUS JA ASENNUS 

7.2 Kohta 7.2 Toimittaja toimittaa asiakkaalle 
tietojärjestelmään sisältyvän toimittajan valmisohjelmiston konekielisen version 
ja valmistajan mahdollisesti määrittämien avointen rajapintojen kuvaukset. Jos 
tietojärjestelmä sisältää asiakaskohtaista ohjelmistoa, toimittaja toimittaa 
asiakkaalle lisäksi kyseisen asiakaskohtaisen ohjelmiston dokumentoidun kone- 
ja lähdekielisen version sekä mahdolliset rajapintojen kuvaukset. Jos 
tietojärjestelmä sisältää avointa lähdekoodia ja asiakkaalla on muutosoikeus 
kyseiseen avoimeen lähdekoodiin, toimittaja toimittaa asiakkaalle lisäksi 
kyseisen lähdekoodin   

8. TESTAUKSET JA TOIMITUKSEN HYVÄKSYMINEN 

8.3  Kohdan 8.3 Mikäli asiakas 
toteaa, että tietojärjestelmässä on olennaisia virheitä, toimittaja korjaa 
viivytyksettä tietojärjestelmässä esiintyvät olennaiset virheet uutta 

  

9. TOIMITUKSEN VIIVÄSTYMINEN 

9.1  
viivästyssakkoa, mikäli toimituksen tai sen osan hyväksyminen viivästyy 
toimittajasta johtuvasta syystä. Mikäli viivästys johtuu ylivoimaisesta esteestä, 
toimittaja vapautuu vastuusta IT2022 YSE yleisten sopimusehtojen mukaisesti. 
Toimituksen osan toimittamisen tai käyttämisen estävien tietojen tai 
asiakirjojen viivästyminen katsotaan kyseisen toimituksen osan 

  

9.2 
viivästysviikolta 1 prosentti toimituksen arvonlisäverottomasta hinnasta, 

 

10. OIKEUDET TIETOJÄRJESTELMÄÄN 

10.1 Mikäli sopimuksessa on niin 
erikseen sovittu, immateriaalioikeudet tietojärjestelmään ja valmistajan siihen 
tekemiin muokkauksiin, mukaan lukien oikeudet muokata ja luovuttaa oikeudet 
kolmannelle, kuuluvat ilman rajoituksia asiakkaalle valmisohjelmistoihin ja 
avoimeen lähdekoodiin kohdistuvia immateriaalioikeuksia lukuun ottamatta. 
Muussa tapauksessa asiakkaan oikeudet tietojärjestelmään ja edellä 
mainittuihin muokkauksiin (pois lukien valmisohjelmistot ja avoin lähdekoodi) 
määräytyvät seuraavalla tavalla: Asiakas saa ei-yksinomaisen, pysyvästi 
voimassa olevan, rajoittamattoman, erillisveloituksettoman käyttöoikeuden 
tietojärjestelmään ja valmistajan siihen tekemiin muokkauksiin (pois lukien 
valmisohjelmistot ja avoin lähdekoodi) mihin tarkoitukseen tahansa. Asiakkaan  
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käyttöoikeus sisältää rajoittamattoman kopiointi-, levitys-, muokkaus-, 
jatkokehitys- ja edelleenluovutusoikeuden. Kohtia 10.2 10.6 ei sovelleta 
tietojärjestelmän ja valmistajan siihen tekemien muokkausten osalta (pois 
lukien valmisohjelmistot ja avoin lähdekoodi) niiltä osin, kuin ne ovat 
ristiriidassa tämän ehdon kanssa. Mikäli valmisohjelmistojen ja avoimen 
lähdekoodin osalta ei toisin ole kirjallisesti sovittu, asiakkaalla on oikeus 
käyttää valmisohjelmistoja ja avointa lähdekoodia kohtien 10.2 10.4, 10.6 ja 

  

10.4  
käyttöoikeus asiakaskohtaiseen ohjelmistoon ei pääty sopimuksen 

  

10.5  Kohtaa 10.5 ei sovelleta.  

10.8  
muutoin luovuttaa tietojärjestelmän käyttöoikeus kolmannelle osapuolelle 
liiketoimintasiirron tai m   

 

IT2022 EHK  ERITYISEHTOJA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ 

3. YLEISET OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSSÄ 

3.4  Kohdan 3.4 viimeinen virke korvataan seuraavalla: Toimittajalla ei ole oikeutta 
veloittaa asiakkaalta näistä tehtävistä erikseen.   

4. AUDITOINNIT 

4.4  Kohta 4.4 korvataan seuraavalla ehdolla: Kumpikin sopijapuoli vastaa omalta 
osaltaan tarkastuksista aiheutuvista kustannuksista. Mikäli auditoinnin aikana 
kuitenkin käy ilmi, että toimittaja ei ole noudattanut tietosuojalainsäädäntöä 
tai näissä erityisehdoissa tai sopimuksessa määritettyjä velvollisuuksia, 
toimittaja vastaa kaikista auditoinnista aiheutuneista kustannuksista.  

5. TIETOTURVA 

5.1  Kohdan 5.1 loppuun lisätään seuraavaa: Toimittajan tulee dokumentoida 
tässä kohdassa 5.1 tarkoitetut tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, ja sen 
tulee varmistaa, että tällaiset toimenpiteet on otettu käyttöön ennen kuin se 
aloittaa henkilötietojen käsittelyn asiakkaan puolesta. Toimittajan on 
asiakkaan pyynnöstä toimitettava kyseinen dokumentaatio asiakkaalle.   

7. KOLMANSIEN OSAPUOLIEN KÄYTTÄMINEN TIETOJEN KÄSITTELYSSÄ 

7.1  Kohta 7.1 korvataan seuraavalla ehdolla: Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, 
toimittajalla on oikeus käyttää toista tietojen käsittelijää alihankkijanaan 
henkilötietojen käsittelyssä. Toimittaja vastaa siitä, että se pitää asiakkaan 
saatavilla ajantasaiset tiedot käyttämistään alihankkijoista.   

7.3 
lisää henkilötietojen käsittelyyn osallistuvia alihankkijoita, toimittaja ilmoittaa  
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asiasta kirjallisesti asiakkaalle ilman aiheetonta viivästystä ja vähintään 30 
päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Asiakkaalla on oikeus perustellusta 
syystä vastustaa toimittajan ehdottamaa alihankkijoita koskevaa muutosta. 
Jos asiakas ei hyväksy alihankkijan vaihtamista tai lisäämistä, asiakkaalla on 
oikeus irtisanoa sopimus 30 päivän irtisanomisajalla tai toimittajan 

  

7.4  Kohta 7.4 korvataan seuraavalla ehdolla: Toimittaja on täysin vastuussa 
käyttämiensä alihankkijoiden toimista ja laiminlyönneistä suhteessa 
asiakkaaseen. Toimittaja on lisäksi velvollinen säännöllisesti valvomaan 
alihankkijoidensa työsuorituksia ja sopimusvelvoitteiden noudattamista sekä 
puuttumaan viipymättä mahdollisesti havaitsemiinsa puutteisiin tai ehtojen 
noudattamatta jättämiseen.   

9. KORVAUSVELVOLLISUUS JA VASTUUNRAJOITUKSET 

9  Kohdan 9 loppuun lisätään seuraavaa: Jos sopijapuoli on maksanut 
rekisteröidylle korvauksen tietosuojalainsäädännön rikkomisen johdosta 
aiheutuneesta vahingosta, kyseisellä sopijapuolella on oikeus sovittujen 
vastuunrajoitusten rajoittamatta periä samaan tietojenkäsittelyyn 
osallistuneelta toiselta sopijapuolelta tämän vahingonkorvausvastuuta 
vastaava osuus rekisteröidylle maksetusta korvauksesta. Sopijapuolen vastuu 
rekisteröidylle aiheutuneesta vahingosta määräytyy Euroopan unionin yleisen 
tietosuoja-asetuksen 82 artiklan 4 kohdan tai muussa 
tietosuojalainsäädännössä säädetyn vastaavan määräyksen mukaan.   

 

IT2022 EDH  ERITYISEHTOJA DATAN HYÖDYNTÄMISTÄ 

3. DATAN HYÖDYNTÄMINEN 

3.2 Kohta 3.2 korvataan seuraavalla ehdolla: Sopijapuoli voi hyödyntää dataa 
kaikessa nykyisessä tai tulevassa liiketoiminnassaan edellyttäen, että dataa ei 
luovuteta, siirretä tai paljasteta kolmannelle osapuolelle siten, että 
sopijapuolen luottamukselliset tai salassa pidettävät tiedot paljastuisivat.   

 

IT2022 EAP  ERITYISEHTOJA KONSULTOINTI- JA MUISTA ASIANTUNTIJAPALVELUISTA 

4. ASIANTUNTIJAPALVELU JA SEN TULOSTEN HYVÄKSYMINEN 

4.6 toisin sovittu, 
asiakkaan on ilmoitettava hyväksymisensä tai huomautuksensa toimittajan 
asiantuntijapalvelusta antamaan loppuraporttiin 30 päivän kuluessa 
loppuraportin ja asiantuntijapalvelun tulosten vastaanottamisesta. Jos 
asiantuntijapalveluun ei sisälly loppuraporttia eikä asiantuntijapalvelun 
tulosten luovuttamista, asiantuntijapalvelu katsotaan hyväksytyksi, kun 

  

4.8 Kohtaa 4.8 ei sovelleta.  
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5. OIKEUDET ASIANTUNTIJAPALVELUN TULOKSIIN 

5.1 Koh Mikäli sopimuksessa on niin erikseen 
sovittu, immateriaalioikeudet asiantuntijapalvelun perusteella syntyviin 
asiakirjoihin ja muihin tuloksiin sekä toimittajan niihin tekemiin muutoksiin, 
mukaan lukien oikeudet muokata ja luovuttaa oikeudet kolmannelle, kuuluvat 
ilman rajoituksia asiakkaalle. Muussa tapauksessa asiakkaan oikeudet 
asiantuntijapalvelun perusteella syntyviin asiakirjoihin ja muihin tuloksiin sekä 
toimittajan niihin tekemiin muutoksiin määräytyvät seuraavalla tavalla: 
Asiakas saa asiantuntijapalvelun perusteella syntyviin asiakirjoihin ja muihin 
tuloksiin sekä toimittajan niihin tekemiin muutoksiin ei-yksinomaisen, pysyvästi 
voimassa olevan, rajoittamattoman, erillisveloituksettoman käyttöoikeuden, 
joka sisältää rajoittamattoman kopiointi-, levitys-, muokkaus-, jatkokehitys- ja 
edelleenluovutusoikeuden. Asiakkaan käyttöoikeus ei pääty sopimuksen 
voimassaolon muutoin päättyessä.  

5.2  Kohtaa 5.2 ei sovelleta.  

 


