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Energiatodistus

Olette tilanneet Kiinteistötakuulta Energiatodistuksen.
Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden
vertailuun ja parantamiseen myynti- ja vuokraustilanteessa.
Myynti- ja vuokrausilmoituksissa on mainittava
energiatodistuksessa annettu energiatehokkuutta kuvaava
kirjaintunnus. Lisäksi uusi energiatodistus sisältää
ammattilaistemme laatimia säästösuosituksia, joiden avulla
voidaan parantaa energiatehokkuutta.

1.0 Kiinteistötakuu
Kiinteistötakuu on suomalainen korjausrakennusalan
ratkaisutoimisto: hoidamme koko prosessin aina
kuntotutkimuksista, suunnittelusta, urakoiden kilpailuttamisesta
aina korjausurakoiden valvontaan sekä takuuajan tehtäviin.
Luomme palveluita, jotka tuovat asiakkaillemme mitattavaa
taloudellista ja teknistä hyötyä - puhutaan sitten kevyistä
kunnostustehtävistä, raskaista peruskorjauksista tai rakenteiden
uusimisesta.
Haluamme taata, että tilaajillemme tarjotaan kokemusta edellisistä
projekteista, todellista nykyaikaista tietoa sekä erinomaista
asennetta. Meillä on yli 250:n projektin kokemus
korjausrakennusalan projekteista sekä nykytiedot ja -tekniikka.
Lisäksi vastaamme uusiin vaatimuksiin jatkokouluttamalla
itseämme säännöllisesti.
Olemme erikoistuneet vesikattoihin, julkisivuihin, parvekkeisiin,
ikkunoihin&oviin, salaoja-&sadevesijärjestelmiin sekä
kylpyhuoneisiin. Lisäksi laadimme energiatodistuksia.
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2.0 Projektin tavoitteet ja palvelukuvaus
Projektin tavoitteena on laatia tilaajalle Energiatodistus tilaajan
ilmoittamassa aikataulussa.
❏ Energiatodistus laaditaan koko rakennukselle. Energiatodistus
laaditaan kullekin rakennukselle erikseen mikäli
rakennusryhmässä - esim. taloyhtiössä - on useita rakennuksia
❏ Työ edellyttää, että käytössämme on seuraavat asiakirjat
kiinteistöstä, johon energiatodistus laaditaan
❏ ajantasainen isännöitsijätodistus (pdf-muodossa,
pakollinen lähtötieto)
❏ vanha energiatodistus tai tieto ostoenergian määrästä
muutamalta edelliseltä vuodelta (pdf- muodossa, jos on
olemassa/tiedossa)
❏ huoltoyhtiön nimi tai kiinteistöä esittelevän henkilön
nimi puhelinnumeroineen (pakollinen lähtötieto)
❏ tieto kylpyhuoneiden lämmityslaitteistosta
(vesikiertoinen rättipatteri, sähköinen rättipatteri,
sähköinen lattialämmitys, vesikiertoinen lattialämmitys,
ei mitään) (pakollinen lähtötieto)
sekä
❏ Raportoimme tilaajalle kirjallisesti
❏ raportti sisältää tiedot, joita laki ja asetus edellyttävät
❏ HE 86/2017, YmVM 12/2017, EV 103/2017, Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/31/EU
(32010L0031); EUVL L 153, 18.6.2010, s.13
❏ ympäristöministeriön asetus rakennuksen
energiatodistuksesta
❏ Raportti laaditaan tilaajalle pdf- muodossa ja erikseen
pyydettäessä paperitse A4- muodossa
❏ Kaikissa 1.5.2015 jälkeen laadituissa lainvoimaisissa
energiatodistuksissa on todistustunnus, jota vastaavan
energiatodistuksen löytää energiatodistusrekisteristä.
Tämän energiatodistuksen löydätte osoitteesta:
❏ www.energiatodistusrekisteri.fi
❏ Energiatodistus on voimassa enintään 10 vuotta
laatimispäivämäärästä, ellei sitä voimassaoloaikana
korvata uudella energiatodistuksella nykyohjeistuksen
mukaan
❏ Edellytämme, että seuraavat huomiot täyttyvät, jotta voimme
tarjota Teille palvelumme:
❏ a)kiinteistö sijaitsee Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla
❏ b)kohteen tulee olla asuinkerrostalo tai asuinkerrostaloja
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2.1 Palvelun kuvaus
Energiatodistuksen laatiminen edellyttää, että kierrämme
kiinteistön läpi asiantuntijamme voimin yhden työpäivän aikana.
Kontaktoimme omatoimisesti rakennusryhmän tai rakennuksen
huoltoyhtiön tai henkilön, joka esittelee meille
rakennuksen/rakennusten yleiset tilat. Yleisten tilojen
tarkastuksessa olemme erityisen kiinnostuneita mm.
lämmönjakohuoneessa olevista laitteista, jotta energiatodistus
saadaan laadittua asiallisesti. Rakenteet tarkastellaan/kierretään
läpi siinä laajuudessa kuin ne purkamatta on mahdollista.
Varsinaisia rakenneavauksia eikä materiaalinäytteitä oteta.
Energiatodistuksen laadintaan liittyy myös muita tehtäviä.
Hankimme omatoimisesti kiinteistöstä tarvittavat piirustukset
käyttöömme. Lisäksi kiinteistökierron ja piirustusten avulla
mitoitamme mm. ulkoseinien, ikkunoiden pinta-alat sekä otamme
huomioon mm.ikkunoiden ilmansuunnat. On selvää, että
energiatodistuksen laatijan tulee olla oikeutettu saamaan kaikki
tarvitsemansa muu mahdollinen tieto rakennuksen omistajalta tai
haltijalta, jotta projektin tavoite saavutetaan asiallisesti.
Raportti sisältää tiedot, joita laki ja asetus edellyttävät.
Energiatodistuksen laatii Kiinteistötakuulla aina pätevöitynyt tekijä.
Lista energiatodistusten tekijöistä/pätevöityneistä tekijöistä on
valvovan viranomaisen eli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
ARAn verkkosivuilla. Energiatodistuksessa esitetään mm. lähtötiedot,
E-luku ja E-luvun laskentatietoja, laatijan esittämät
toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi yms.

2.2 Projektiaikataulu
Raportti valmistuu Teidän edellyttämässä aikataulussa kuukauden
tarkkuudella.

2.3 Kustannukset
Tarjoamme edellä mainitut projektin tavoitteet ja palvelukuvauksen
seuraavasti:
2.3.1 Energiatodistus
Hinnat sisältäen alv.24%
570 € / kiinteistö (asuinkerrostalo) +
250 € / yksi lisärakennus samalla kiinteistöllä
+
0,86 € / km (Huopalahdentie 24, Helsinki-kiinteistö-Huopalahdentie 24,
Helsinki)
4€/kpl kopiokulut vanhoista piirustuksista (kuitenkin max.56€/rakennus)
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Tarjoukseen liittymättömät työt, esittely-/ infotilaisuudet,
kokoukset, viranomaisen mahdollisesti vaativat lisäselvitykset tai
vaatimusten täyttämisen tarjoudumme suorittamaan
tuntiveloituksella 90 €/h + alv.24% = 111,60 €/h.
Tuntiveloitushintamme on voimassa 31.12.2018 saakka.

2.4 Maksuehdot
Kohdassa 2.3 mainituista kokonaispalkkiosta maksetaan:
kohta 2.3.1, kun raportti on toimitettu tilaajalle pdf-muodossa
Maksuehtona on 10 pv netto.

2.5 Sopimusehdot
Toimeksiannossa noudatetaan Konsulttitoimeksiannon yleisiä
sopimusehtoja KSE 2013.

2.6 Yhteyshenkilö
Yhteyshenkilönä tarjousta koskevissa asioissa on DI Mika Lindroos,
puh .040 844 8497, mika.lindroos@kiinteistotakuu.fi
Projektin vastuuhenkilöksi esitämme Kiinteistötakuun
asiantuntijaa.

Rakentavin terveisin

Mika Lindroos
founder, partneri, DI

Liitteet :
1. KSE 2013
2. Tilaajavastuu.fi -palvelun ote
huom. tarvittaessa tuoreimman tiedon saatte tilaajavastuu.fi
-sivustolta esimerkiksi osoitteesta
https://www.tilaajavastuu.fi/fi/pikatarkistus/
.
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Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja
konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön, rakentamisen,
tuotannollisen toiminnan sekä yhdyskuntien tutkimus-, selvitys-, suunnittelu-,
rakennuttamis- ja valvontatehtävissä.
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Sopimusehdot ja seuraavat sopimuslomakkeet liittyvät toisiinsa:
– RT 80343 Konsulttisopimus
– RT 80344 Konsulttitoimeksiannon lisä- ja muutostyösopimus
– RT 80345 Konsulttitoimeksiannon tilaus/tilausvahvistus/
sopimus.
RAKLI ry, Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry ja
Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry ovat yhteistyössä laatineet ja
hyväksyneet nämä sopimusehdot.
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KÄSITTEITÄ
Alikonsultti
Konsulttiin sopimussuhteessa oleva, tämän alaisena ja tälle
kuuluvaa työtä suorittava konsultti.
Aputyövoima
Kenttätutkimus-, tutkimus-, mittaus- ja muissa vastaavissa töissä käytettävä työn teknisessä suorituksessa avustava työvoima.
Aineisto
Aineistolla tarkoitetaan asiakirjoja, kirjallista tai kuvallista esitystä taikka sellaista sähköisesti tai muulla vastaavalla tavalla
aikaansaatua esitystä, joka on luettavissa, kuunneltavissa tai
muutoin ymmärrettävissä teknisin apuvälinein.
Asiantuntijatarkastus
Viranomaisvalvontaa täydentävä tai korvaava rakennusvalvontaviranomaisen hankkeessa valtuuttaman henkilön suorittama
rakennustyön suunnitelmanmukaisuuden tarkastus.
Asiantuntijavalvonta
Konsultin suorittama laatimiensa suunnitelmien toteuttamisen
yleisvalvonta sekä suunnitelmia täydentävien ja täsmentävien
ohjeiden ja tulkintojen antaminen.
Erityiset korvaukset
Erityisillä korvauksilla tarkoitetaan näiden sopimusehtojen
kohdassa 5.4 mainittujen kustannusten korvauksia.
Kokonaishinta
Kokonaishinta on veloitus sovitusta toimeksiannosta sisältäen
palkkion, erityiset korvaukset ja kulut sekä matkakustannukset
ja matka-ajan veloitukset.
Kokonaispalkkio
Kokonaispalkkio on etukäteen sovittu veloitus toimeksiannon
suorittamisesta. Kokonaispalkkioon sisältyy korvaus työhön liittyvistä suoranaisista palkkakustannuksista sekä konsultin sosiaali- ja yleiskustannukset. Palkkioon ei sisälly erityisiä korvauksia ja kuluja eikä matkakustannuksia tai matka-ajan veloituksia.
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Kokonaissuunnittelutehtävä
Selvitys-, tutkimus-, suunnittelu- tai muu sellainen tehtävä, jonka olennaisena sisältönä on konsultin sitoutuminen toiminnallisen tai muun itsenäisen kokonaisuuden muodostavan suunnitelman tai sitä vastaavan suoritteen aikaansaamiseen tietyn
suunnittelualan tai tiettyjen suunnittelualojen osalta.
Koko toimeksiannon palkkio
Koko toimeksiannon palkkio on veloitus sovitusta toimeksiannosta sisältäen eri osakokonaisuuksien yhteenlasketun palkkion lisä- ja muutostöineen. Palkkioon ei sisälly erityisiä korvauksia ja kuluja eikä matkakustannuksia tai matka-ajan veloituksia.
Konsultti
Luonnollinen tai juridinen henkilö, joka alansa asiantuntijana
vastiketta vastaan suorittaa toimeksiannon perusteella selvitys-, tutkimus-, kartoitus-, mittaus-, tarkastus-, suunnittelu-,
muotoilu-, kehitys-, valvonta- tai muita vastaavia tehtäviä.
Kulut
Tilaajan konsultille palkkion ja erityisten korvausten lisäksi
maksama korvaus toimeksiannosta aiheutuvista kustannuksista − sopimusehtojen kohta 5.5.
Käsittelykustannukset
Konsultille alikonsultin käytöstä ja laskujen käsittelystä aiheutuvat laskutus- ja toimistokustannukset.
Palkkio
Tilaajan konsultille toimeksiannon suorittamisesta maksama
korvaus. Palkkioon sisältyvät korvaus työhön liittyvistä suoranaisista palkkakustannuksista sekä konsultin sosiaali- ja yleiskustannukset. Palkkioon ei sisälly erityisiä korvauksia ja kuluja
eikä matkakustannuksia tai matka-ajan veloituksia.
Palkkakustannukset
Palkkakustannuksilla tarkoitetaan palkkoja sosiaalikustannuksineen.
Sivukonsultti
Tilaajaan sopimussuhteessa oleva toinen konsultti, joka tekee
varsinaiselle konsultille kuulumatonta rinnakkaista työtä.
Sopimusasiakirjat
Toimeksiantoa koskeva sopimus liitteineen sekä muut sopimuksessa mainitut sopimusasiakirjat mahdollisine myöhempine muutoksineen, ellei erikseen toisin sovita.
Sosiaalikustannukset
Palkkojen lisäksi maksettavat a) sosiaalivakuutukset ja b) sosiaalipalkat sekä c) muut korvaukset ja kustannukset.
A) Sosiaalivakuutukset: sosiaaliturvamaksu; työeläkevakuutusmaksu; tapaturmavakuutusmaksu; työttömyysvakuutusmaksu; ryhmähenkivakuutusmaksu; työnantajan vastuuvakuutusmaksu ja muut sosiaalivakuutukset.
B) Sosiaalipalkat: lomapalkat ja -korvaukset; lomaraha; sairaus- synnytys- ja tapaturma-ajan palkka; reservin kertausharjoitusajan palkka; lyhyt tilapäinen loma; muu
sopimuksenmukainen palkallinen poissaolo; korvaukset
henkilöstöedustajille (luottamusmies/työsuojeluvaltuutettu).
C) Muut korvaukset ja kustannukset: työterveyshuolto.

ohjeet – 2

Tilaaja
Tehtävän toimeksiantaja, jolle konsultti suorittaa selvitys-, tutkimus-, kartoitus-, mittaus-, tarkastus-, suunnittelu-, muotoilu-,
kehitys-, valvonta- tai muita vastaavia tehtäviä.
Toimeksianto
Sopimuksessa määritelty tehtävä, jossa toimeksiantaja (tilaaja)
antaa toimeksisaajan (konsultti) tehtäväksi suorittaa selvitys-,
tutkimus-, kartoitus-, mittaus-, tarkastus-, suunnittelu-, muotoilu-, kehitys-, valvonta- tai muita vastaavia tehtäviä.
Yksikköhinta
Veloitus erikseen sovittavalta suoriteyksiköltä. Yksikköhinta sisältää palkkion, kaikki sovitut erityiset korvaukset ja kulut sekä
matkakustannukset ja matka-ajan veloitukset.
Yksikköpalkkio
Veloitus erikseen sovittavalta suoriteyksiköltä. Yksikköpalkkio
sisältää korvauksen työhön liittyvistä suoranaisista palkkakustannuksista sekä konsultin sosiaali- ja yleiskustannukset.
Yksikköpalkkioon ei sisälly erityisiä korvauksia ja kuluja eikä
matkakustannuksia tai matka-ajan veloituksia.
Yleiskustannukset
Konsultille palkoista ja kuluista aiheutuvat menot, joita ei kohdisteta eri tehtäville, kuten
– hallintoon, kirjanpitoon, yleiseen tutkimus- ja kehitystyöhön,
sopimusneuvotteluihin, toiminnan suunnitteluun ja järjestelyyn sekä opintoihin, opintomatkoihin, koulutukseen ja
muuhun sellaiseen toimintaan käytetyn ajan palkat sosiaalikustannuksineen
– henkilökunnan muut kuin kohdassa Sosiaalikustannukset
tarkoitetut sosiaalimenot
– huoneistomenot
– yleiset toimistomenot ja toimiston tarvike-, aine- ja välinehankinnat
– muut kuin työnantajajärjestöjen jäsenmaksut
– maksut ulkopuolisten palveluksista, joita ei veloiteta toimeksiannosta, maksut yleisestä konsulttivastuuvakuutuksesta
– markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustusmenot
– pääomakustannukset.
Yleiskustannuksiin sisältyy lisäksi toiminnan tuotto.

KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT
1
1.1

YLEISTÄ

Näitä yleisiä sopimusehtoja käytetään konsulttitoiminnassa
tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa.

1.2
Tilaajan ja konsultin välisessä sopimuksessa määritellään ainakin tehtävän kohde, laji, laajuus ja veloitusperuste, kohteen
käyttötarkoitus sekä konsultin asema suoritusorganisaatiossa.

1.3

Suunnitelmat
Kaikki se sopimuksen mukaan tilaajalle kuuluva aineisto, minkä
konsultti on toimeksiannossa tuottanut.

Jos sopimus kirjoitetaan useammalla kuin yhdellä kielellä, on
määräävä kieli suomi, ellei muuta erikseen sovita.

Tietotekninen virheettömyys (eheysvaatimus)
Luovutettavan aineiston tulee saapua kokonaisuudessaan luovutuksensaajalle ja niiden tulee olla avattavissa sovitulla ohjelmalla ja sen sovitulla versiolla.

Näiden sopimusehtojen edellyttämäksi kirjalliseksi menettelyksi katsotaan myös osapuolten edustajien pitämän suunnittelu- tai työmaakokouksen tarkistetussa pöytäkirjassa oleva
merkintä.

1.4
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2
2.1

TILAAJAN VELVOLLISUUDET JA VASTUUT
Tilaajan velvollisuudet

2.1.1
Tilaaja luovuttaa sovitun aikataulun mukaisesti konsultin
käyttöön korvauksetta työn suorituksessa tarvittavat asiakirjat kuten kartat, piirustukset ja muut tilaajan hallussa olevat
perustiedot. Samoin tilaaja luovuttaa konsultille korvauksetta
sellaiset hallussaan olevat suunnitelmat ja kohteen käyttötarkoitusta koskevat tiedot, joita konsultti tarvitsee lainsäädännössä asetettujen vaatimusten täyttämiseksi, muun muassa
työturvallisuutta koskevien säännösten ja määräysten huomioonottamiseksi.
2.1.2
Tilaaja hoitaa toimeksiantoon liittyvät säädösten ja viranomaismääräysten edellyttämät tehtävät, virallisen yhteydenpidon
ulkopuolisiin laitoksiin, viranomaisiin ja maanomistajiin sekä
hankkii tarvittavat luvat. Konsultti on velvollinen suorittamaan
edellä mainituista tehtävistä ne, joista on sovittu. Tilaajalle kuuluu hankkeen kokonaisuuden asianmukainen johtaminen tai
sen järjestäminen.
2.1.3
Tilaajalla on oikeus valvoa toimeksiannon suorittamista ja antaa konsultille työn suoritusohjeita.
2.1.4
Tilaajan tulee osaltaan huolehtia siitä, etteivät edellä mainitut
toimenpiteet, suunnittelutyön tarkastukset eikä päätöksenteko
viivästytä sovitun aikataulun mukaista tehtävän suorittamista
ja valmistumista.
2.1.5
Jos tilaaja tehtävää koskevan sopimuksen solmimisen jälkeen
haluaa käyttää toimeksiantoon liittyvään tehtävään sivukonsultteja, jotka yhteistyössä konsultin kanssa suorittavat jonkin
toimeksiantoon liittyvän olennaisen tehtävän, konsultille tulee
antaa mahdollisuus lausua mielipiteensä näiden valinnasta.

2.2 Tilaajan vastuut
2.2.1
Tilaaja on sopimuksessa ja näissä sopimusehdoissa määritellyllä tavalla vastuussa konsultille vahingoista, jotka johtuvat tilaajan tekemistä virheistä tai laiminlyönneistä. Tilaajan vahingonkorvauksen yläraja on enintään konsultin koko toimeksiannon
palkkion suuruinen. Tilaajan vahingonkorvausvastuu konsultille päättyy viimeistään konsultin vastuiden päättyessä kohdan 3.2.6 mukaisesti. Nämä rajoitukset eivät kuitenkaan koske
tapauksia, joissa on kyseessä tahallisuus tai törkeä tuottamus.
2.2.2
Tilaaja vastaa konsultille antamistaan tehtävän perustiedoista,
sitovista ohjeista ja määräyksistä. Tilaaja vastaa siitä, että konsultille sähköisesti luovutettavat lähtötiedot ovat tietoteknisesti virheettömiä (eheysvaatimus).
2.2.3
Tilaaja vastaa tutkimuksista mahdollisesti aiheutuvista väistämättömistä haitoista ja vahingoista.
2.2.4
Havaittuaan syntymässä olevan tai syntyneen vahingon tilaajan on ilman aiheetonta viivästystä todistettavasti ilmoitettava
siitä konsultille enempien vahinkojen välttämiseksi.

3
3.1

KONSULTIN VELVOLLISUUDET JA VASTUUT
Konsultin velvollisuudet

3.1.1
Konsultin tulee asiantuntijana suorittaa saamansa tehtävä sen
edellyttämällä ammattitaidolla objektiivisesti ja hyvää teknistä
tapaa noudattaen sekä ottaen huomioon yhteisesti asetetut tavoitteet. Konsultin on pysyttävä sekä taloudellisesti että muu-
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toinkin riippumattomana hankkijoista, valmistajista, urakoitsijoista sekä muista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa häiritsevästi
hänen objektiivisuuteensa. Tehtävän koskiessa konsultin omaa,
tilaajan tai jonkun kolmannen etua siten, että asian käsittelyn
objektiivisuus saattaa siitä kärsiä, konsultti on velvollinen ilmoittamaan tästä tilaajalle.
3.1.2
Konsultin tulee tehtävää suorittaessaan toimia yhteistyössä sovittujen muiden konsulttien ja asiantuntijoiden kanssa.
3.1.3
Konsultilla ei ole oikeutta ilman tilaajan suostumusta käyttää
toista konsulttia alikonsulttina tehtävän tai sen osan suorittamisessa. Rutiiniluontoisissa ja pienehköissä tehtävissä ei tilaajan suostumusta tarvita. Tällöin alikonsultin työstä ei voida
esittää tilaajalle suurempaa veloitusta kuin toimeksiantosopimuksessa on maksuperusteista sovittu. Konsultti on velvollinen
ilmoittamaan tilaajalle käyttämänsä alikonsultin. Konsultti vastaa alikonsultin työstä kuin omastaan.
3.1.4
Konsultin tulee huolehtia siitä, että tehtävän suorittamiseen
käytetään pätevyydeltään sopivaa henkilökuntaa.

3.2 Konsultin vastuut
3.2.1
Konsultti vastaa siitä, että hänen luovuttamansa suunnitelma
tai suorittamansa tehtävä on sopimuksenmukainen ja täyttää
voimassa olevien lakien, asetusten ja viranomaismääräysten
vaatimukset. Jos konsultin laatimissa suunnitelmissa tai muissa asiakirjoissa havaitaan virheitä tai puutteita, konsultilla on
oikeus ja velvollisuus korjata virheet ja puutteet. Ellei konsultti tilaajan kirjallisesta kehotuksesta huolimatta korjaa edellä
mainituissa suunnitelmissa tai asiakirjoissa esiintyviä virheitä
tai puutteita kohtuullisessa ajassa, tilaajalla on oikeus korjauttaa ne konsultin kustannuksella. Näiden kustannusten lisäksi
konsultti on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon
kohtien 3.2.2 ja 3.2.3 mukaisesti. Konsultti vastaa siitä, että tilaajalle tai muille osapuolille sähköisesti luovutettavat aineistot
ovat tietoteknisesti virheettömiä (eheysvaatimus).
3.2.2
Konsultti on sopimuksessa ja näissä sopimusehdoissa määritellyllä tavalla vastuussa tilaajalle aiheutuneista vahingoista, jotka
johtuvat konsultin tekemistä virheistä tai laiminlyönneistä.
3.2.3
Konsultti ei ole vastuussa vahingosta, joka johtuu tuotannon tai
liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä taikka muusta
tulon menetyksestä, eikä voitosta, joka on jäänyt saamatta sen
vuoksi, että sopimus sivullisen kanssa on rauennut tai jäänyt
täyttämättä oikein, eikä muusta samankaltaisesta vaikeasti
ennakoitavasta vahingosta tai muusta välillisestä vahingosta.
Konsultin vahingonkorvauksen yläraja on enintään koko
toimeksiannon palkkion suuruinen. Mikäli tästä poiketaan, on
siitä mainittava erikseen sopimuksessa. Tästä poikkeavan vastuun vaikutuksesta konsultin saamaan korvaukseen ja vastuun
kattamisesta vakuutuksella määrätään sopimuksessa. Nämä rajoitukset eivät kuitenkaan koske tapauksia, joissa on kyseessä
tahallisuus tai törkeä tuottamus.
3.2.4.
Konsultti vastaa kolmannelle aiheuttamistaan vahingoista voimassa olevan lainsäädännön mukaan.
3.2.5
Havaittuaan syntymässä olevan tai syntyneen vahingon konsultin on ilman aiheetonta viivästystä todistettavasti ilmoitettava siitä tilaajalle vahinkojen välttämiseksi, ja konsultilla on
velvollisuus ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin vahingon vähentämiseksi tai poistamiseksi.
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3.2.6
Konsultin vastuu päättyy kahden vuoden kuluttua hänen suorittamansa tehtävän perusteella suunniteltavan kohteen vastaanottamisesta. Jos suunniteltavaa kohdetta ei ole, konsultin
vastuu päättyy kahden vuoden kuluttua tilaajan ja konsultin
välisen toimeksiannon mukaisen aineiston luovuttamisesta.
Mikäli suunnitelmaa ei välittömästi toteuteta, tai tilaaja keskeyttää suunnitellun kohteen rakentamisen, vastuu on voimassa enintään viisi (5) vuotta tilaajan ja konsultin välisen toimeksiannon mukaisen aineiston luovuttamisesta.
Konsultti vastaa kuitenkin edellisessä kappaleessa mainitun
ajan jälkeenkin sellaisista vioista ja puutteista, joiden tilaaja
näyttää aiheutuneen konsultin tahallisesta tai törkeästä laiminlyönnistä tai täyttämättä jääneestä suorituksesta ja joita
tilaaja ei ole kohtuuden mukaan voinut havaita ennen edellä
mainitun vastuuajan päättymistä.
Tästäkin vastuusta konsultti on vapaa, kun kymmenen vuotta
on kulunut kohteen vastaanottamisesta tai muussa tapauksessa toimeksiannon mukaisen aineiston luovuttamisesta.
3.2.7
Konsultin tilaajalta saama hyväksyminen suunnitelmilleen ja
toimenpiteilleen ei vapauta häntä vastuusta.
3.2.8
Jos tilaaja on vaatinut käytettäväksi uusia rakenteita tai menetelmiä taikka vaatinut muutoksia konsultin suunnitelmiin tai
toimenpiteisiin ja konsultti on etukäteen kirjallisesti esittänyt,
että tästä aiheutuu lisäriskejä, joista hän ei ota vastuuta, konsultti ei ole vastuussa tämän johdosta syntyneestä vahingosta.
Jos suunnitteluperusteet osoittautuvat virheellisiksi tai
muuttuvat suunnittelutyön aikana tai suunnitelmien laatimisen jälkeen, konsultti on vastuussa suunnitelmista vain, jos hän
on voinut tarkistaa suunnitelmat uusia perusteita vastaaviksi.
3.2.9
Mikäli suunnitelman tai sen osan toteuttaminen on sovittu tapahtuvan konsultin asiantuntijavalvonnassa, eikä näin kuitenkaan konsultista riippumattomasta syystä tapahdu, konsultin
vastuu poistuu kokonaan tai vähentyy siltä osin kuin voidaan
pitää todennäköisenä, että konsultti asiantuntijavalvontaa suorittaessaan olisi havainnut vahingon aiheuttaneet virheet.
3.2.10
Tilaajan on ilmoitettava korvausvaatimuksensa perusteiltaan
yksilöityinä viipymättä ja viimeistään yhden vuoden kuluessa
siitä lukien, kun on ilmennyt, että virhe on konsultin tekemä,
uhalla, että tilaaja menettää oikeutensa korvaukseen. Lopullinen korvausvaatimus on esitettävä kirjallisena yhden vuoden
kuluessa kohdassa 3.2.6 mainitun konsultin vastuuajan päättymisestä. Muussa tapauksessa tilaaja menettää oikeutensa
korvaukseen.
3.2.11
Vastuuvakuutuksista sovitaan erikseen.
Vakuutuksista aiheutuvien kulujen korvaamisesta ks. kohta
5.5.2.

4
4.1

KESKINÄINEN YHTEYDENPITO

Molemminpuolisen yhteydenpidon hoitamiseksi on tilaajan tai
konsultin pyynnöstä järjestettävä yhteisiä neuvotteluja toimeksiannon kuluessa. Jommankumman osapuolen pyytäessä on
näistä tilaisuuksista laadittava kirjallinen muistio tai pöytäkirja,
joka hyväksytään.

4.2
Konsultin tulee välittömästi ilmoittaa tilaajalle, mikäli ilmenee
tarvetta sellaisiin selvityksiin, jotka eivät alunperin sisälly tehtävään, tai tarvetta muuttaa annettuja tutkimus- tai suunnitteluohjeita.
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4.3
Konsultti ei saa suoraan muilta kuin tilaajalta ottaa ohjeita tehtävän suorittamisesta laajemmin kuin tilaaja määrää. Ohjeet
muilta kuin tilaajalta on heti ilmoitettava tilaajalle, jonka tulee
ilmoittaa konsultille, missä määrin ohjeet on otettava huomioon.

4.4
Ohjeet, määräykset ja ilmoitukset tulee vahvistaa kirjallisesti,
jos niillä on olennaista merkitystä tai jompikumpi sopijapuoli
sitä pyytää.

5
5.1

VELOITUSPERUSTEET
Yleistä

Konsultin veloitus voi olla joko palkkio- tai hintaperusteinen.
Veloituksen perustuessa palkkioon erityiset korvaukset ja
kulut sekä matkakustannukset ja matka-ajan veloitukset veloitetaan kohdan 5.6 mukaisesti erikseen.
Veloituksen perustuessa kokonais- tai yksikköhintaan sisältyvät siihen palkkio, erityiset korvaukset ja kulut sekä matkakustannukset ja matka-ajan veloitukset.
Palkkio koko toimeksiannosta tai sen eri osista voi perustua
seuraaviin palkkiomuotoihin tai niiden yhdistelmiin:
a) kokonaispalkkio (5.2.1)
b) yksikköpalkkio (5.2.2)
c) aikapalkkio henkilöryhmittäin (5.2.3)
d) aikapalkkio konsultin kustannusten mukaan (5.2.4)
e) tavoitepalkkio (5.2.5)
f) muu sovittu palkkio, esimerkiksi palkkiohinnasto tai prosenttipalkkio (5.2.6).
Toimeksiannossa voidaan käyttää veloitusperusteena myös
kokonais- tai yksikköhintaa.
Palkkiosta tai sen osasta voidaan sopia siten, että se on riippuvainen tehtävälle asetettujen tavoitteiden, kuten laajuuden,
laadun, ajan ja kustannusten, saavuttamisesta.

5.2 Palkkio
5.2.1 Kokonaispalkkio
Palkkio käsittää etukäteen sovitun kokonaispalkkion toimeksiannon suorittamisesta. Sopimuksessa mainitaan kokonaispalkkioon sisältyvät tehtävät.
5.2.2 Yksikköpalkkio
Palkkio määritetään työsuoriteyksiköltä. Sopimuksessa mainitaan kuhunkin yksikköpalkkioon sisältyvät tehtävät.
5.2.3 Aikapalkkio henkilöryhmittäin
5.2.3.1
Palkkio veloitetaan käyttäen henkilöryhmittäin sovittuja tuntitai muita aikaveloituksia, joihin sisältyvät palkat sekä sosiaali- ja
yleiskustannukset.
Henkilöryhmät määritellään sopimuksessa.
Konsultti veloittaa kunkin henkilön tekemät työtunnit henkilöryhmittäin tehtävään suoraan käytettyjen ja kirjattujen tuntimäärien mukaisesti.
5.2.3.2
Ylitöiden tekemisestä sovitaan erikseen. Ylityötunnit veloitetaan
korottamalla veloitushintoja puolella vastaavasta lakisääteisestä
tai työehtosopimukseen perustuvasta korotusprosentista.
5.2.4 Aikapalkkio konsultin kustannusten mukaan
5.2.4.1
Palkkio perustuu konsultin omiin kustannuksiin aikayksikköä
kohden.
Konsultti veloittaa tehtävää suorittavien henkilöiden palkat
lisättyinä sosiaali- ja yleiskustannuksilla tehtävään suoraan käytettyjen ja kirjattujen tuntimäärien mukaan.
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5.2.4.2
Yleiskustannukset lasketaan palkka- ja sosiaalikustannusten
yhteismäärästä. Yleiskustannusprosentit mainitaan sopimuksessa.
5.2.4.3
Ellei muissa sopimusasiakirjoissa ole toisin sanottu, kuukausipalkkaisen henkilön tuntipalkka lasketaan jakamalla kuukausipalkka luvulla 155.
5.2.4.4
Ylitöiden tekemisestä sovitaan erikseen. Ylityötunnit veloitetaan normaalia tuntipalkkaa käyttäen lisättynä lakiin tai
työehtosopimuksiin perustuvilla ylityökorvauksilla sosiaalikustannuksineen. Yleiskustannuksia ei lisätä korotuksiin vaan
ainoastaan ylityötuntien perustuntiveloituksiin sosiaalikustannuksineen.
5.2.5 Tavoitepalkkio
5.2.5.1
Suunnittelutyölle sovitaan tavoitepalkkio. Sopimuksessa mainitaan miten lopullinen palkkio määritetään, jos tavoitepalkkio
ylitetään tai alitetaan.
5.2.5.2
Laskutusperusteena käytetään aikapalkkiota henkilöryhmittäin (5.2.3) tai aikapalkkiota konsultin kustannusten mukaan
(5.2.4) Sopimuksessa mainitaan kumpaa laskutusperustetta
käytetään.
5.2.6 Muu sovittu palkkio
Toimeksiannossa voidaan käyttää myös muita tai yhdistettyjä
palkkiomuotoja.

5.3 Kokonais- ja yksikköhinta
5.3.1
Kokonaishinta on veloitus sovitusta toimeksiannosta sisältäen
palkkion, erityiset korvaukset ja kulut sekä matkakustannukset
ja matka-ajan veloitukset.
5.3.2
Yksikköhinta on veloitus erikseen sovitulta suoriteyksiköltä. Yksikköhinta sisältää palkkion, erityiset korvaukset ja kulut sekä
matkakustannukset ja matka-ajan veloitukset.

5.4 Erityiset korvaukset
5.4.1
Konsultti saa veloittaa edellä kohdissa 5.2.1−5.2.6 mainitun
palkkion lisäksi erikseen niin sovittaessa korvauksen toimeksiantoon tyypillisesti kuulumattomista tehtävistä sekä toimeksiantoon tyypillisesti kuulumattomien laitteiden, ohjelmistojen
tai välineiden käytöstä.
Ellei korvausperusteiden suuruudesta ole sovittu, sovelletaan alalla yleisesti noudatettavia korvausperusteita.
5.4.2
Palkkiomuodoissa 5.2.3 ja 5.2.4 konsultti veloittaa alikonsultin
palkkion, erityiset korvaukset ja kulut, joihin konsultti lisää sovitut käsittelykustannukset ottaen kuitenkin huomioon, mitä
kohdassa 3.1.3 on sanottu.
5.4.3
Aputyövoimasta veloitetaan kohdan 5.2.4 mukaisesti, ellei ole
sovittu muusta korvausperusteesta.
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– kuljetus-, kopio-, ilmakuvaus-, kartta-, malli-, painatus-, käännös-, lunastus- ja lupa- sekä muut vastaavat kulut, jotka konsultti maksaa ulkopuolisille.
Merkittävistä tai poikkeuksellisista kulueristä on aina sovittava
erikseen ennen töiden aloittamista.
5.5.2
Tilaajan vaatiman hankekohtaisen vastuuvakuutuksen kustannuksista vastaa tilaaja.
Yleisen konsulttivastuuvakuutuksen kustannukset sisältyvät
yleiskustannuksiin.
5.5.3
Mikäli toimeksianto edellyttää erityisiä materiaalikustannuksia,
on niiden korvaamisesta sovittava erikseen.
5.5.4
Kuluihin voidaan sopia lisättäväksi käsittelykustannukset.

5.6 Matkakustannusten ja matka-ajan korvaukset
5.6.1 Yleinen matkustusohjesääntö
Konsultti saa veloittaa sopimuksessa mainitulla tavalla edellä
kohdissa 5.2.1−5.2.6 mainitun palkkion ja kohdissa 5.4 ja 5.5
mainittujen erityisten korvausten ja kulujen lisäksi matkustamiseen liittyviä kuluja tositteiden mukaan seuraavasti:
Matkat tulee suorittaa kokonaiskustannuksiltaan ja vaikutuksiltaan, ajankäyttö huomioonottaen, taloudellisinta matkustustapaa käyttäen. Matkojen tarpeellisuudesta tilaaja ja konsultti
sopivat erikseen.
5.6.2 Matkakustannukset
Matka-, majoitus- ja päivärahakulujen korvaamisessa noudatetaan alalla valtakunnallisesti yleisesti hyväksyttyjä korvausperusteita, ellei toisin sovita.
5.6.3 Matka-ajan veloitus
Matka-ajan korvaamisesta sovitaan erikseen.
Jos matka-ajan korvaamisesta ei ole sovittu erikseen, palkkiomuodoissa 5.2.3 (aikapalkkio henkilöryhmittäin) ja 5.2.4 (aikapalkkio konsultin kustannusten mukaan) matkustamiseen
käytetystä ajasta on oikeus veloittaa 60 % sovitusta aikapalkkiosta.

5.7 Lisäkustannukset ja veloitusperusteiden tarkistukset
5.7.1
Veloitusperusteiden tarkistamisesta sovitaan konsulttisopimuksessa.
Mikäli veloitusperusteiden tarkistamisesta ei ole muuta sovittu, ja lain, asetuksen, valtioneuvoston tai ministeriön päätöksen taikka työmarkkinajärjestöjen välisen sopimuksen perusteella tulee konsultin toimeksiannon piirissä olevia henkilöitä
koskevia yleisiä tai alakohtaisia palkkojen, sosiaali- tai muiden
kustannusten muutoksia, tarkistetaan kohdissa 5.2.1−5.2.6 mainittuja palkkioita vastaavasti kustannusten muutosajankohdasta alkaen. Samoin tarkistetaan kohdissa 5.2.3 ja 5.2.4 mainituissa
palkkiomuodoissa mahdollisesti sovittua palkkioarviota sekä
kohdassa 5.2.5 mainittua tavoitepalkkiota.
Vastaavasti tarkistetaan erityisten korvausten ja kulujen veloitusta sekä kokonais- tai yksikköhintaa.

5.5 Kulut

5.7.2
Jos sovittu tehtävä siirtyy tai keskeytetään, tarkistetaan tehtävää jatkettaessa veloitusperusteita konsulttialan kustannustason muutosta vastaavasti.

5.5.1
Konsultti saa veloittaa sopimuksessa mainitulla tavalla edellä
kohdissa 5.2.1−5.2.6 mainitun palkkion ja kohdassa 5.4 mainittujen erityisten korvausten lisäksi kulut tositteiden mukaan,
kuten

5.7.3
Jos sopimuksen tarkoittamaa toimintaa koskeva arvonlisävero
muuttuu tai jos sopimuksen tarkoittama toiminta tulee uuden
vastaavan veron alaiseksi, tarkistetaan konsultin veloitusta vastaavasti.
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5.7.4
Tilaaja korvaa lisä- tai muutostyön, joka aiheutuu tilaajan tai
tilaajan edustajan antamista ohjeista tai virheellisistä taikka
puuttuvista perustiedoista, ohjeista tai määräyksistä. Lisä- ja
muutostyöstä on pyrittävä sopimaan ennen työhön ryhtymistä. Jos lisätyöstä ei sen kiireellisyyden tai muun pakottavan
syyn vuoksi ole mahdollista sopia ennen työhön ryhtymistä,
lisätyöstä on sovittava niin pian kuin mahdollista.
Jos sopimuksenteon jälkeen sovitaan tehtäväksi muutoksia
sopimuksen pohjana olevaan ohjelmaan tai muihin asiakirjoihin taikka jos lainsäännökset tahi viranomaisten sitovat ohjeet
tai määräykset ovat muuttuneet, konsultti on oikeutettu korvaukseen näin syntyneistä lisä- ja muutostöistä.
Jos viranomaisten sitovien ohjeiden tai määräysten muutosten takia suunnitelmia joudutaan muuttamaan, konsultin on
ilmoitettava siitä välittömästi tilaajalle uhalla, että hän menettää oikeutensa saada lisäkorvausta.
Lisä- ja muutostöissä noudatetaan sopimusasiakirjoissa erikseen sovittuja veloitusperusteita. Ellei sopimusasiakirjoissa
määrätä veloitusperusteita eikä niistä ole muuta sovittu, työstä
veloitetaan kohdan 5.2.3 mukaisesti.

5.8 Maksusuoritukset
5.8.1
Konsultilla on oikeus laskuttaa tilaajaa kuukausittain työn edistymisen perusteella tai hyväksytyn maksuerätaulukon mukaan
siten, että oikeus laskutukseen syntyy sen jälkeen, kun tilaajalla
on ollut mahdollisuus tarkastaa laskutuksen perusteet.
5.8.2
Jos sopimukseen ei ole liitetty maksuerätaulukkoa, tilaaja on
velvollinen suorittamaan konsultille kokonaistehtävän hinnasta osamaksuja, joiden suuruutta määrättäessä on pidettävä periaatteena, että osamaksut ovat oikeassa suhteessa sekä koko
hintaan että kulloinkin kysymyksessä olevan työn vaiheeseen.
5.8.3
Erillisen ennakkomaksun suorittamisen vakuudeksi konsultin
on vaadittaessa annettava tilaajan hyväksymä vakuus. Vakuus
palautetaan, kun ennakko on maksuerätaulukon mukaisesti
hyvitetty.
5.8.4
Sopimukseen perustuvat laskut on maksettava viipymättä,
kun lasku on esitetty tilaajalle ja vastaava sopimuksenmukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu
maksukelpoiseksi.
Jos tilaaja ei 21 vuorokauden kuluessa siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle, täytä maksuvelvollisuuttaan,
hän on velvollinen maksamaan konsultille sanotun määräajan
ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle korkolain mukaisen vuotuisen viivästyskoron maksun tapahtumiseen saakka.
Jos jostakin laskussa mainitusta osasta syntyy erimielisyyksiä, on riidaton osa siitä huolimatta maksettava sopimuksen
mukaisesti.
Mikäli tilaaja ei täytä sopimuksen mukaista maksuvelvollisuuttaan, konsultilla on pidätysoikeus aineistoon tilaajan laiminlyöntiä vastaavasti niin kauan kun sopimuksen perusteella
erääntyneitä saatavia on suorittamatta.

5.9 Laskutuksen valvonta
Tilaajalla on oikeus tarpeellisella valvonnalla kohtuullisessa
ajassa varmistua siitä, että laskussa ilmoitettu ja tehty työ vastaavat toisiaan. Tilaajalla on oikeus saada tietoonsa ja tarkastaa
aineisto, johon konsultin laskutus perustuu.
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6
6.1

AINEISTO
Aineiston ja tietojen säilyttäminen

6.1.1
Tilaajalta tehtävän suoritusta varten saatua tai konsultin toimeksiannon perusteella luovuttamaa aineistoa ei saa luovuttaa kolmannen henkilön käyttöön tai ilmaista niiden sisältöä
enempää kuin on välttämätöntä, ellei laista muuta johdu.
Konsultin ja tilaajan tulee pitää toimeksiantoon liittyvät asiat
salassa sen mukaan kuin siitä erikseen sovitaan.
6.1.2
Tehtävän tultua suoritetuksi on konsultti velvollinen luovuttamaan tilaajalle kaiken toimeksiannon täyttämistä edellyttämän
aineiston. Aineiston luovutusmuodosta sovitaan erikseen.
Mikäli toisin ei ole sovittu, on konsultti tilaajan niin vaatiessa
velvollinen luovuttamaan alkuperäisen aineiston tilaajalle. Konsultilla on tällöin oikeus saada aineistosta kopiot tilaajan kustannuksella. Tilaaja suorittaa konsultille korvauksen kopiointi-,
käsittely- ja luovutuskustannuksista.
6.1.3
Konsultti on velvollinen säilyttämään tilaajalta saamansa alkuperäisen ja toimeksiannon perusteella laatimansa aineiston 10
vuotta toimeksiannon päättymisestä.
Sähköinen aineisto säilytetään siinä muodossa kuin se on
luovutettu ja konsultilla ei ole velvollisuutta päivittää aineistoa
uudempiin muotoihin. Jos konsultti lopettaa toimintansa ennen kuin 10 vuotta on kulunut toimeksiannon päättymisestä,
konsultin tulee ilmoittaa tilaajalle tai tämän seuraajalle missä
aineistoa säilytetään ja kuka siitä vastaa, tai konsultin on tarjottava aineistoa tilaajalle tai tämän seuraajalle.
Säilytysajan päätyttyä ennen aineiston hävittämistä konsultin on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava asiasta hyvissä
ajoin tilaajalle tai tämän seuraajalle. Aineisto on vaadittaessa
luovutettava luovuttamisesta aiheutuvia kustannuksia vastaan.

6.2 Tekijänoikeudet, aineiston ja tietojen luovuttaminen sekä oikeus keksintöön
6.2.1
Elleivät osapuolet ole toisin sopineet, tilaajalla ei ilman konsultin suostumusta ole oikeutta käyttää konsultin luovuttamaa
aineistoa muuhun kohteeseen tai tarkoitukseen kuin sopimuksessa on edellytetty eikä luovuttaa niitä kolmannen henkilön
käyttöön.
Tilaajalla on oikeus keksintöön, joka on syntynyt tutkimus- tai
kehitystyötä sisältävän toimeksiannon suoranaisena ratkaisuna. Tilaajan on ilmoitettava konsultille vaatimuksensa keksintöön vuoden kuluessa saatuaan tiedon keksinnöstä uhalla, että
tilaaja menettää kyseisen oikeuden.
Konsultilla on oikeus saada lisäkorvaus siinä tapauksessa,
että tilaajan oikeus keksintöön on olennaisesti arvokkaampi
kuin mitä konsultille tulevaan korvaukseen ja muihin olosuhteisiin nähden voidaan edellyttää. Korvausvaatimus on esitettävä kahden vuoden kuluessa siitä, kun tilaaja on saanut tiedon
keksinnöstä.
6.2.2
Aineiston toistuvasta käytöstä ja korvausperusteesta sovitaan
erikseen konsultin kanssa, mikäli kysymys ei ole alun perin sarjatuotantoon tarkoitetun tuotteen suunnittelusta.
6.2.3
Konsultilla ei ole oikeutta luovuttaa tilaajan toimeksiannosta
syntynyttä aineistoa muille ilman tilaajan suostumusta.
Tilaajalla on kohtien 6.2.1 ja 6.2.2 rajoituksista huolimatta oikeus käyttää konsultin tekemien rutiiniluontoisten mittausten
tuloksia hyväkseen.
6.2.4
Pienoismallit ja muut tilaajan maksamat havaintovälineet ovat
tilaajan omaisuutta.
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6.2.5
Suunnittelukohdetta julkistettaessa on sopijapuolien nimet
mainittava asianmukaisella tavalla.

7

AIKATAULU, VIIVÄSTYMINEN JA TÖIDEN KESKEYTYMINEN

7.1
Työ on suoritettava ilman aiheetonta viivytystä. Tilaajan tulee
aikataulua varten ilmoittaa työn alkamisajankohta sekä huolehtia siitä, että työn suorittamista varten riittävän yksilöity ja
toteuttamiskelpoinen aikataulu laaditaan ajallaan. Sopijapuolten hyväksyttyä yhteisesti tehtävän suoritusta varten aikataulun on työ suoritettava sitä noudattaen.
Jos kohdassa 5.7.4 tarkoitetut lisä- tai muutostyöt vaikuttavat tehtävän aikatauluun, konsultilla on oikeus saada siihen
tarpeellinen pidennys.
Konsultin on jatkettava työtä aikataulun mukaisesti, vaikka
lisä- tai muutostöiden korvauksesta on erimielisyys, jonka ratkaiseminen on kesken, elleivät lisä- tai muutostyöt merkittävästi muuta konsultin työn laajuutta tai luonnetta. Merkittäväksi
katsotaan tässä kohdassa 10 % alkuperäisestä palkkiosta.

7.2
Ellei tilaaja työn kuluessa ole toimittanut konsultille tehtävän
suorittamiseksi tarpeellisia perustietoja ja ohjeita, tai jos konsultin suoritus viivästyy muusta tilaajasta johtuvasta syystä, tilaaja on velvollinen antamaan konsultille vastaavan pidennyksen tehtävän suoritusaikaan sekä suorittamaan viivästyssakkoa.
Ellei sopimuksessa ole mainittu viivästyssakon suuruutta, se on
0,2 % konsultin koko toimeksiannon palkkiosta kultakin täydeltä työpäivältä, minkä lähtötietojen luovuttaminen myöhästyy
sovitusta luovuttamisajankohdasta tai minkä konsultin suoritus
viivästyy muusta tilaajasta johtuvasta syystä.
Viivästyssakkoa peritään kuitenkin enintään viideltäkymmeneltä työpäivältä. Viivästyssakon lisäksi tilaaja ei ole velvollinen suorittamaan muuta korvausta viivästymisestä, ellei
hän ole menetellyt tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti.
Mahdollinen vaatimus viivästyssakosta on esitettävä kirjallisesti
viimeistään kolmen kuukauden kuluessa viivästymistä koskevasta ilmoituksesta.

7.3
Jos konsultin työ keskeytyy tilaajasta riippuvasta syystä, konsultilla on oikeus viivästyssakkoon kohdan 7.2 mukaisesti. Konsultti on velvollinen ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin
vahingon vähentämiseksi tai poistamiseksi.

7.4
Ellei sovittua aikataulua voida noudattaa konsultista johtuvista syistä, eikä muuta ole sovittu, konsultti on velvollinen
suorittamaan viivästyssakkoa. Ellei sopimuksessa ole mainittu viivästyssakon suuruutta, se on 0,2 % koko toimeksiannon
palkkiosta lisä- ja muutostöineen kultakin täydeltä työpäivältä,
minkä suunnitelman luovuttaminen myöhästyy sovitusta valmistumisajasta. Viivästyssakkoa peritään kuitenkin enintään
viideltäkymmeneltä työpäivältä.
Viivästyssakon lisäksi konsultti ei ole velvollinen suorittamaan muuta korvausta viivästymisestä, ellei hän ole menetellyt tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti. Mahdollinen
vaatimus viivästyssakosta on esitettävä kirjallisesti viimeistään
kolmen kuukauden kuluessa toimeksiantosopimuksen mukaisen suunnitelman luovuttamisesta.
Viivästyssakosta voidaan sopia myös osatehtävittäin.

7.5
Jos viivästyminen tai töiden keskeytyminen johtuu osapuolista
riippumattomista syistä, tilaaja on velvollinen antamaan konsultille tätä vastaavan pidennyksen tehtävän suoritusaikaan
sekä korvaamaan konsultille viivästymisestä tai keskeytymisestä johtuvat konsultin osoittamat palkkakustannukset, erityiset
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korvaukset ja kulut enintään 50 työpäivältä siitä kun konsultti
on saanut ilmoituksen keskeyttämisestä.
Osapuolista riippumattomia syitä ovat myös sellaiset julkisen
vallan toimenpiteet, joiden tarkoituksena on hankkeen toteuttamisen estäminen, siirtäminen tai rajoittaminen.

7.6
Mikäli sovittua aikataulua ei voida noudattaa konsultin suoritusta estävän lakon tai saarron taikka työnantajajärjestön hyväksymän tai päättämän työsulun tai muun niihin verrattavan
suoritusta olennaisesti estävän toimenpiteen johdosta, on
konsultilla oikeus saada kohtuullinen pidennys suoritusaikaan.

7.7
Viivästymistä koskeva ilmoitus on kummankin sopijapuolen
tehtävä viipymättä havaittuaan, että viivästys on tapahtunut
tai tulee tapahtumaan. Samalla on ilmoitettava viivästymisen
syy ja tehtävä ehdotus uudeksi aikatauluksi.

7.8
Jos konsultti tilaajan toimenpiteistä tai konsultista riippumattomista syistä joutuu keskeyttämään työnsä niin pitkäksi
ajaksi, että jo valmiina oleviin suunnitelmiin joudutaan tekemään kehityksen mukanaan tuomia muutoksia ja parannuksia,
konsultilla on oikeus saada näistä ylimääräisistä töistä korvaus
tätä toimeksiantoa koskevien veloitusperusteiden tai, jos niitä
ei voida soveltaa, kohdan 5.2.4 mukaan.

7.9
Mikäli työn kuluessa tilaaja ja konsultti sopivat alkuperäistä
aikataulua lyhyemmästä aikataulusta, tilaaja on velvollinen
suorittamaan konsultille korvauksen siitä aiheutuvista lisäkustannuksista.

8
8.1

SOPIMUKSEN PURKAMINEN JA SIIRTÄMINEN
Tilaajan oikeus purkaa sopimus

8.1.1
Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos
a) hanke peruuntuu puolustustila- tai valmiustilalaissa tarkoitettujen poikkeuksellisten olojen tai vastaavan tapahtuman
tai rakentamisen estävän lainsäädännöllisen toimenpiteen
taikka muiden seurauksiltaan niihin verrattavien ylivoimaisten tapahtumien (force majeure) johdosta
b) hanke peruuntuu muusta syystä
c) konsultti lopettaa toimintansa
d) konsultti asetetaan konkurssiin.
8.1.2
Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, ellei korjausta tapahdu
kohtuullisessa ajassa tilaajan konsultille tekemästä kirjallisesta
huomautuksesta huolimatta, seuraavissa tapauksissa:
a) konsultti ei aloita töitä sovitun ajan kuluessa
b) töitä suoritetaan niin hitaasti, etteivät ne ilmeisesti valmistu
sopimuksen mukaisessa ajassa tai ellei aikataulusta ole sovittu, muutoin kohtuullisessa ajassa, eikä tämä seikka johdu
olosuhteista, jotka oikeuttaisivat konsultin saamaan suoritusaikaan pidennystä
c) konsultti on kykenemätön suorittamaan sovittua työtä tai
d) konsultti menettelee muutoin olennaisesti sopimuksen vastaisesti.
8.1.3
Jos sopimus puretaan ylivoimaisten tapahtumien johdosta tai
muusta tilaajasta riippumattomasta hankkeen peruuntumisesta
johtuen, konsultille maksetaan korvaus suoritetusta ja hyväksytystä työn osasta sovitun veloitusperusteen mukaisesti. Keskeneräisestä suunnittelutehtävästä tai sen osasta maksetaan
korvaus arvioimalla jo suoritetut työt suhteessa niiden kokonaismäärään, ja tehdystä työstä maksetaan konsultille täysi korvaus.
Tämän lisäksi konsultille maksetaan peruuntumisesta aiheutuvat konsultin osoittamat palkkakustannukset, erityiset
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korvaukset ja kulut kuitenkin enintään kahdeksan viikon ajalta
siitä lukien, kun konsultti on saanut ilmoituksen sopimuksen
purkamisesta. Konsultti on velvollinen ryhtymään tarpeellisiin
toimenpiteisiin vahingon vähentämiseksi tai poistamiseksi.
8.1.4
Jos hanke peruuntuu tilaajasta riippuvasta syystä tai ellei purkamiselle ole näissä sopimusehdoissa mainittuja syitä, konsultilla on oikeus saada korvaus osoittamastaan vahingosta ja
purkamisesta aiheutuvista menetyksistä.
8.1.5
Kun tilaaja kohtien 8.1.1 c, 8.1.1 d tai 8.1.2 nojalla purkaa sopimuksen, konsultille maksetaan korvaus suoritetusta ja hyväksytystä työn osasta sovitun veloitusperusteen mukaisesti. Keskeneräisestä suunnittelutehtävästä tai sen osasta maksetaan
korvaus arvioimalla jo suoritetut työt suhteessa niiden kokonaismäärään ja tehdystä työstä maksetaan konsultille työn tuloksen arvoa vastaava korvaus.
8.1.6
Kun tilaaja purkaa sopimuksen kohdan 8.1.1 c perusteella,
lukuun ottamatta kuolemantapausta, tai 8.1.1 d taikka 8.1.2
perusteella ja purkaminen viimeksi mainitussa tapauksessa
johtuu konsultin tuottamuksesta, on konsultti velvollinen korvaamaan kaikki ne kohtuulliset lisäkustannukset, jotka aiheutuvat tilaajalle alkuperäisessä sopimuksessa määrätyn palkkion,
erityisten korvausten ja kulujen lisäksi tehtävän sopimuksenmukaisesta suorittamisesta loppuun.
Konsultilla, hänen oikeudenomistajallaan ja konkurssipesällä
on velvollisuus myötävaikuttaa siihen, että tilaaja saa ottaa haltuunsa konsultin toimesta tehdyt suunnitelmat, selvitykset ja
muut tiedostot, jotka sisältyvät konsultin tehtävään.

8.2 Konsultin oikeus purkaa sopimus
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8.3.2
Tehtävä katsotaan päättyneeksi silloin, kun sovitut työt on suoritettu ja tehtävää koskeva aineisto on sopimuksen mukaisesti
luovutettu tilaajalle.
Kokonaissuunnittelutehtävän tulos katsotaan luovutetuksi
silloin, kun lopullinen suunnitelma on luovutettu tilaajan käyttöön. Lopullisten suunnitelmien luovuttamisen yhteydessä pidetään vastaanottotarkastus, jolloin todetaan suunnitelmien
sopimuksenmukaisuus.

9
9.1

SOPIMUSASIAKIRJOJEN KESKINÄINEN JÄRJESTYS

Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos sopimusasiakirjoissa ilmenee toisiinsa nähden ristiriitaisia määräyksiä, on asiakirjojen määräysten keskinäinen pätevyysjärjestys seuraava:
a) konsulttisopimus
b) sopimuksessa eritellyt liitteet
c) nämä yleiset sopimusehdot
d) ao. järjestöjen vahvistamat tehtävämäärittelyt
e) muut asiakirjat sopimuksessa mainitussa järjestyksessä.

9.2
Sopijapuoli, joka huomaa sopimusasiakirjoissa sisällöltään ristiriitaisia määräyksiä, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan
niistä toiselle sopijapuolelle.

10 ERIMIELISYYDET JA NIIDEN RATKAISEMINEN
10.1 Sovellettava laki
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

10.2 Osapuolten väliset neuvottelut
Osapuolet pyrkivät ensisijaisesti sopimaan mahdolliset erimielisyydet suoraan tai nimeämiensä edustajien välityksellä.

8.2.1
Konsultilla on oikeus purkaa sopimus, jos
a) tilaaja asetetaan konkurssiin
b) konsultin suoritukselle ilmaantuu kohdassa 8.1.1 a mainittuihin rinnastettavia tai sellaisia vaikeuksia tai esteitä, jotka
olennaisesti lisäävät tai muuttavat konsultin työtä ja joiden
ei sopimuksentekohetkellä voida kohtuudella katsoa olleen
tai pitäneen olla konsultin tiedossa ja joita hän ei ole voinut
kohtuudella poistaa.
Korvauksen maksamisessa menetellään kohdan 8.1.3 mukaisesti kuitenkin siten, että jos sopimus puretaan b-kohdan nojalla,
konsultilla ei ole oikeutta saada korvausta purkamisesta aiheutuvista kustannuksista.

10.3 Asiantuntijalausunnon hankkiminen

8.2.2
Konsultilla on oikeus purkaa sopimus, ellei korjausta tapahdu
kohtuullisessa ajassa konsultin tilaajalle tekemästä kirjallisesta
huomautuksesta huolimatta, seuraavissa tapauksissa:
a) tilaaja ei täytä sopimuksen mukaista maksuvelvollisuuttaan
b) tilaaja estää toimenpiteillään tehtävän suorittamisen sopimuksen mukaisesti tai tehtävän suorittaminen tilaajan
tuottamuksesta käy mahdottomaksi
c) tilaaja vaatii suorittamaan tehtävän hyvästä teknisestä tai
ammatillisesta tavasta poiketen tai
d) tilaaja menettelee muutoin olennaisesti sopimuksen vastaisesti.
Korvauksen maksamisessa menetellään kohdan 8.1.4 mukaisesti.

10.5 Yleinen alioikeus

Ellei sopijapuolten välisillä neuvotteluilla löydetä kohtuullisessa ajassa ratkaisua syntyneisiin riitakysymyksiin, sopijapuolten
on pyrittävä yhteisesti hankkimaan asiantuntijalausunto sopivaksi katsomaltaan järjestöltä, järjestöjen väliseltä lautakunnalta tai muulta asiantuntijalta. Yhteisesti pyydetyn lausunnon
kulut maksetaan puoliksi, ellei muuta ole sovittu.

10.4 Välimiesmenettely
Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti
välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan nopeutettua välimiesmenettelyä (yksi välimies, tuomio 3
kuukaudessa) koskevien sääntöjen mukaisesti.
Jos molemmat osapuolet niin sopivat on riita-asia jätettävä käräjäoikeuden ratkaistavaksi.
Oikeuspaikkana on vastaajan kotipaikan käräjäoikeus, tai rakennettavan kohteen sijaintipaikan käräjäoikeus, tai jos sijaintipaikka on maan rajojen ulkopuolella, Helsingin käräjäoikeus.

8.3 Sopimuksen siirtäminen ja tehtävän päättyminen
8.3.1
Konsulttisopimusta ei voida siirtää ilman toisen sopijapuolen
suostumusta.
Tilaajan joutuessa konkurssiin tilaajalla ja konkurssipesällä on
velvollisuus myötävaikuttaa siihen, että sopimus siirtyy toimeksiannon kohteen toteutusta jatkavalle osapuolelle.
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Yritysraportin tiedot
Raportin hakupäivämäärä

04.01.2018

Raportti voimassa asti

14.03.2018

Arkistointitunnus

1514555560122

FIN yritystiedot
Yrityksen nimi

Kiinteistötakuu Oy

Y-tunnus

2634258-6

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Symbolien selitteet
Tietolähteiden perusteella tilaajavastuutiedot eivät ole kunnossa!
Tietolähteiden perusteella tilaajavastuutiedoissa on selvitettävää!
Yrityksen tiedoista puuttuu tieto tai tietoa odotetaan tietolähteestä.
Pyydä lisäselvitys ja pyydä toimittajaa ilmoittamaan tieto raportin täydentämiseksi.
Yrityksen ilmoituksen mukaan ei velvollisuutta kuulua rekisteriin.
Tietolähteiden perusteella tilaajavastuutiedot ovat kunnossa.

Suomen Tilaajavastuu Oy
Tarvonsalmenkatu 17 B
02600 Espoo

www.tilaajavastuu.fi
asiakaspalvelu@tilaajavastuu.fi
Puhelin: 0600 301 339 (1,52€/min + pvm. ark 8-16)

Y-tunnus: 2327327-1
Kotipaikka: Espoo
ALV rek.
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TIETOLÄHTEET:

YTJ-tiedot (Päivitetty: 28.12.2017) Lähde: Suomen Asiakastieto Oy
Y-tunnus

2634258-6

Yritysmuoto

Osakeyhtiö

Kotipaikka

Helsinki

Päätoimiala

Rakennetekninen palvelu

Verohallinnon perustiedot

Rekisterissä (27.08.2014)

Arvonlisäverovelvollisuus

Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen (10.08.2014)

Ennakkoperintärekisteri

Rekisterissä (10.08.2014)

Kaupparekisteri

Rekisterissä (27.08.2014)

Työnantajarekisteri

Rekisterissä. (Päivitetty: 28.12.2017)

Liiketoimintakiellot

Ei liiketoimintakieltoja. (Päivitetty: 28.12.2017)

Asiakkaan ilmoittamat ja tietopyyntöjen kautta saadut tiedot:
Veromaksutiedot

Maksettu. (Päivitetty: 18.12.2017 , lähde: Verohallinto)

Eläkevakuutus (TyEL)

Maksettu. (Päivitetty: 14.12.2017 , lähde Eläkevakuutusyhtiö)

Noudatettavat
työehtosopimukset

TALOUSHALLINTOALAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

Tapaturmavakuutus

Tapaturmavakuutus on otettu ja voimassa:
IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy (Yrittäjän tapaturmavakuutus)
IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy (Yrittäjän tapaturmavakuutus)
IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy (Yrittäjän tapaturmavakuutus)
IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy (Lakisääteinen tapaturmavakuutus)

Työterveyshuolto

Lakisääteinen työterveyshuolto on järjestetty.
Lääkärikeskus Aava Oy

Vastuuvakuutustiedot
Voimassaoloaika

01.09.2017 - 31.08.2018

Summa

500000€ (EUR)

Voimassaoloalue

Koko maailma paitsi Yhdysvallat, Kanada tai näiden maiden lakien mukaiset
oikeudenkäynnit

Toimialat

Arkkitehtipalvelut; Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi

Suomen Tilaajavastuu Oy
Tarvonsalmenkatu 17 B
02600 Espoo

www.tilaajavastuu.fi
asiakaspalvelu@tilaajavastuu.fi
Puhelin: 0600 301 339 (1,52€/min + pvm. ark 8-16)

Y-tunnus: 2327327-1
Kotipaikka: Espoo
ALV rek.

