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Mobiilin somepalvelun ketterä kehittäminen, sopimusehtoluonnos
1. Sopijapuolet
Kehitysvammaliitto ry (jäljempänä Tilaaja)
Viljatie 4 A
00700 Helsinki
Y-tunnus 0116608-8
Yritys (jäljempänä Toimittaja)
Osoite
Postinumero ja -toimipaikka
Y-tunnus
Jäljempänä yhdessä Sopijapuolet ja yksinään Sopijapuoli.
Yhteyshenkilöt
Yhteyshenkilöiden tehtävänä on seurata ja valvoa sopimuksen toteutumista ja tiedottaa sopimuksen toteutukseen
liittyvistä asioista. Yhteyshenkilöillä ei ole oikeutta muuttaa sopimusta.
Yhteyshenkilön vaihtuminen ei edellytä sopimusmuutosta. Sopijapuolen on viipymättä ilmoitettava kirjallisesti
yhteyshenkilön vaihtumisesta toisen sopijapuolen yhteyshenkilölle.
Tilaajan yhteyshenkilö
Nimi
Puhelin
Sähköposti
Toimittajan yhteyshenkilö
Nimi
Puhelin
Sähköposti

2. Sopimuksen tausta
Sopimus perustuu hankintalain (1397/2016) mukaiseen kilpailutukseen (tarjouspyyntö 28.01.2019 ja
hankintapäätös pp.kk.vvvv).
Sopimuksen tarkoituksena on hankkia Tilaajalle teknisen toteutuksen asiantuntijapalveluita Somettamalla uutta
kohtaamista -hankkeessa luotavan mobiilin somepalvelun ketterään kehittämiseen. Somepalvelun kehittäminen
tapahtuu vuoden 2019 aikana.
Somettamalla uutta kohtaamista on Kehitysvammaliiton ja Suomen Mielenterveysseuran yhteishanke, jota
rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA osana yksinäisyyden vähentämisen määrärahaa.

3. Sopimuskausi
Sopimus on voimassa 31.12.2019 asti.

4. Sopimuksen kohde ja palvelun sisältö
Tämä sopimus koskee asiantuntijaresurssien luovuttamista Tilaajan käyttöön mobiilin somepalvelun ketterään
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kehittämiseen (jäljempänä tuotantoprojekti).
Tuotantoprojektissa Tilaajan ja Toimittajan asiantuntijat muodostavat yhdessä kehitystiimin.
Toimittajan asiantuntijoiden työ muodostuu mobiilin somepalveluun liittyvistä määrittely-, suunnittelu- ja
toteutustehtävistä, mukaan lukien tarpeellinen dokumentointi ja raportointi. Työ tehdään ketterän kehityksen
periaatteita noudattaen.
Tilaaja toimii projektin tuoteomistajana vastaten siitä, että kehitystyö etenee Tilaajan määrittelemässä aikataulussa
ja järjestyksessä.

5. Hinta
Palvelun kokonaishinta on 85 000 euroa (sis. alv 24%). Hinta sisältää kaikki palvelun tuottamisesta toimittajalle
aiheutuvat kulut. Laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä.

6. Laskutus
Toimittaja laskuttaa Tilaajaa toteutuneesta työstä jälkikäteen. Laskutuskaudet sovitaan tarkemmin yhdessä
laadittavassa projektisuunnitelmassa.
Muilta osin sovelletaan JIT2015 yleisehtoja (yleisehdot kohta 8).

7. Palveluiden tuottaminen

7.1. Toimittajan velvoitteet
Toimittaja toimittaa tuotantoprojektin huolellisesti, harkiten ja sellaisella ammattitaidolla, jota voidaan kohtuudella
odottaa ammattitaitoiselta toimittajalta. Toimittamisessa on noudatettava hyvää teknistä tapaa sekä yhdessä
projektisuunnitelmassa sovittua laatujärjestelmää.
Toimittaja ja Tilaaja viestivät aktiivisesti tuotantoprojektin etenemiseen liittyvistä asioista yhdessä
projektisuunnitelmassa sovituin tavoin.
Muilta osin sovelletaan JIT 2015 Konsultointipalveluiden erityisehtoja (JIT2015 - Konsultointi kohdat 3 ja 5).

7.2. Tilaajan resurssit ja myötävaikuttamisvelvollisuus
Tilaaja vastaa siitä, että Tilaajan vastuulla olevat tehtävät tehdään huolella ja tämän sopimuksen ehtojen
mukaisesti.
Tilaaja sitoutuu suorittamaan omalle vastuulleen kuuluvat toimenpiteet, kuten tarvittavat päätökset ja selvitykset ja
muut tehtävät huolellisesti ja ilman aiheetonta viivytystä sovitussa ajassa.
Tilaaja sitoutuu varaamaan sovitun määrän henkilöresursseja osaksi Toimittajan ja Tilaajan yhteistä
kehittämistiimiä.
Muilta osin sovelletaan JIT 2015 Konsultointipalveluiden erityisehtoja (JIT 2015 - Konsultointi kohdat 4 ja 5).

7.3. Palvelun tuottamiseen nimetyt asiantuntijat

Liite 4.

Toimittaja käyttää tuotantoprojektiin asiantuntijoita, joilla on siihen soveltuva pätevyys ja kokemus. Asiantuntijat
nimetään tämän sopimuksen liitteessä.
Asiantuntijoita voidaan vaihtaa tai lisätä tarvittaessa projektin kuluessa siitä yhdessä kirjallisesti sopimalla. Tilaajan
on hyväksyttävä projektiin nimettävät uudet asiantuntijat.
Toimittajan tulee perehdyttää palvelun tuottamiseen nimetyt asiantuntijat tehtäviinsä tilanteessa, jossa henkilö
vaihtuu. Toimittaja vastaa asiantuntijan vaihtumisesta aiheutuvista kustannuksista ja perehdyttämiskustannuksista.
Muilta osin sovelletaan JIT 2015 Konsultointipalveluiden erityisehtoja (JIT2015 - Konsultointi kohta 3).

7.4. Alihankkijat
Toimittajalla on oikeus käyttää nimettyjä alihankkijoita tässä sopimuksessa tarkoitetun palvelun tuottamisessa.
Alihankkijat nimetään sopimuksen liitteessä.
Alihankkijoita on mahdollista käyttää tarvittaessa projektin eri vaiheessa siitä yhdessä kirjallisesti sopimalla.
Lisäksi sovelletaan JIT2015 yleisehtoja (yleisehdot kohta 4).

7.5. Työskentelymalli
Tilaajan ja Toimittajan asiantuntijoiden yhdessä muodostaman kehitystiimin työskentelyssä noudatetaan ketteriä
menetelmiä. Tuotantoprojekti etenee iteraatioilla, joille kullekin asetetaan tavoitteet, joiden täyttymistä
tarkastellaan kunkin iteraation päätteeksi. Iteraatioiden kestosta sekä käytettävästä ketterästä menetelmästä,
asiantuntijoiden rooleista sekä vastuista sovitaan tarkemmin yhdessä projektisuunnitelmassa.

7.6. Projektisuunnitelma
Sopimuksen liitteenä on tuotantoprojektin etenemistä ja yksityiskohtia koskeva alustava projektisuunnitelma, jota
Tilaaja ja Toimittaja täsmentävät yhdessä tuotantoprojektin aluksi. Sopijapuolet voivat muokata ja täydentää
projektisuunnitelmaa tuotantoprojektin aikana yhdessä sopimalla. Kummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta
tehdä muutoksia projektisuunnitelmaan yksipuolisella päätöksellä.

7.7. Työvälineet
Toimittaja sitoutuu siihen, että asiantuntijat käyttävät Toimittajan työvälineitä sekä ohjelmistoja ja Toimittaja
vastaa myös näihin liittyvistä lisensseistä ja tuesta.
Toimittaja sitoutuu siihen, että asiantuntijat käyttävät tehtävien, työmäärien ja dokumenttien hallintaan Tilaajan
hyväksymiä ympäristöjä, palveluja tai menetelmiä. Käytettävät työkalut ja menetelmät kirjataan
projektisuunnitelmaan.

7.8. Työskentelytilat
Toimittajan ja Tilaajan asiantuntijat työskentelevät pääosin tai osittain fyysisesti samoissa tiloissa.
Työskentelypaikasta sovitaan tarkemmin projektisuunnitelmassa.

7.9. Valmiin määritelmä
Suunnittelu- ja määrittelyiteraatioiden kohdalla "valmiin" määrittelevät Toimittaja ja Tilaaja yhdessä kunkin
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iteraation aluksi ja se kirjataan muistioon. Viimekädessä Tilaaja päättää valmiin määritelmästä.
Toteutusiteraatioiden kohdalla iteraatio on valmis, kun:
•
•
•
•
•
•

kaikki iteraatiolle merkityt tehtävät on toteutettu ja merkitty tehdyksi,
iteraation tulos täyttää iteraatiolle asetetut vaatimukset,
iteraatioon liittyvä lähdekoodi on valmis ja asianmukaisesti kommentoitu,
yksikkö- ja regressiotestit menevät onnistuneesti läpi eikä niissä todeta puutteita,
iteraation tuotokset ja rajapinnat on dokumentoitu yksityiskohtaisesti ja
iteraation tulos on asennettu vaadittuihin ympäristöihin.

Kunkin toteutettavan ominaisuuden kohdalla valmiin määritelmä on seuraava:
•
•
•
•

ominaisuus läpäisee yksikkö- ja integraatiotestit,
ominaisuus täyttää saavutettavuusvaatimukset,
ominaisuuteen liittyvä koodi on dokumentoitu ja
ominaisuuteen liittyvä koodi on katselmoitu myös jonkun muun kuin tekijän toimesta.

7.10. Avoimen lähdekoodin lisenssi
Tuotantoprojektissa luotava somepalvelu julkaistaan avoimena lähdekoodina. Avoimen lähdekoodin lisenssi
valitaan yhdessä Toimittajan ja Tilaajan kesken viimeistään siinä vaiheessa, kun toteutukseen käytettävä teknologia
on valittu. Tilaajan on hyväksyttävä käytettävä lisenssi. Valittu avoimen lähdekoodin lisenssi kirjataan
projektisuunnitelmaan sekä tekniseen dokumentaatioon.

7.11. Lähdekoodin hallinta
Kaikki somepalvelun tuottamiseen liittyvä lähdekoodi tallennetaan tuotantoprojektin alusta asti julkiseen
versionhallintaan. Lähdekoodin dokumentaation on oltava ajan tasalla vähintään kunkin iteraation päätteeksi.

8. Takuu
Takuuaika on 6 kuukautta somepalvelun lopullisen hyväksymisen jälkeen. Toimittajan on korjattava veloituksetta ja
ilman aiheetonta viivytystä takuuaikana ilmenevät virheet ja ongelmat. Takuu koskee sellaisia ongelmia, joiden takia
somepalvelun toiminta poikkeaa dokumentaatiossa olevista määrittelyistä.
Takuu ei koske virheitä tai ongelmia, jotka johtuvat selvästi tilaajan toiminnasta, kuten tilaajan tekemistä
muokkauksista lähdekoodiin.

9. Tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet
Somepalvelun ja siihen liittyvän dokumentaation kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet jäävät
sopimuksen päätyttyä Tilaajalle.

10. Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen
Tilaaja voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa välittömin vaikutuksin, ellei laatu vastaa Tilaajan näkemyksen
mukaan sovittua eikä Toimittaja saata palvelua vaaditun mukaiseksi kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun Tilaaja on
kirjallisesti reklamoinut laatupoikkeamasta.
Muutoin sopimuksen purkamisessa sovelletaan JIT 2015 yleisehtoja.
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11. Sopimuksen liitteet ja niiden pätemysjärjestys
Tämän sopimuksen liitteinä ovat Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT2015) sekä sen liite 6
Erityisehtoja konsultointipalveluista (JIT2015 - Konsultointi).
Soveltamisjärjestys on seuraava:
1. Tämä sopimus
2. JIT2015 - Konsultointi
3. JIT2015 - Yleiset ehdot

12. Sopimuksen voimaantulo ja sopimuskappaleet
Tämä sopimus tulee voimaan molempien sopijapuolten allekirjoitettua sopimuksen.
Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) kappaletta, yksi (1) kummallekin sopijapuolelle.

13. Allekirjoitukset
pp.kk.vvvv

Nimi

Nimi

Liitteet:
1. JIT2015 - Konsultointi: http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS166_liite6/JHS166_liite6.html
2. JIT2015 - Yleiset ehdot: http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS166_liite1/JHS166_liite1.html
3. Projektisuunnitelma
4. Nimetyt asiantuntijat

