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SOPIJAPUOLET
o Maanmittauslaitos (jäljempänä ”Tilaaja”)
Ilmakuvakeskus
Opastinsilta 12 C
00521 Helsinki
o XX Oy (jäljempänä ”Toimittaja”)
Osoite
Y-TUNNUS

2

SOPIMUKSEN KOHDE
2.1

Tämän Sopimuksen kohde on vaatimusten mukaisen Tuotteen toimittaminen
Tilaajalle tämän sopimuksen mukaisesti.

2.2

Tämän sopimuksen Tuotteita ovat:
Kuvausajot ja kuva-aineistojen prosessointi
Toimittaja sitoutuu suorittamaan Sopimuksen täyttämiseksi tarpeellisen
määrän kuvausajoja noudattaen Tilaajan määräämiä tai Sopimuksessa muuten määrättyjä ohjeita optimaalisen Datan tuottamiseksi. Toimittaja sitoutuu
suorittamaan kuvausajot sellaisina ajankohtina ja siten, että niiden avulla
saatava Data on Vaatimusten mukaista sekä mahdollisimman laadukasta ja
käyttökelpoista. Kuvausajojen suorittamista kuvaavat ehdottomat vaatimukset on esitetty Sopimuksen liitteessä 1 (Ehdottomat vaatimukset) ja liitteessä
4 (Kansallisen maastotietokannan laatumalli: ilma- ja ortokuvat).
Toimittaja sitoutuu prosessoimaan kuva-aineistot siten, että lopputuotteet
ovat laadultaan vähintään Sopimuksen liitteessä 1 (Ehdottomat vaatimukset)
kuvatun mukaisia.
Sopimuksen mukainen kuvattava alue on määritelty Sopimuksen liitteessä 2
(Kuvausalue).
Viranomaisluvat ja noudatettavat lait
Toimittaja huolehtii kaikista viranomaisten edellyttämistä luvista yleisesti ja
mahdollisilla rajoitetuilla alueilla.
Jos kuvattava alue sisältää Aluevalvontalain (755/2000) pykälän 14 mukaisia
rajoitealueita, Toimittaja hankkii vaaditut luvat ilmakuvauksen suorittamiseen
ja toimittaa Datan toimittamisen yhteydessä Tilaajalle kopion saadusta kuvausluvasta sekä Puolustusvoimien lausunnon aineistolle suoritetusta tarkastusmenettelystä sekä listan niistä karttalehdistä, joiden osalta Tilaajalla ei
ole lupaa jakaa Dataa edelleen (ilman Puolustusvoimien erillistä lupaa Tilaajalle).
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Toimittajan tulee toiminnassaan lisäksi noudattaa yksityisyyden suojaa ja kotirauhaa koskevia lakeja. Toimittajan tulee lisäksi täyttää Sopimuksen kohdissa 15 ja 16 määritellyt salassa pidettäviin ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvät vaatimukset sekä huomioida Sopimuksen kohdan 22 mukaiset vaatimukset koskien turvallisuusselvityksiä.
Tilaajalle toimitettava Data
Toimittaja sitoutuu luovuttamaan Tilaajalle Sopimuksessa ja sen liitteissä
määriteltyä Dataa. Datan tulee aina täyttää laadultaan sopimuksen liitteissä
määrätyt vaatimukset. Datan tulee kattaa liitteessä 2 (Kuvausalue) esitetty
aluerajaus kokonaisuudessaan.
3

4

SOPIMUSKAUSI
3.1

Sopimuskausi alkaa, kun Sopimus on allekirjoitettu. Sopimuskausi loppuu
kun kaikki Data on toimitettu Tilaajalle,Tilaaja on hyväksynyt toimituksen ja
maksanut Datan toimitusta koskevan laskun.

3.2

Sopimuksen irtisanomisesta on sovittu Sopimuksen kohdassa 19.

VAATIMUKSET
4.1

Toimittaja sitoutuu toimittamaan Tuotteet vaatimusten mukaisesti.

4.2

Vaatimuksia ovat:

(i)

Vaatimukset, jotka on yksilöity tässä Sopimuksessa ja sen liitteissä.

(ii)

Vaatimukset joita Tilaaja ei ole ilmaissut, mutta jotka ovat tarpeen Tuotteen toimittamista varten, jos tapauskohtaiset vaatimukset ovat Toimittajan tiedossa tai alan huolellisen toimittajan olisi tullut ne tunnistaa.

(iii)

Tuotteen on toimitushetkellä täytettävä lainsäädännössä ja sen nojalla
annetuissa asetuksissa, normeissa ja viranomaispäätöksissä ja ohjeissa
asetetut vaatimukset.

4.3

Mikäli Tuotteeseen kohdistuvat vaatimukset ovat ristiriidassa keskenään, tulee Toimittajan informoida Tilaajaa tästä kirjallisesti. Vaatimuksia (i-iii) sovelletaan seuraavassa pätevyysjärjestyksessä: iii, i ja ii. Toimittaja ei voi ilman
Tilaajan nimenomaista suostumusta toimittaa tilausta korvaavaa mutta ei tilauksen mukaista Tuotetta.

4.4

Toimittajan toimituskapasiteetin tulee olla riittävä Sopimuksen mukaisten
tuotteiden toimittamiseksi.
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TOIMITTAJAN KOKONAISVASTUU
5.1

Toimittajalla on kokonaisvastuu Tuotteen toimituksesta, Tuotteen vaatimustenmukaisuudesta sekä sopimusvelvoitteiden täyttämisestä Tilaajaa kohtaan.

5.2

Sopijapuoli voi teettää sopimukseen kuuluvia tehtäviään alihankkijalla. Sopijapuoli vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuin omastaan. Toimittaja vastaa myös siitä, että alihankkija noudattaa omalta osaltaan Sopijapuolelle asetettuja velvoitteita. Toimittajaa pyydetään erityisesti huomioimaan
Sopimuksen kohta 6 sekä liite 5 kokonaisuudessaan koskien henkilötietoja
ja niihin rinnastettavia tietoja käsitteleviä alihankkijoitaan.

5.3

Toimittajalla on oikeus käyttää palvelun tuottamisessa tarjouksessa nimettyjä alihankkijoita. Toimittaja voi sopimuskauden aikana vaihtaa, lisätä tai vähentää alihankkijoitaan. Alihankkijoita koskevat muutokset tulee hyväksyttää
Tilaajalla etukäteen. Muutokset alihankintasuhteissa eivät saa johtaa olennaiseen sopimusmuutokseen. Tilaajalla on oikeus olla hyväksymättä Toimittajan esittämää alihankkijaa.

ALIHANKKIJAT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÖINÄ
6.1

Henkilötiedoilla tarkoitetaan tässä Sopimuksessa kaikkea sellaista Dataa,
mikä voidaan yhdistää luonnolliseen henkilöön. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi kuvat, joista henkilö on tunnistettavissa ja paikkatietoon yhdisteltävät
yksityisyyden suojaa tai henkilötietolakia koskevat tiedot.

6.2

Jos toimittajan alihankkija käsittelee tilaajan henkilötietoja, alihankkijan käyttäminen edellyttää tilaajan ennakkoon kirjallisesti antamaa lupaa.

6.3

Toimittaja tekee alihankkijan kanssa kirjallisen sopimuksen, jossa se sitouttaa käyttämänsä alihankkijat noudattamaan omalta osaltaan sopimuksessa
toimittajalle asetettuja velvoitteita sekä tilaajan antamia kulloinkin voimassa
olevia henkilötietojen käsittelyyn liittyviä ohjeita. Toimittaja varmistaa, että
sopimuksen mukainen tilaajan tarkastusoikeus voidaan ulottaa alihankkijaan.

6.4

Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan alihankkijan vaihtamisesta on ilmoitettava tilaajalle etukäteen. Ilmoituksessa tulee kuvata, miten alihankkija käsittelee tilaajan henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

TOIMITTAJAN VASTUU PALVELUN TUOTTAMISEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA
JA OIKEUDENMUKAISESTA LIIKETOIMINNASTA
7.1

Toimittajan on pyrittävä kaikessa tämän sopimuksen mukaisessa toiminnassaan minimoimaan palvelun tuottamisesta aiheutuvat haitalliset ympäristövaikutukset.

7.2

Toimittajan tulee käyttää palvelun tuottamisen kaikissa vaiheissa laillisia laitteita ja ohjelmistoja.
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TUOTANTOALUEEN KUVAUKSEN SIIRTÄMINEN
8.1

Palvelun tuottamista ei pääasiallisesti voi siirtää seuraavaan vuoteen tai kuvauskauteen. Tilaaja voi kuitenkin tapauskohtaisesti sopia Toimittajan
kanssa Tuotantoalueen kuvauksen siirrosta seuraavaan vuoteen tai kuvauskauteen, jos sääolosuhteet tai muut Toimittajasta riippumattomat tekijät (nk.
Force Majoure -tekijät) ovat estäneet kuvaamisen liitteen 2 mukaisella alueella koko kuvauskauden 2018 aikana.

8.2

Jos Toimittaja ei toimita sopimuksen mukaista Dataa Tilaajalle liitteen 2 mukaiselta alueelta vuoden 2018 aikana ilman kohdassa 8.1 kuvattua syytä, on
Tilaajalla oikeus vaatia Toimittajalta Sopimuksen kohdan 11.2 mukainen sopimussakko sekä irtisanoa sopimus kohdan 19.2 mukaisesti.

MOBIILIKUVAUSAJOJEN SUORITTAMINEN JA DATAN KÄSITTELY
Yleistä
9.1

Toimittaja sitoutuu etukäteen ilmoittamaan tulevista kuvauksista kunnan
viestintään siitä ilmoitettavaksi asukkaille. Toimittajan tulee lisäksi tiedottaa
Tilaajaa heti kun sen tiedossa on minä päivämääränä kuvausajot aiotaan
suorittaa.

9.2

Toimittaja sitoutuu suorittamaan Datan tuottamisen edellyttämät kuvausajot
liitteen 2 mukaiselle alueelle kuvaukseen ja Lopputuotteiden datan laatuun
vaikuttavien vaatimusten mukaisesti (liite 1).

9.3

Toimittajalla on velvollisuus ennen kuvausajon suorittamista huolellisesti tarkastaa, että olosuhteet alueella ovat sellaiset, että kuvausajo voidaan suorittaa huomioiden kaikki Sopimuksen ja sen liitteiden vaatimukset.

Kuvausajoista raportoiminen
9.4

Toimittaja ilmoittaa Tilaajalle välittömästi, kun se on suorittanut kuvausajon
päätökseen.

Lopputuotteet, toimitusaika ja toimituksen hyväksyminen
9.5

Viimeistään kahden (2) kalenteriviikon kuluessa mobiilikuvauksen loppuunsaattamisesta toimitetaan Tilaajalle kuvausindeksi. Kuvausindeksin sisältövaatimukset on kuvattu liitteessä 1 (Ehdottomat vaatimukset).

9.6

Viimeistään neljän (4) kalenteriviikon kuluessa mobiilikuvauksen loppuunsaattamisesta toimitetaan Tilaajalle liitteessä 1 (Ehdottomat vaatimukset) kuvatut lopputuotteet.

9.7

Toimittaja toimittaa Datan Tilaajalle ja tämän nimeämille tahoille siirtokovalevyillä. Levyjen omistusoikeus siirtyy Tilaajalle.
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TOIMITUKSEN HYVÄKSYMINEN
10.1

Mikäli Tilaaja havaitsee Toimittajalta saamassaan Datassa Virheitä tai puutteita, Tilaaja reklamoi kirjallisesti Toimittajan yhteyshenkilölle. Reklamaatio
on tehtävä kahden (2) kalenteriviikon kuluessa Lopputuotteen toimittamisesta.

10.2

Ellei Tilaaja ole reklamoinut Toimittajalle kohdassa 10.1 määrätyn ajan päättymiseen mennessä, katsotaan toimitus (Data) hyväksytyksi. Poikkeuksena
ovat ainoastaan sellaiset Virheet ja puutteet, joita Tilaaja ei ole kohtuudella
voinut havaita määrätyssä ajassa. Tällaiset Virheet ja puutteet Toimittajan
on kustannuksellaan viipymättä korjattava.

10.3

Toimittaja korjaa Tilaajan tarkastuksessa havaitsemat ja Toimittajalle ilmoitetut Virheet ja puutteet välittömästi, mikäli ne ovat korjattavissa ilman uutta
kuvausajoa.

10.4

Kohdassa 10.1 tarkoitettu tarkastuksen määräaika pitenee sillä ajalla, minkä
Tilaaja kohtuudella tarvitsee Toimittajan tekemien korjausten tarkastamiseen
ja hyväksymiseen.

10.5

Mikäli Toimittaja itse havaitsee, ettei Data täytä Sopimuksen määräyksiä ja
Vaatimuksia, Toimittaja on velvollinen suorittamaan kuluvan kuvauskauden
aikana Sopimuksen määräykset ja Vaatimukset täyttävän Datan saamiseksi
tarpeellisen määrän paikkaavia mobiilikuvausajoja.
Jos tehtävien paikkausajojen tarpeellisuus ilmenee vasta Lopputuotteiden
toimitusten yhteydessä, tulee paikkauskuvauksista sekä niiden sallitusta laajuudesta ja ajankohdasta sopia etukäteen erikseen Tilaajan kanssa.

11

10.6

Toimitettavan Datan tulee kattaa koko Tilaajan tilaama, liitteessä 2 kuvattu
alue eikä Datassa saa myöskään olla aukkoja.

10.7

Tilaaja voi tapauskohtaisesti hyväksyä Datan, vaikka kaikki Datalle asetetut
vaatimukset eivät täyttyisikään. Tällöin Tilaaja ja Toimittaja neuvottelevat
hinnanalennuksesta.

VIIVÄSTYMINEN JA SOPIMUSSAKKO
11.1

Toimittajan tulee ilman aiheetonta viivästystä ilmoittaa Tilaajalle havaitessaan tai jos on ilmeistä, että mobiilikuvauksen suorittaminen tai jonkin Lopputuotteen toimittaminen tai muun sopimusvelvoitteen suorittaminen viivästyy. Toimittajan on lisäksi ilmoitettava viivästyksen syy ja sen vaikutus sekä
uusi toimitus- tai toimimisaika.

11.2

Sopimussakko on 15 % Sopimuksen mukaisesta hankintahinnasta (liite 3,
Hinta).

11.3

Tilaajalla on oikeus periä Toimittajalta kohdan 11.2 mukainen sopimussakko,
jos Toimittaja ei toimita Tilaajalle tämän Sopimuksen mukaista Dataa ja jos
on ilmeistä, että syynä on Toimittajan välinpitämättömyys eikä Datan toimit-
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tamisen esteistä tai viivästyksistä ole sovittu kohdan 11.1 mukaisesti. Selvyyden vuoksi todettakoon, ettei sopimussakkoa peritä myöskään Sopimuksen kohdassa 8.1 kuvatussa tapauksessa, jossa Datan toimittamisen esteenä ovat Toimittajasta riippumattomat syyt.
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13

14

HINNAT JA HINNOITTELUPERUSTEET
12.1

Palvelun hinta on määritelty Sopimuksen liitteessä 3 (Hinta). Hinta on kokonaishinta joka sisältää kaikki palvelun tuottamisesta syntyvät kulut. Toimittaja
ei ole oikeutettu perimään liitteen 3 hinnan lisäksi mitään muita kustannuksia.

12.2

Liitteen 3 hinta ei sisällä arvonlisäveroa. Toimittaja laskuttaa arvonlisäveron
voimassa olevan lain mukaisesti.

LASKUTUS JA MAKSUEHTO
13.1

Toimittaja saa laskuttaa liitteen 3 mukaisen hinnan kun alue on kokonaisuudessaan kuvattu ja kaikki Lopputuotteet on toimitettu Tilaajalle ja Tilaaja on
hyväksynyt saapuneen Datan.

13.2

Maksuehto on 21 päivää hyväksyttävän laskun saapumisesta.

13.3

Jos Tilaaja ei maksa oikein laskutettua maksua viimeistään eräpäivänä, Toimittajalla on oikeus periä viivästyskorkoa voimassa olevan korkolain mukaisesti sekä kohtuulliset perintäkulut.

IMMATERIAALIOIKEUDET
14.1

15

Toimeksiannossa syntyvien aineistojen omistus on Maanmittauslaitoksella.
Maanmittauslaitos pitää itsellään kaikki tuotettavien aineistojen omistus-,
muutos- ja luovutusoikeudet.

SALASSA PIDETTÄVÄT TIEDOT
15.1

Toimittaja sitoutuu pitämään salassa kaikki toimeksiannon toteuttamisessa
syntyneet tai Palvelun tuottamisen yhteydessä Toimittajan muuten havainnoimat tai haltuunsa saamat salassa pidettävät tiedot tai henkilötiedot.

15.2

Tilaajan Toimittajalle luovuttamia tai Toimittajalla jo olevia tietoja ei saa käyttää omaksi tai toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi. Toimittaja luovuttaa Tilaajalle kaikki aineistot toimeksiannon lopussa henkilötietojen käsittelyä koskevien periaatteiden mukaisesti (EU:n tietosuoja-asetus 5 artikla).

15.3

Toimittaja sitoutuu toimeksiannon lopussa hävittämään kaikki toimeksiannon
aikana syntyneet varmuuskopiot ja muut väliaikaiset aineistot, jotka ovat syn-
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tyneet taustajärjestelmiin. Maanmittauslaitoksen edustajalla tai Maanmittauslaitoksen valtuuttamalla auditoijalla on oikeus tehdä tarkastus toimittajan
järjestelmiin varmistaakseen datan poiston jos Tilaajalla on perusteltu syy
uskoa, ettei Toimittaja ole hävittänyt kaikkea tässä vaadittua Dataa omista
järjestelmistään.
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HENKILÖTIEDOT
16.1

Toimeksiannossa voi syntyä potentiaalisia henkilötietoja. Henkilötieto tarkoittaa tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (rekisteröityä) liittyvää tietoa; tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetiedon,
kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka
yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologien, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

16.2

Toimittajan on varmistettava, että hankkeeseen osallistuvat henkilöt osaavat
käsitellä henkilötietoja. Toimeksiannossa syntyvää tietoa käsittelevien henkilöiden tulee antaa kirjallinen salassapito- tai vaitiolositoumus Maanmittauslaitokselle ennen tehtävien aloittamista ja ennen kuin heillä on pääsy tietoihin
tai oikeus käsitellä niitä. Toimittajan tietoja käsittelevät henkilöt sitoutuvat
osallistumaan Maanmittauslaitoksen järjestämään keskustelutilaisuuteen
joka pidetään Helsingissä Pasilassa maanantaina 17.9.2018 kello 13 - 16.00.

16.3

Tarvittaessa tai Toimittajan niin halutessa, Maanmittauslaitos voi antaa koulutusta koskien henkilötietojen käsittelyä.

16.4

Toimittaja noudattaa voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellyttämiä
menettelytapoja ja henkilötietojen käsittelyä ja suojaamista koskevia säännöksiä. Toimittaja vastaa siitä, että palvelu on kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön ja sopimuksen vaatimusten mukainen, ottaen erityisesti huomioon, mitä sisäänrakennetusta ja oletusarvoisesta tietosuojasta on
säädetty.

16.5

Maanmittauslaitos on rekisterinpitäjä. Toimittaja noudattaa henkilötietojen
käsittelijänä tämän sopimuksen liitteenä olevia ehtoja henkilötietojen käsittelystä.

16.6

Jos sopijapuoli on maksanut rekisteröidylle korvauksen tietosuojalainsäädännön rikkomisen johdosta aiheutuneesta vahingosta, on tällä sopijapuolella oikeus sovittujen vastuunrajoitusten rajoittamatta periä samaan tietojenkäsittelyyn osallistuneelta toiselta sopijapuolelta tämän vahingonkorvausvastuuta vastaava osuus rekisteröidylle maksetusta korvauksesta. Sopijapuolen
vastuu rekisteröidylle aiheutuneesta vahingosta määräytyy EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 82 artiklan 4 kohdan tai muussa tietosuojalainsäädännössä olevan vastaavan määräyksen mukaan.
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17

VAHINGONKORVAUS
17.1

18

19

20

VAHINGOT KOLMANNELLE TAHOLLE
18.1

Toimittaja vastaa kaikista vahingoista, joita Sopimuksen kohteena olevan
palvelun tuottaminen aiheuttaa kolmansille tahoille.

18.2

Toimittaja huolehtii, että kuvausajot suoritetaan kulloinkin voimassa olevien
viranomaismääräysten mukaisesti.

18.3

Jos Tilaaja velvoitetaan (muuhun kuin Tilaajan ja kolmannen tekemään sopimukseen perustuen) korvaamaan kolmannelle henkilö-, esine- tai muita
vahinkoja, joiden syynä on virheellinen tuote tai palvelu, laiminlyönti Toimittajan suorituksessa tai muu Toimittajan syyksi luettava seikka, on Toimittaja
velvollinen suorittamaan Tilaajalle hyvityksenä tämän maksamaa korvausta
ja vaateesta aiheutuvia muita kustannuksia vastaavan määrän.

SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN
19.1

Toimittajalla ei ole oikeutta irtisanoa sopimusta sopimuskauden aikana.

19.2

Tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi jos sillä on
perusteltu syy uskoa, ettei Toimittaja kykene suorittamaan velvoitteitaan sovitun aikataulun puitteissa tai muutoin sovitun mukaisesti. Jos Tilaaja irtisanoo Sopimuksen, ei Sopimuksen kohdan 11.2 mukaista sopimussakkoa peritä.

19.3

Jos sopijapuoli joutuu saneerausmenettelyyn, selvitystilaan tai muutoin sellaisiin taloudellisiin tai toiminnallisiin vaikeuksiin, että on syytä olettaa sopimusvelvoitteiden täyttämisen vaarantuvan, on toisella sopijapuolella oikeus
irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi joko kokonaan tai määrätyiltä
osin.

SOPIMUKSEN SIIRTO
20.1
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Sopimusosapuolella on oikeus saada korvaus kaikista niistä välittömistä vahingoista jotka ovat aiheutuneet toisen Sopimusosapuolen viivästyksestä,
virheestä, laiminlyönnistä tai muusta sopimuksen mukaisen velvollisuuden
täyttämättä jättämisestä, ellei viivästys, virhe tai laiminlyönti ole aiheutunut
ylivoimaisesta esteestä.

Toimittajalla tai Tilaajalla ei ole oikeutta osaksikaan siirtää Sopimusta tai sen
mukaisia velvoitteita kolmannelle osapuolelle ilman toisen sopimuspuolen
kirjallista hyväksyntää.

LUOTTAMUKSELLISUUS JA SALASSAPITO
21.1

Tämä Sopimus on julkinen, lukuun ottamatta sen sisältämiä mahdollisia Toimittajan liike- ja ammattisalaisuuksia.
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21.2

Edellä mainittuja salassa pidettäviä tietoja voidaan kuitenkin antaa kolmannelle osapuolelle, jos tietojen antaminen perustuu lakiin tai viranomaisen
määräykseen tai on tarpeen Sopimuksen tarkoituksen ja sen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi tai sitä koskevan riitaisuuden ratkaisemiseksi. Tällöin tietoja voidaan antaa vain siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä.

21.3

Sopijapuolet sitoutuvat pitämään salassa kaikki tämän Sopimuksen toteuttamisen yhteydessä tai siihen liittyen tietoonsa saamat tai muutoin sen tietoon
tulevat sopijapuolen tai Tilaajan toimintaan tai henkilöstöön liittyvät sellaiset
tiedot, jotka ovat salassa pidettäviä tai jotka sen on tullut ymmärtää sellaisiksi. Sopijapuolet ryhtyvät kaikkiin kohtuullisina pidettäviin toimenpiteisiin
tällaisen aineiston suojaamiseksi.

21.4

Sopijapuolet käsittelevät salassa pidettäviä tietoja vain Sopimuksen toteuttamisen edellyttämässä laajuudessa ja sitoutuvat olemaan käyttämättä niitä
muuhun tarkoitukseen. Sopijapuoli vastaa siitä, että vain niillä henkilöillä, joiden on Sopimuksen toteuttamiseksi välttämätöntä saada tietoonsa sopijapuolen tai Tilaajan salassa pidettävää tai luottamuksellista aineistoa, on siihen oikeus. Tämä velvoite koskee myös Toimittajaan sopimussuhteessa olevia yhteisöjä ja niiden henkilöstöä.

21.5

Salassa pidettäväksi tiedoksi ei katsota sellaista tietoa, joka on julkisesti saatavilla tai jonka tietoonsa saava sopijapuoli on saanut tietoonsa laillisella tavalla kolmannelta osapuolelta tai julkisista lähteistä.

21.6

Sopijapuoli vastaa siitä, että sopijapuolen palveluksessa olevat tai tämän Sopimuksen toteuttamiseen osallistuvat alihankkijat, alihankkijan palveluksessa olevat tai muut sen käyttämät palveluntuottajat tai niiden palveluksessa olevat ovat tietoisia ja noudattavat tässä Sopimuksessa sovittuja luottamuksellisuutta koskevia määräyksiä.

21.7

Salassapitovelvoite ei rajoita Tilaajan tai Toimittajan oikeutta vapaasti hyödyntää sopimuksen nojalla saamaansa yleistä kokemusta ja ammattitaitoa.

TURVALLISUUSSELVITYKSET
22.1

Toimittaja sitoutuu tarjouksen jättäessään siihen, että Maanmittauslaitos voi
teettää toimeksiantoa toteuttavista henkilöistä turvallisuusselvityksen. Turvallisuusselvityksellä tarkoitetaan Suomen voimassa olevan turvallisuusselvityslainsäädännön mukaista henkilöturvallisuusselvitystä tai sitä vastaavaa,
Suomen kansallisen turvallisuusviranomaisen (NSA) kautta hankittua ulkomaan turvallisuusviranomaisen myöntämää henkilöturvallisuustodistusta tai
vastaavaa selvitystä.

22.2

Toimittaja sitoutuu lisäksi tekemään Tilaajan kanssa erillisen turvallisuus- tai
salassapitosopimuksen.

SOPIMUSASIAKIRJAT JA NIIDEN PÄTEMISJÄRJESTYS
23.1

Tämä Sopimus muodostuu tästä Sopimusasiakirjasta ja seuraavista liitteistä.
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Liite 1. Ehdottomat vaatimukset
Liite 2. Kuvausalue
Liite 3. Hinta
Liite 4. Kansallisen maastotietokannan laatumalli: ilma- ja ortokuvat
Liite 5. Henkilötietojen käsittelyä koskevat ehdot
23.2
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Mikäli sopimusasiakirjan ja liitteinä 5 olevien henkilötietojen käsittelyä koskevien ehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa ensisijaisesti henkilötietojen käsittelyä koskevia ehtoja.
Muutoin mikäli sopimusasiakirjan ja liitteen välillä on ristiriita, sovelletaan ensisijaisesti sopimusasiakirjaa. Mikäli liitteiden välillä on ristiriita, noudatetaan
soveltamisjärjestyksenä niiden numerojärjestystä siten, että ristiriitatilanteessa sovelletaan ensisijaisesti sitä liitettä, jonka järjestysnumero on pienempi. Henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa sovelletaan kuitenkin
ensisijaisesti henkilötietojen käsittelyä koskevia ehtoja.

SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN
24.1

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen kansainvälistä lainvalintaa koskevia säännöksiä.

24.2

Sopimuksen tulkinnasta tai muista seikoista mahdollisesti johtuvat erimielisyydet pyritään selvittämään Sopijapuolten välisin neuvotteluin. Jos erimielisyyksiä ei saada Sopijapuolten välillä sovituiksi, ratkaistaan asia ensimmäisenä asteena Helsingin käräjäoikeudessa.

SOPIMUKSEN VOIMAANTULO JA SOPIMUSKAPPALEET
25.1

Tämä Sopimus tulee voimaan molempien Sopijapuolten allekirjoitettua Sopimuksen.

25.2

Tätä Sopimusta on tehty kaksi (2) yhdenmukaista kappaletta, yksi (1) kummallekin Sopijapuolelle.
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