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Key design patterns in the prototype

The problem
Finland Chamber of Commerce (formerly the Central
Chamber of Commerce of Finland) and Technology Industries of Finland, together with partners, publish standard
terms and conditions for the sale and purchase of products and services in the IT industry, the IT2015 terms and
conditions. The terms aim at simplifying contract creation
for suppliers and buyers alike, especially for SMEs. However, the instructions on how to use the terms (and how
to choose the right terms for the type of business) do not
resonate with engineers and managers in SMEs negotiating and creating contracts. This is especially true regarding the instructions on how to use IT2015 EKT terms,
Special terms and conditions for deliveries of software
using agile methods. The instructions are not agile.

The first-page overview explains when to use and
when not to use the IT2015 EKT terms and how to
structure the agreement (the contract form + these
and other terms and appendices).

IT2015 EKT-ehtojen käyttö
Erityisehtoja ohjelmistojen toimituksista ketterillä menetelmillä

Näiden ohjeiden tavoitteena on helpottaa sopimista ketterien menetelmien
käytöstä IT-alalla ja nostaa esiin keskeisiä sopimusta laadittaessa huomioon
otettavia seikkoja.
Ohjeet on tarkoitettu etenkin pk-yritysten käyttöön sellaisille sopimuksia neuvotteleville ja laativille ei-juristeille, jotka vastaavat alan hankinnoista, myynnistä, toimituksista tai projekteista.

Use of consistent icons and color-coding
throughout the document

Ennen sopimuksen tekemistä kannattaa tutustua IT2015 EKT erityisehtoihin
ohjelmistojen toimituksista ketterillä menetelmillä ja IT2015 YSE yleisiin
sopimusehtoihin ja varmistua siitä, että ne soveltuvat tarkoitettuun käyttöön.
Nämä ohjeet esimerkkeineen auttavat sopimaan perusasioista. Vaativissa
kysymyksissä kannattaa turvautua asiantuntijan apuun.

Milloin IT2015 EKT-ehdot?

Step-by-step timeline: readers are guided to
1) start by thinking of their business model and
chosen agile method, which have an impact on
contractual decisions,
2) choose the right mix of IT2015 terms,
3) modify key EKT provisions to suit their case,
if needed,
4-5) make appropriate reference to and attach
required documents,
6) secure opportunity for the parties to read the
IT2015 terms that apply, and
7) pay attention to the order of precedence of the
contract documents.

The process

In order to get buy-in for the rewrite and redesign of
the instructions for the entire set of IT2015 terms, we
were asked to design and test a prototype for IT2015
EKT terms (agile projects). Rather than explaining the
terms clause by clause, we modeled the instructions
based on two main principles: overview and drill-down
to details, and presenting the information in a chronological order that resonates with users.

Ne on tarkoitettu käytettäväksi kotimaisissa, yritysten välisissä sopimuksissa
sovittaessa ohjelmistojen toimituksesta ketterillä menetelmillä
(ei kuluttajasopimuksissa)
Niitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi sovittaessa pelkästään valmisohjelmistojen
toimituksista
käytä silloin IT2015 EVT-ehtoja
Niitä ei myöskään ole tarkoitettu käytettäväksi sovittaessa pelkästään ohjelmistotoimituksista, jotka perustuvat sitovaan vaatimusmäärittelyyn (ns. vesiputousmalli)
käytä silloin IT2015 EJT-ehtoja

Sopimusrakenne käytettäessä IT2015 EKT-ehtoja
IT 2015 EKT-ehdot soveltuvat käyttöön yhdessä ketterien menetelmien
toimitussopimusmallin kanssa
IT2015 EKT-ehdot on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä IT2015 YSE-ehtojen kanssa
Sopimuksessa tarvitaan usein myös muita liitteitä, esimerkiksi hintaliite ja projektissa
käytetyn ketterän menetelmän kuvaus.

Näin laadit IT2015 EKT-ehtoihin pohjautuvan sopimuksen

1.

Lähde liiketoiminnan tarpeista
Valitse tilanteeseen sopiva ketterä menetelmä
Tämä on ratkaiseva valinta, sillä se vaikuttaa keskeisesti
• projektin organisointiin (EKT 5.1)
• projektihenkilöstön rooleihin ja valtuuksiin (EKT 5.2)
• projektidokumentaatioon (EKT 6.1)
• työmenetelmiin (EKT 6.5)
• raportointiin (EKT 7.1)

The outcome

Räätälöity ratkaisu
ketterillä menetelmillä +
avoimen lähdekoodin
ohjelmisto

Mitä rakennetaan?
Ennen projektin aloittamista pohdi, mikä on järkevin toteutustapa rakennettavalle
ratkaisulle. Tämä vaikuttaa sopimusehtojen valintaan.

2.

Sopimusehtojen valinta

Ylläpito ei sisälly

3.

IT2015-sopimusehtojen ensisijaisena tarkoituksena on helpottaa IT-alan sopimusten tekemistä ja
alentaa sopimisesta aiheutuvia kustannuksia. Lähtökohtana IT2015-sopimusehtoja tehtäessä on
ollut laatia sopimusehdot, jotka soveltuvat käytettäviksi kotimaisissa IT-toimituksissa asiakkaan ja
toimittajan välillä. IT2015-sopimusehtoja ei ole tarkoitettu käytettäväksi kuluttajien kanssa tehtävissä
sopimuksissa.

Räätälöity ratkaisu
ketterillä menetelmillä
+ valmisohjelmisto

IT2015-sopimusehtojen mukainen sopimusrakenne on sopijapuolten muunneltavissa erilaisiin tilanteisiin sopivaksi. Esimerkiksi asiantuntijapalveluista sovittaessa sopijapuolten tulisi liittää sopimukseen
yleiset sopimusehdot (YSE) ja erityisehdot konsultointi- ja muista asiantuntijapalveluista (EAP), kun
ohjelmistoylläpidosta sovittaessa tulisi puolestaan valita yleisten sopimusehtojen (YSE) lisäksi erityisehdot ohjelmistojen ylläpitopalveluista (EOY).

IT2015 EKT

IT2015 EKT

IT2015 YSE

IT2015 EOY

IT2015-sopimusehdot korvaavat IT2010-sopimusehdot. IT2015-sopimusehdot eivät kuitenkaan
tule IT2010-sopimusehtojen sijaan, jos sopimuksessa on viitattu IT2010-sopimusehtoihin.

Sopimuksen kohteena voi olla yksittäisen toimitus- tai palvelutyypin sijaan myös kokonaistoimitus,
jossa yksi toimitus sisältää eri erityisehtojen alle meneviä tuotteita tai palveluja. Sopimusta tehtäessä
tulisi tällöin kiinnittää erityistä huomiota koko toimitusta koskeviin ehtoihin, kuten vastuunrajoituksiin,
kokonaisuuden toimitusehtoihin ja hyväksymismenettelyihin. Vaikka esimerkiksi viivästystä koskevat
viivästyssakkoseuraamukset ovat erityisehdoissa, kyseisten ehtojen muotoilussa on pyritty ottamaan
huomioon tilanteet, joissa on kyse kokonaistoimituksesta. Jos sopimuksen kohde koostuu eri erityisehtojen mukaisesti toimitettavista tuotteista ja palveluista, sopijapuolten tulisi määritellä sopimuksessa
tarkasti, mihin toimituksen osaan kutakin erityisehtoa sovelletaan. Sopijapuolten ei myöskään tulisi
ottaa sopimukseen tarpeettomia liitteitä.

Ennen sopimuksen tekemistä sopijapuolten on suositeltavaa tutustua IT2015-sopimusehtoihin ja
varmistua sopimusehtojen soveltuvuudesta kyseiseen käyttötarkoitukseen. Näiden ohjeiden tarkoituksena on kiinnittää sopijapuolten huomiota eräisiin yleisiin sopimuksen tekemisessä huomioon
otettaviin seikkoihin. Ohjeet eivät poista tarvetta harkita ja sopia sopimuksen sisältö aina tapauskohtaisesti asiakkaan ja toimittajan välillä.
Sopimusehtoliitteet ja niiden liittäminen sopimuksiin
IT2015-sopimusehtoihin sisältyy 9 erilaista sopimusehtoliitettä:

– IT2015 EAP erityisehtoja konsultointi- ja muista asiantuntijapalveluista
– IT2015 EJT erityisehtoja tietojärjestelmien ja asiakaskohtaisten ohjelmistojen toimituksista
– IT2015 EKT erityisehtoja ohjelmistojen toimituksista ketterillä menetelmillä
– IT2015 ELH erityisehtoja laitteiden huoltopalveluista
– IT2015 ELT erityisehtoja laitetoimituksista

– IT2015 ETP erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista
– IT2015 EVT erityisehtoja valmisohjelmistojen toimituksista
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määritellä myös käyttöympäristö, koska se vaikuttaa muun muassa asennukseen (ks. EJT 7.1 ja
7.3), hyväksymistesteihin (ks. EJT 8.2) ja takuuseen (ks. EJT 11.2).

Ohjelmistotoimituksia ketterillä menetelmillä (EKT) koskevia eritysehtoja ei ole tarkoitettu käytettäväksi
ohjelmistotoimituksissa, jotka perustuvat sitovaan vaatimusmäärittelyyn (ns. vesiputousmalli). Tällaisissa toimituksissa on tarkoitettu käytettäväksi erityisehtoja tietojärjestelmien ja asiakaskohtaisten
ohjelmistojen toimituksista (EJT). EKT-erityisehtoja ei ole tarkoitettu käytettäväksi myöskään yksinomaan valmisohjelmistojen toimituksista sovittaessa. Valmisohjelmistojen toimituksissa on tarkoitettu
käytettäväksi erityisehtoja valmisohjelmistojen toimituksista (EVT).

Ehdot jättävät toimittajalle varsin paljon vapautta käytännön työmenetelmien valinnan osalta (ks.
EJT 5.7). Joissain tilanteissa sopijapuolten voi olla tarpeen tarkentaa työmenetelmiä tapauskohtaisesti.
Sopijapuolten on hyvä ottaa huomioon, että samanaikaisesti toimitussopimuksen kanssa on usein
tarpeen tehdä tukea ja ylläpitoa koskeva sopimus. Tähän liittyviä asioita on selostettu kohdassa
Huolto, tuki ja ylläpito.
Sopimusta tehtäessä sopijapuolten tulisi kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin ehtoihin:
– EJT 5.9 (johtoryhmän oikeus päättää muutoksista)
– EJT 6.1 (raportointi)

Toimituksen kohteen yksiselitteisyyden ja siihen sovellettavien ehtojen vuoksi sopijapuolten on erittäin
tärkeää määritellä sopimuksessa, mitkä osat toimituksen kohteesta ovat valmisohjelmistoa (ks. EKT
2.8) tai avointa lähdekoodia (ks. YSE 2.1). Toimituksen kohde sisältää valmisohjelmistoa tai avointa
lähdekoodia vain, jos siitä on kirjallisesti sovittu (ks. YSE 3.2).

– EJT 10.1 (oikeudet tietojärjestelmään)
– EJT 10.2 (käyttöoikeuden laajuus)
– EJT 10.4 (oikeus tehdä ja teettää muutoksia).

Toimitettavaan kokonaisuuteen voi tulla sovellettavaksi eri ehtoja (ks. YSE 3.3 ja 3.4). Sopijapuolten
tulisi laatia sopimus huolellisesti ja pyrkiä välttämään sitä, että eri ehtoja sovelletaan päällekkäin.
Jos toimituksen kohde sisältää valmisohjelmistoja tai avointa lähdekoodia, sopijapuolten on suositeltavaa liittää niitä koskevat ehdot sopimukseen.

Sopijapuolten perustamalla projektin johtoryhmällä on lähtökohtaisesti oikeus päättää muutoksista
tietojärjestelmään (ks. EJT 5.9). Raportoinnin osalta lähtökohtana on, että toimittaja antaa tiedot
projektin edistymisestä kirjallisesti vähintään kerran kuukaudessa sekä loppuraportissa (ks. EJT 6.1).
Tapauskohtaisesti voi kuitenkin olla tarpeen poiketa näistä. Lähtökohtaisesti toimittaja tekee toimituksen kohteelle käytäntönsä mukaiset testit ennen asiakkaan hyväksymistestausta (ks. EJT 8.1). Jotta
toimituksen kohteen toiminnasta ei syntyisi myöhemmin erimielisyyttä, sopijapuolille voi olla tarpeen
sopia tarkemmin toimituksen kohteelle tehtävistä hyväksymistesteistä. Toimituksen kohteen oikeuksien
osalta on lähtökohdaksi otettu se, että immateriaalioikeudet kuuluvat pääosin valmistajalle ja asiakas
saa käyttöoikeuden omaan ja asiakkaan kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden
sisäiseen toimintaan (ks. EJT 10.1 ja 10.2). Jos käyttöoikeus määräytyy näiden erityisehtojen mukaan
eikä sopimuksen osana olevien toimittajan tai ohjelmiston valmistajan käyttöoikeusehtojen mukaan,
asiakkaalla ei välttämättä ole oikeutta tehdä tai teettää kolmannella osapuolella muutoksia toimituksen kohteeseen (ks. EJT 10.4). Asiakkaan on syytä varmistua siitä, että käyttöoikeuden laajuus
on riittävä ja varmistaa myös se, että muutoksia on käytännössä mahdollista tehdä. Asiakkaan ei
ole usein käytännössä mahdollista tehdä ohjelmistoon muutoksia ilman lähdekoodia (ks. EJT 7.2).
Toisaalta sopijapuolet voivat sopia, että toimittaja huolehtii ohjelmiston ylläpidosta ja jatkokehityksestä.

Sopijapuolten on hyvä kiinnittää huomiota sopivan ketterän menetelmän valintaan. Se vaikuttaa
keskeisesti projektin organisointiin (ks. EKT 5.1), projektihenkilöstön rooleihin ja valtuuksiin (ks. EKT
5.2), projektidokumentaatioon (ks. EKT 6.1), työmenetelmiin (ks. EKT 6.5) ja raportointiin (ks. EKT
7.1).

Sopimusta tehtäessä sopijapuolten tulisi kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin ehtoihin:
– EKT 4.3 (työlistan priorisointi)
– EKT 5.2 (henkilöresurssien roolit ja valtuudet)

Asiakkaan oikeus päättää projekti (EKT 6.6)
Asiakas voi päättää projektin milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti toimittajalle vähintään 14 päivää etukäteen. Jos asiakkaalle halutaan antaa tästä poikkeava irtisanomisaika
tai jos asiakkaan irtisanomisoikeutta halutaan rajoittaa, siitä on sovittava kirjallisesti.
Viivästyssakko (EKT 9.1 ja 9.2)
Sopijapuolella ei lähtökohtaisesti ole oikeutta saada viivästyssakkoa.
Jos sopijapuolet haluavat esimerkiksi ulottaa viivästyssakon koskemaan yksittäisiä julkaisuja, on
syytä sopia samalla julkaisujen hyväksymismenettelystä ja -ajankohdasta.

Ehdot jättävät toimittajalle varsin paljon vapautta käytännön työmenetelmien valinnan osalta
(ks. ELH 2.2). Joissain tilanteissa sopijapuolten voi olla tarpeen tarkentaa työmenetelmiä tapauskohtaisesti.

– EKT 6.4 (iteraation toteuttaminen)
– EKT 6.5 (työmenetelmät)

Sopijapuolten on hyvä kiinnittää huomioita siihen, mitkä toimenpiteet sisältyvät kiinteään huoltomaksuun (toistuvaismaksu, esim. kuukausimaksu). Muut kuin toistuvaismaksun kattamat palvelut
veloitetaan asiakkaalta erikseen.

– EKT 7.1 (projektin ja iteraatioiden edistymisestä raportointi)
– EKT 9.1 (viivästyssakko)
– EKT 10.1 (immateriaalioikeudet).

Erityisehdot ohjelmistojen toimituksista ketterillä menetelmillä (EKT) on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä yleisten sopimusehtojen (YSE) kanssa, kun sovitaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksista
ketterillä menetelmillä. Ehtoja voidaan käyttää yhdessä ketteriä menetelmiä varten laaditun sopimusmallin kanssa. Sopimukseen tarvitaan yleensä ohjelmistotoimituksia ketterillä menetelmillä (EKT)
koskevien eritysehtojen ja yleisten sopimusehtojen (YSE) lisäksi muita liitteitä, esimerkiksi hintaliite.

Sopimusta tehtäessä sopijapuolten tulisi kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin ehtoihin ja ehtokokonaisuuksiin:

Työlistan priorisoinnista huolehtiminen on asiakkaan tehtävä (ks. EKT 4.3). Projektin henkilöresurssien
roolit ja valtuudet määräytyvät sopijapuolten sopiman ketterien menetelmien projektimallin mukaisesti
(ks. EKT 5.2). Tapauskohtaisesti voi kuitenkin olla tarpeen poiketa näistä. Lähtökohtana on, että iteraatio toteutetaan toimittajan työmenetelmiä käyttäen (ks. EKT 6.5), sovitussa toimipaikassa ja myös
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– ELH 2.3 (huoltopalvelun tekeminen)

4.

– ELH 5 (palvelutasot)
– ELH 6.2 (voimassaolo).
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Sopijapuolet voivat tarvittaessa sopia salassapitovelvoitteen noudattamisen tehostamiseksi sopimussakosta. Sopimussakkoehdon tarpeellisuus ja laatiminen (mm. sopimussakon määrän ja ehdon muotoilun osalta) vaativat tapauskohtaista harkintaa, joka on jätetty sopijapuolille.

MALLI LIIKETOIMINNAN EETTISIKSI PERIAATTEIKSI
IT2015-sopimusehtokokoelmaan liittyy malli liiketoiminnan eettisiksi periaatteiksi. Asiakirjan tarkoituksena on toimia mallina yrityksille, kun ne laativat omia eettisiä ohjeitaan. Mallia ei ole tarkoitettu
liitettäväksi sopimuksiin.

IT2015-sopimusehtojen lähtökohtana on, että sopijapuolet sopivat hinnasta tai veloitusperusteista
sekä mahdollisista maksueristä tapauskohtaisesti. Lisäksi lähtökohtana on, että sopijapuolet sopivat
tapauskohtaisesti myös maksuehdoista.
Sopijapuolten kannattaa harkita erilaisia hinnoittelumalleja. Esimerkiksi asiantuntijatyötä sisältävissä
palveluissa tai projektitoimituksissa voidaan käyttää kiinteää tai aikaveloitusperusteista (esim. tuntihinta) hinnoittelua taikka katto- tai tavoitehintaa. Lisäksi sopijapuolet voivat tapauskohtaisesti sopia
esimerkiksi lisä- ja muutostöiden hinnasta tai veloitusperusteista, maksujen suorittamisesta erissä
sekä siitä, kuinka usein ja kuinka paljon hintoja voidaan muuttaa sopimuskauden aikana, elleivät
samat hinnat ole voimassa koko sopimuskautta. Sopijapuolten voi olla tarpeen sopia toimitussopimuksessa esimerkiksi siitä, että osa hinnasta suoritetaan vasta hyväksymismenettelyjen tai takuuvelvoitteiden päättymisen jälkeen. Sopijapuolet voivat tarvittaessa sopia tarkemmin myös hintojen tai
veloitusperusteiden muuttamisessa noudatettavasta menettelystä. Sopijapuolet voivat sopia hinnasta
liittämällä sopimukseen sovellettava hinnasto tai erikseen laadittava hintaliite.
Sopijapuolten tulisi harkita maksuehtoa tapauskohtaisesti. Laskujen käsittely ja hyväksymismenettelyt
voivat viedä joissain tilanteissa enemmän aikaa kuin 14 päivää ja näissä tilanteissa pidempi maksuaika voi olla perusteltu.
Yleisissä sopimusehdoissa (YSE) on hinnoittelua ja maksuehtoja koskevia sopimusehtoja siltä varalta,
että sopijapuolet eivät sovi asiasta. Ehtojen mukaan hinta määräytyy tällöin toimittajan tilaushetkellä
voimassa olleen hinnaston mukaisesti ja maksuehto on 14 päivää (ks. YSE 4 ja 5). Kyseisiä ehtoja
sovelletaan kuitenkin vain, ellei sopijapuolten kesken ole toisin sovittu.

SOPIMUKSISSA TAPAUSKOHTAISESTI SOVITTAVIA ASIOITA
Toimituksen kohde
Sopijapuolten on määriteltävä toimituksen kohde tapauskohtaisesti (ks. YSE 3.1).

Korvausvelvollisuus ja vastuunrajoitukset

Toimituksen kohteen määrittely on keskeistä sopimuksen toteuttamisen, tulkinnan ja soveltamisen
kannalta. Määrittely on siten suositeltavaa tehdä erityisen huolellisesti. Sopijapuolet voivat määritellä
toimituksen kohteen esimerkiksi käyttämällä IT2015-sopimusmallia.
Sopimuksen voimassaolo ja toimitusaikataulu
Sopijapuolten on sovittava sopimuksen voimassaolosta tai toimitusaikataulusta tapauskohtaisesti
kyseiseen tilanteeseen soveltuvalla tavalla. Sopimus voi olla voimassa määräajan tai toistaiseksi.
Toistaiseksi voimassa olevassa sopimuksessa on tarpeen sopia voimassaoloajan lisäksi irtisanomisajasta ja -menettelystä. Toimitussopimuksessa on puolestaan tarpeen sopia toimitusaikataulusta.
IT2015-sopimusehdot eivät sisällä toimituksen vaiheistamiseen (esim. määrittelyvaihe ja toteutusvaihe
tai pilottivaihe ja jakeluvaihe) liittyviä ehtoja, koska toimitusprojektit eroavat toisistaan. Sopijapuolet
voivat tarvittaessa muotoilla näihin liittyvät sopimusehdot tapauskohtaisesti.
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Muutamissa IT2015-sopimusehtokokoelmaan sisältyvissä erityisehdoissa on eräiden jatkuvien palvelujen osalta sopimuksen voimassaoloa koskevia ehtoja (ks. EAP 6, ELH 6, EOY 7 ja ETP 15). Kyseisiä
ehtoja sovelletaan kuitenkin vain, ellei sopijapuolten kesken ole toisin sovittu. Sopijapuolten tulee
aina sopia tapauskohtaisesti toimitusaikataulusta tai siitä, onko sopimus voimassa määräajan vai
toistaiseksi.
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IT2015-sopimusehtojen lähtökohtana on, että sopijapuolet sopivat korvausvelvollisuudesta ja vastuunrajoituksista tapauskohtaisesti. Sopiessaan korvausvelvollisuudesta ja vastuunrajoituksista sopijapuolet voivat ottaa huomioon esimerkiksi toimituksen arvon ja merkityksen sekä muut tapauskohtaiset seikat.
Vastuunrajoitukset ovat IT-alalla tavallisia. Tämän vuoksi yleisissä sopimusehdoissa (ks. YSE 12) on
eräitä vastuunrajoitusehtoja siltä varalta, että sopijapuolet eivät sovi asiasta. Sopijapuolten on hyvä
kiinnittää huomiota siihen, että kysymyksessä on niin sanottu kokonaisvastuunrajoitus. Sopijapuolet
voivat sopia myös toisenlaisesta vastuunrajoituksesta. Erityisesti useita tuotteita ja palveluja sisältävissä kokonaistoimituksissa sopijapuolten on suositeltavaa sopia poikkeavista ehdoista. Kyseisiä
IT2015-sopimusehtojen vastuunrajoitusehtoja sovelletaan vain, ellei sopijapuolten kesken ole toisin
sovittu.
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Huolto, tuki ja ylläpito

Palvelukuvaus
Palvelukuvaus on tyypillisesti toimittajan laatima asiakirja, jossa kuvataan palvelun sisältö. Palvelukuvaus laaditaan yleensä palvelukohtaisesti.
Sopijapuolten voi olla tarpeen ottaa sopimuksen kattamista palveluista mahdollisesti laaditut palvelukuvaukset sopimuksen liitteeksi, jotta sopimuksen kohteena olevan palvelun sisällöstä ei syntyisi
myöhemmin erimielisyyttä.
Palvelutaso
IT2015-sopimusehtojen lähtökohtana on, että sopijapuolet sopivat palvelutasosta tapauskohtaisesti.
Sopijapuolet voivat sopia palvelutasosta esimerkiksi sopimustekstissä tai sen liitteessä, kuten palvelutasokuvauksessa tai vastaavassa palvelutasosopimuksessa tai osana palvelukuvausta.
Palvelutasosta sovittaessa sopijapuolten on hyvä kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:
1) Palvelutason mittarit. Palvelutason mittariksi valittava kohde riippuu paljolti palvelun luonteesta.
Mittarina voidaan käyttää esimerkiksi käytettävyyttä, käyttökatkojen lukumäärää tai vikailmoitukseen vastaamiseen tai korjaustoimenpiteiden aloittamiseen kuluvaa aikaa. Mittariksi on syytä
valita sellainen kohde, jonka toteutumista voidaan luotettavasti seurata. Jos mittariksi valitaan
käytettävyys, sopijapuolet voivat sopia palvelun käytettävyydestä esimerkiksi prosenttilukuna tai
määrittämällä ne kellonajat ja viikonpäivät, jolloin palvelun tulee olla asiakkaan käytettävissä.
Palvelu voi olla käytettävissä jatkuvasti (24/7) tai tiettyinä ajankohtina. Palvelu voi olla käytettävissä arkisin eri aikaan kuin viikonloppuisin. Sopijapuolten on suositeltavaa kiinnittää mittarin
ja sen laskentaperusteen määrittelyyn sekä seurantaan ja raportointiin erityistä huomiota mahdollisten myöhempien erimielisyyksien välttämiseksi.
2) Huoltokatkot. Sopijapuolet voivat sopia, että toimittajalla on oikeus keskeyttää palvelun tuottaminen huolto-, ohjelmistopäivitys- tai vastaavia toimenpiteitä varten. Sopijapuolet voivat niin
ikään sopia, että toimittaja toteuttaa toimenpiteet säännöllisesti tiettynä ajankohtana (ns. huoltoikkuna) tai aina tarpeen mukaan. Sopijapuolten on suositeltavaa sopia myös esimerkiksi huoltotoimenpiteiden ilmoittamisessa noudatettavasta menettelystä, yhteyshenkilöistä sekä siitä, miten
huoltokatkot vaikuttavat palvelun käytettävyyden arviointiin.
3) Hyvitykset ja sanktiot. Sopijapuolet voivat sopia, että toimittaja on velvollinen maksamaan
asiakkaalle hyvitystä tai sanktioita, jos palvelu ei ole vastannut sovittua palvelutasoa. Jos hyvityksen tai sanktion maksamisesta sovitaan, sopijapuolten tulee määritellä esimerkiksi, missä
tilanteessa toimittajalla on velvollisuus maksaa hyvitystä tai sanktiota ja kuinka hyvityksen tai
sanktion suuruus määräytyy.
ELH-liitteessä (ks. ELH 5) on palvelutasoa koskevia sopimusehtoja siltä varalta, että sopijapuolet
eivät sovi asiasta. Kyseisiä ehtoja sovelletaan kuitenkin vain, ellei sopijapuolten kesken ole toisin
sovittu. Palvelutasosta sovittaessa sopijapuolet voivat tarvittaessa hyödyntää IT2015 palvelutasokuvausta tietoverkon välityksellä toimitettavien palvelujen tai muiden sellaisten palvelujen kohdalla,
joiden palvelutason mittariksi soveltuu palvelun käytettävyys.
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IT2015-sopimusehdot on laadittu siten, että toimitusta koskevat sopimustyypit ja jatkuvia palveluja
koskevat sopimustyypit käsitellään erikseen. Vaikka toimitus ja ylläpito liittyvät kiinteästi toisiinsa,
ne ovat sopimustyyppeinä erilaisia. Toimitus on luonteeltaan useimmiten kertaluonteinen, kun ylläpito
on jatkuvaa palvelua. Siten on usein tarkoituksenmukaista, että toimituksesta tehdään oma sopimus
ja toimitusvaiheen jälkeisestä huolto-, tuki- ja ylläpitovaiheesta erillinen sopimus tai sopimusliite.
Sopijapuolille voi olla olennaista varmistaa, että toimituksen kohteelle, esimerkiksi laitteelle, ohjelmistolle tai tietojärjestelmälle, on tarjolla huoltoa, tukea ja ylläpitoa riittävän pitkään toimituksen
hyväksymisen jälkeen. Tämä voidaan varmistaa tekemällä huoltoa, tukea ja ylläpitoa koskeva palvelusopimus tai sopimusliite samanaikaisesti toimitussopimuksen kanssa.
Tuen osalta sopijapuolten on hyvä sopia esimerkiksi siitä, mitä tuki kattaa, mihin kellonaikaan ja
minä viikonpäivinä sitä on saatavilla ja millaisia kanavia tuen osalta hyödynnetään (esimerkiksi
puhelintuki tai sähköpostitse tarjottava tuki). Lisäksi on suositeltavaa sopia siitä, millä kielillä tukea
on saatavilla ja miten tuki on hinnoiteltu, jos se on maksullista.
Sopijapuolet voivat hyödyntää IT2015-sopimusehtoihin sisältyviä erityisehtoja ohjelmistojen ylläpitopalveluista (EOY) ja laitteiden huoltopalveluista (ELH), kun sovitaan huolto- tai ylläpitopalveluista.
Ohjeet ja koulutus
Sopijapuolet voivat sopia, että toimittaja toimittaa asiakkaalle palveluun tai laitteeseen liittyviä
ohjeita tai koulutusta. Tämä voi olla tärkeää käytön sujuvuuden varmistamiseksi.
Ohjeiden osalta sopijapuolten voi olla tarpeen sopia tarkemmin esimerkiksi ohjeiden laajuudesta
ja siitä, missä ja minkä kielisinä ohjeet ovat saatavilla sekä siitä miten usein niitä päivitetään. Koulutuksen osalta sopijapuolten on suositeltavaa sopia esimerkiksi koulutuksen laajuudesta, sisällöstä
ja ajankohdasta. Sopijapuolille voi myös olla tärkeää sopia siitä, millaista osaamista ja muita valmiuksia laitteen tai ohjelmiston käyttäjiltä edellytetään, koska se edesauttaa ohjeistuksen, koulutuksen
ja myös käyttötuen tarkoituksenmukaisuutta.

vähimmäisehtoja yksityiskohtaisemmin ottamalla huomioon kyseessä olevan toimituksen tai palvelun
erityispiirteet ja muut tapauskohtaiset seikat. Sopijapuolten on asiasta sopiessaan hyvä kiinnittää
huomiota seuraaviin asioihin:
1) Rekisterinpitäjä. Henkilötietolain mukaan rekisterinpitäjällä tarkoitetaan yhtä tai useampaa henkilöä, yhteisöä, laitosta tai säätiötä, jonka käyttöä varten henkilörekisteri perustetaan ja jolla on
oikeus määrätä henkilörekisterin käytöstä tai jonka tehtäväksi rekisterinpito on lailla säädetty
(ks. henkilötietolaki 3 §). Rekisterinpitäjän tulee huolehtia muiden velvollisuuksien lisäksi siitä,
että käyttöön otettavat tietojärjestelmät noudattavat lain vaatimuksia. Tämä koskee muun muassa
tietojenkäsittelypalvelujen hankkimista, alihankkijoiden käyttöä ja henkilötietojen siirtoa ulkomaille.
Yleensä rekisterinpitäjänä on asiakas ja toimittaja toimii asiakkaan lukuun, mutta sopijapuolten
on tarpeen selvittää tämä tapauskohtaisesti.
2) Tietoturva. Henkilötietolain mukaan rekisterinpitäjän on muun muassa toteutettava tarpeelliset
tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin
ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta,
siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä (ks. henkilötietolaki 32 § 1 mom.). Toisaalta rekisterinpitäjän lukuun toimivan on ennen tietojen käsittelyyn ryhtymistä annettava rekisterinpitäjälle
asianmukaiset selvitykset ja sitoumukset sekä muutoin riittävät takeet henkilötietojen suojaamisesta
lain edellyttämällä tavalla (ks. henkilötietolaki 32 § 2 mom.). Sopijapuolten tulisi siten määritellä
palvelun tietoturvavaatimukset sopimuksessa riittävän yksityiskohtaisesti. Esimerkiksi sopijapuolten
noudattamat kirjalliset tietoturvakäytännöt voidaan ottaa sopimuksen liitteeksi.
3) Henkilötietojen siirtäminen ulkomaille ja henkilötietoihin pääsyn mahdollistaminen ulkomailta.
Yleisissä sopimusehdoissa (ks. YSE 8.3) on varsin tiukat ehdot henkilötietojen siirtämisen ja henkilötietoihin pääsyn suhteen. Jos sopijapuolten on tarpeen käsitellä henkilötietoja tätä laajemmin,
sopijapuolten tulee harkita ja sopia henkilötietojen käsittelyä koskevat menettelyt tapauskohtaisesti
ja ottaa huomioon sääntelyn asettamat edellytykset.
Henkilötietojen käsittelystä löytyy ohjeita ja lisätietoa esimerkiksi Tietosuojavaltuutetun verkkosivulta
www.tietosuoja.fi.
Auditointi

Henkilötietojen käsittely ja tietoturva
IT-toimitusten ja -palvelujen yhteydessä käsitellään usein henkilötietoja. Henkilötietoja käsiteltäessä
sopijapuolen tulee noudattaa sitä velvoittavaa lainsäädäntöä, kuten henkilötietolakia (523/1999)
sekä tietoyhteiskuntakaarta (917/2014) ja muita mahdollisesti soveltuvia erityissäädöksiä, viranomaismääräyksiä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Sopijapuolen tulee lisäksi noudattaa sopijapuolten
sopimia järjestelyjä, jotka eivät ole ristiriidassa pakottavan lainsäädännön tai viranomaismääräysten
kanssa.
Yleiset sopimusehdot (YSE) ja erityisehdot tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista (ETP) sisältävät henkilötietojen käsittelyä ja tietoturvaa koskien vähimmäisehdot siltä varalta, että sopijapuolet eivät sovi asiasta tarkemmin (ks. YSE 8 ja ETP 13). ETP-liitteessä on lisäksi tietoturvaloukkausten käsittelyä koskevat ehdot (ks. ETP 14). Sopijapuolten on yleensä tarpeellista sopia asiasta
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Sopijapuolten voi olla tarpeen sopia toimitukseen tai palveluun liittyen auditointi- eli tarkastusoikeudesta. Auditointia voidaan käyttää ennen sopimuksen tekemistä sen varmistamiseksi, että toimittajan
toiminta täyttää tietoturvavaatimukset tai muut auditoinnin kohteena oleva vaatimukset, tai sopimuksen tekemisen jälkeen esimerkiksi toimituksessa, palvelussa tai raportoinnissa olleen puutteen, virheen, häiriöiden tai laiminlyöntien todentamiseksi. Auditoinnin voi suorittaa joko sopijapuoli tai,
kuten usein sovitaan, ulkopuolinen, sopijapuolista riippumaton asiantuntija. Auditoinnin voi tilata
sopimuksessa olevasta auditointiehdosta tai sopijapuolten välisestä sopimuksesta riippuen joko toimittaja tai asiakas.
Auditointia koskevat tilanteet ovat monimuotoisia, joten niitä koskevien ehtojen tarpeellisuus on
jätetty sopijapuolten harkittavaksi tapauskohtaisesti. Jos sopijapuolet päättävät sopia auditoinnista,
sopijapuolten on hyvä sopia esimerkiksi auditoinnin suorittajasta tai valintatavasta sekä auditoinnin
laajuudesta, ajankohdasta ja kustannuksista.
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Escrow
Sopijapuolten voi olla tarpeen sopia toimitukseen tai palveluun liittyen escrow’sta eli talletuspalvelusta. Escrow’lla tarkoitetaan palvelua, jossa puolueeton palveluntarjoaja (escrow-agentti) ottaa talletusmateriaalin (esimerkiksi ohjelmiston lähdekoodin tai dokumentaatiota) säilytykseen ja vapauttaa
sen sopijapuolen käyttöön escrow-sopimuksessa sovittavilla ehdoilla. Vapauttamisen ehtona on tyypillisesti esimerkiksi toimittajan konkurssi tai escrow’n kohteena olevan tuotteen ylläpidon lopettaminen.
Escrow-palvelun käyttöönotto edellyttää sopijapuolten välisen sopimuksen lisäksi sopimusta escrowagentin kanssa. Eri escrow-agenttien toimintakäytännöt ja sopimusehdot eroavat toisistaan, joten
escrow’ta koskevien ehtojen tarpeellisuus, escrow-agentin valinta ja escrow’ta koskevien ehtojen
muotoilu on jätetty sopijapuolten harkittavaksi.
Toiminnan jatkuvuus ja sen turvaaminen
Tuotteet ja palvelut tuotetaan usein eri toimijoista muodostuvissa verkostoissa. Koko verkoston toimintakykyä voidaan parantaa verkostoon kuuluvan organisaation omaa toimintavarmuutta kehittämällä
sekä edellyttämällä sitä muilta.
Yhteiskunnan lisääntynyt tietointensiivisyys, tieto- ja viestintäjärjestelmien keskinäinen integraatio
sekä kaikille avointen tietoverkkojen käyttö ovat asettaneet uudenlaisia vaatimuksia erilaisten toimintojen varmistamiselle. Digitalisaation kiihtyessä organisaation toimintaan liittyvät informaatioprosessit muodostuvat yhä tärkeämmiksi toiminnan jatkuvuuden hallinnassa. Jokaisen toimijan tuleekin osaltaan huolehtia informaatioprosessien toimintavarmuudesta.

5.

Liitä IT2015 EKT- ja YSE-ehdot ja muut valitsemasi IT2015-ehdot sopimukseen
Liitä mukaan vain valitsemasi, tilanteeseen soveltuvat IT2015-erityisehdot,
ei koko ehtovalikoimaa.
Esimerkiksi kun sovitaan pelkästään ohjelmistotoimituksesta ketterillä menetelmillä,
liitä vain niitä koskevat erityisehdot (IT2015 EKT) ja IT2015 YSE-ehdot.

+

+

Jos sovitaan esimerkiksi ohjelmistotoimituksesta ketterillä menetelmillä ja ohjelmiston ylläpidosta, liitä molempia koskevat erityisehdot (IT2015 EKT ja IT2015 EOY) ja
IT2015 YSE-ehdot.

+
6.

+

+

Varmista mahdollisuus perehtyä sopimukseen liitteineen
Väärinkäsitysten välttämiseksi varmista, että kummallakin sopimuskumppanilla on mahdollisuus
perehtyä sopimukseen ja sen liitteisiin, siis myös mukaan valittuihin IT 2015-ehtoihin (esim.
sivulta http://www.it-ehdot.fi/tutustu-ehtoihin )

7.

Kiinnitä huomiota sopimuksen ja sen liitteiden soveltamisjärjestykseen
Kun sopimus koostuu useista asiakirjoista, niissä olevat määräykset voivat olla keskenään
ristiriidassa. Kerro siis selkeällä tavalla sopimuksessa, missä järjestyksessä sitä ja sen liitteitä
sovelletaan.

Mainitse sopivat IT2015-ehdot sopimuksessa. Yksilöi sopimuksessa kaikki sen osaksi tarkoitetut
asiakirjat ja sopimusehdot. Yleisluontoinen viittaus esimerkiksi ”IT2015-sopimusehtoihin” ei ole
riittävä.

Jos laadit sopimuksen käyttäen IT2015-sopimusmallia, oletettu liitteiden soveltamisjärjestys
on seuraava:
1) sopimusasiakirja
(IT2015-sopimusmallia hyödyntäen)

Jos valitset IT2015 EKT-ehdot, voit viitata niihin ja IT2015 YSE-ehtohin esimerkiksi näin:
”Muut ehdot: IT2015 ETK eritysehtoja ohjelmistojen toimituksista ketterillä menetelmillä
ja IT2015 YSE yleiset sopimusehdot.”
tai näin:

Hinta ja maksuehdot

Kiinnitä sopimusta laatiessasi erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin

Viittaa sopiviin IT2015-ehtoihin

Esimerkki 1

EKT-specific guidance, pp. 6-8: the focus is on explaining
some of the key terms, clause by clause.
Salassapidon kohde on jätetty sopijapuolten määritettäväksi tapauskohtaisesti, jotta salassapitosopimuksen sopimusmallia voitaisiin käyttää joustavasti erilaisissa tilanteissa. Jotta salassapitosopimus turvaisi mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti sopijapuolten salassapitointressin, sopijapuolten
tulisi määritellä salassapidon kohde huolellisesti ja tarkkarajaisesti. Konsernisuhteiden osalta sopijapuolten on suositeltavaa sopia täydentävistä, tarkentavista tai poikkeavista ehdoista.

IT2015 EOY

Työlistan priorisointi (EKT 4.3)
Ellei toisin ole sovittu, työlistan priorisoinnista huolehtiminen on asiakkaan tehtävä.

Immateriaalioikeudet ja muutosten tekeminen (EKT 10.1 ja 10.2)
Toimituksen kohteen oikeuksien osalta on lähtökohdaksi otettu se, että immateriaalioikeudet
toimitukseen, julkaisuihin ja dokumentaatioon kuuluvat toimittajalle. Asiakas ja sen kanssa
samaan konserniin kuuluvat yhtiöt saavat niihin käyttöoikeuden omassa toiminnassaan tai
muussa erikseen sovitussa toiminnassa ja myös oikeuden tehdä tai teettää niihin muutoksia.
Asiakkaan on syytä varmistua siitä, että käyttöoikeuden laajuus on riittävä ja varmistaa myös,
että muutoksia on käytännössä mahdollista tehdä. Tämä voi edellyttää lähdekoodia (EKT 7.4).
Toisaalta voidaan sopia, että toimittaja huolehtii ohjelmiston ylläpidosta ja jatkokehityksestä.

Laitteiden huoltopalveluja (ELH) koskevat erityisehdot on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä yleisten
sopimusehtojen (YSE) kanssa, kun sovitaan IT-alan laitteiden jatkuvaluonteisista huoltopalveluista.
Ehtoja voidaan käyttää yhdessä laitteiden huoltosopimuksen sopimusmallin kanssa. Sopimukseen
tarvitaan yleensä laitteiden huoltopalveluja (ELH) koskevien erityisehtojen ja yleisten sopimusehtojen
(YSE) lisäksi muita liitteitä, joita voivat olla esimerkiksi hinnasto, palvelukuvaus, palvelutasokuvaus
tai tuote- ja palveluyhteenveto.

– EKT 6.6 (asiakkaan oikeus päättää projekti)

Salassapitosopimuksen sopimusmallia (Non-Disclosure Agreement, NDA) on tarkoitettu käyttäväksi,
kun sopijapuolet haluavat erikseen sopia tietyn asian (esim. kehitysprojektin), aineiston tai tiedon
olevan salainen. Sopijapuolten on hyvä huomata, että yleiset sopimusehdot sisältävät salassapitoa
koskevia ehtoja (ks. YSE 7). Nämä ehdot voivat olla tapauksesta riippuen riittäviä sopijapuolten
tarkoituksiin.

IT2015 EKT

IT2015 YSE

Tapauskohtaisesti voi kuitenkin olla tarpeen poiketa ketterän menetelmän määrätyistä
rooleistä. Tämäkin on sovittava kirjallisesti.

Testaukset ja toimituksen hyväksyminen (EKT 8)
Ketteriin menetelmiin perustuvat toimitusprojektit poikkeavat toisistaan. Yleensä tällaisiin projekteihin liittyy niiden monimuotoisuuden takia enemmän riskejä kuin standardituotteiden toimituksiin. Sopijapuolten tulisikin kiinnittää erityistä huomiota rooleihin ja vastuunjakoon.
Sopijapuolten voi myös olla tarpeen tarkentaa hyväksymismenettelyihin liittyviä ehtoja.

Laitteiden huoltopalvelut (ELH)

Sopijapuolten on hyvä ottaa huomioon, että samanaikaisesti toimitussopimuksen kanssa on usein
tarpeen tehdä tukea ja ylläpitoa koskeva sopimus. Tähän liittyviä asioita on selostettu kohdassa
huolto, tuki ja ylläpito.

Ohjelmistotoimitukset ketterillä menetelmillä (EKT)

Projektin ja iteraatioiden edistymisestä raportointi (EKT 7.1)
Ellei muuta ole sovittu, toimittajan edellytetään raportoivan projektin ja iteraatioiden
edistymisestä käytetyn ketterän menetelmän projektimallin mukaisella tavalla tai vähintään
kerran viikossa sekä kunkin iteraation lopussa. Erityisesti lyhyissä iteraatioissa on syytä harkita,
tarvitaanko julkaisujen toimittamisen lisäksi lainkaan erillistä raportointia.

asiakkaan projektihenkilöstön tulee osallistua projektikokouksiin (ks. EKT 6.4). Jos sopijapuolet
haluavat määritellä työmenetelmiä tai iteraation toteuttamista tarkemmin, siitä on sovittava kirjallisesti.
Asiakas voi päättää projektin ilmoittamalla siitä kirjallisesti toimittajalle vähintään 14 päivää etukäteen (ks. EKT 6.6). Jos asiakkaalle halutaan antaa lyhyempi irtisanomisaika tai jos asiakkaan
irtisanomisoikeutta halutaan rajoittaa, siitä on sovittava kirjallisesti. Toimittaja raportoi projektin ja
iteraatioiden edistymisestä sopijapuolten valitseman ketterän menetelmän projektimallin mukaisella
tavalla vähintään kerran viikossa sekä kunkin iteraation lopussa (ks. EKT 7.1). Sopijapuolten on
hyvä harkita raportointikäytäntöjä. Erityisesti lyhyissä iteraatioissa on syytä harkita, tarvitaanko
julkaisujen toimittamisen lisäksi lainkaan erillistä raportointia. Sopijapuolella ei lähtökohtaisesti ole
oikeutta saada viivästyssakkoa (ks. EKT 9.1 ja 9.2). Jos sopijapuolet haluavat esimerkiksi ulottaa
viivästyssakon koskemaan yksittäisiä julkaisuja, yleensä on selvyyden vuoksi tarpeen sopia samalla
yksittäisten julkaisujen hyväksymismenettelystä ja hyväksymisajankohdasta. Toimituksen kohteen
oikeuksien osalta on lähtökohdaksi otettu se, että immateriaalioikeudet kuuluvat toimittajalle ja asiakas saa käyttöoikeuden omaan ja asiakkaan kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden toimintaan (ks. EKT 10.1 ja 10.2). Asiakkaan on syytä varmistua siitä, että käyttöoikeuden
laajuus on riittävä ja varmistaa myös se, että muutoksia on käytännössä mahdollista tehdä. Asiakkaan ei ole usein käytännössä mahdollista tehdä ohjelmistoon muutoksia ilman lähdekoodia (ks.
EKT 7.4). Toisaalta sopijapuolet voivat sopia, että toimittaja huolehtii ohjelmiston ylläpidosta ja
jatkokehityksestä.

Ketteriin menetelmiin perustuvat toimitusprojektit poikkeavat toisistaan. Yleensä tällaisiin projekteihin
liittyy niiden monimuotoisuuden takia enemmän riskejä kuin standardituotteiden toimituksiin. Tämän
takia sopijapuolten tulisi kiinnittää erityistä huomiota sopijapuolten rooleihin ja vastuunjakoon. Sopijapuolten voi olla tarpeen tarkentaa hyväksymismenettelyihin liittyviä ehtoja (ks. EKT 8).

– EJT 8.1 (toimittajan tekemät testit)

SALASSAPITOSOPIMUS

IT2015 EKT

2

Page 1-2: general intro to the entire IT2015 family of terms
and how to use it
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IT2015 EVT

Ylläpito sisältyy

Avoimen lähdekoodin
ohjelmiston lisenssiehdot*

Projektihenkilöstön roolit ja valtuudet (EKT 5.2)
Projektihenkilöstön roolit ja valtuudet määräytyvät käytetyn ketterän menetelmän projektimallin mukaisesti. Koska menetelmien roolinjaossa tilaajan ja toimittajan kesken on usein
tulkinnan varaa, roolit on syytä vahvistaa kirjallisesti.

Ylläpito sisältyy

IT2015 EVT

Ylläpito ei sisälly

The table guides readers to choose the right combination of IT2015 terms by asking questions such as:
is maintenance included? Is the delivery about a mix of ready-made software and bespoke agile-developed
software? Are open source components used?

Jos sopimus koostuu useista asiakirjoista, eri asiakirjoissa olevat ehdot voivat olla keskenään ristiriidassa. Sen varalta sopijapuolten on suositeltavaa sopia siitä, miten mahdolliset sopimusehtojen
väliset ristiriidat ratkaistaan. Myös tältä osin IT2015-sopimusehtoihin sisältyvät sopimusmallit tarjoavat erään tavan sopia asiasta.

– IT2015 EOY erityisehtoja ohjelmistojen ylläpitopalveluista

IT2015 EOY

IT2015 YSE

Sopijapuolten tulisi luetella sopimuksessa yksilöidysti jokainen sopimuksen osaksi tuleva asiakirja,
jotka on lisäksi suositeltavaa liittää osaksi sopimusmallia tai muuta allekirjoitettavaa sopimusasiakirjaa. Kun sopijapuolet viittaavat sopimuksessa sen liitteisiin, viittauksen tulisi olla yksiselitteinen.
Yleinen viittaus esimerkiksi ”IT2015-sopimusehtoihin” ei ole riittävä. IT2015-sopimusehtoihin sisältyvissä sopimusmalleissa on esitetty yksi tapa sille, miten sopijapuolet voivat viitata IT2015-sopimusehtoliitteisiin. Sopimustekstissä oleva yksiselitteinenkään viittaus sopimukseen sisältyviin liitteisiin
ei ole kaikissa tapauksissa sellaisenaan riittävä. Yleensä sopimusrungosta erillisten liitteiden voidaan
katsoa tulleen osaksi sopimusta, jos liitteet on liitetty sopimukseen sopimusasiakirjoiksi tai liitteisiin
on viitattu sopimuksessa ja sopijapuolilla on viittaamisen lisäksi ollut tosiasiallinen mahdollisuus
tutustua liitteisiin ennen sopimuksen tekemistä. Viimeksi mainitusta huolimatta on suositeltavaa, että
sopijapuolet viittaamisen lisäksi liittävät sopimuksen osaksi tarkoittamansa IT2015-sopimusehtoliitteet
sopimusasiakirjoiksi kaikkiin sellaisiin sopimuksiin, joissa IT20105-sopimusehtoihin viitataan. Muutoin voi syntyä tulkintaerimielisyyttä siitä, ovatko viitatut sopimusehtoliitteet tosiasiallisesti tulleet
osaksi sopijapuolia velvoittavaa sopimusta.

– IT2015 YSE yleiset sopimusehdot

Ylläpito ei sisälly

IT2015 YSE

Iteraatiot (EKT 6.4) ja työmenetelmät (EKT 6.5)
Lähtökohtana on, että iteraatiot toteutetaan toimittajan työmenetelmiä käyttäen, sovitussa
paikassa ja myös asiakkaan projektihenkilöstön tulee osallistua projektikokouksiin.
Jos työmenetelmiä tai iteraatioiden toteuttamista halutaan määritellä tarkemmin, siitä on
sovittava kirjallisesti.

Ylläpito sisältyy

IT2015 YSE
Sopijapuolten tulee lähtökohtaisesti aina liittää sopimukseen yleiset sopimusehdot (YSE). Erityisehdoista (EAP, EJT, EKT, ELH, ELT, EOY, ETP ja EVT) sopijapuolten tulee valita kyseiseen tilanteeseen
soveltuvat liitteet. Erityisehtoliitteet on laadittu käytettäviksi aina yhdessä yleiset sopimusehtojen
(YSE) kanssa. Palvelutasokuvaus on asiakirjamalli, jota sopijapuolet voivat hyödyntää sopimuksen
liitteeksi mahdollisesti tulevaa palvelutasokuvausta (SLA) laadittaessa.

IT2015 EKT

1) Sopimuksen muut liitteet kuin IT2015-sopimusehdot
> esimerkiksi avoimen lähdekoodin ohjelmiston lisenssiehdot
2) IT2015-erityisehdot
> päätä ja merkitse järjestys, jossa valittuja IT2015-eritysehtoja sovelletaan
3) IT2015 YSE-ehdot

Sopimuspohjien tarkoitus on helpottaa sopimusten tekemistä. Niissä on useissa kohdin
valmiita ratkaisuja, joista voi valita tilanteeseen soveltuvan vaihtoehdon. Ratkaisut ovat
käyttökelpoisia tyypillisimmissä tilanteissa, mutta ne eivät sovi kaikissa tapauksissa.
Harkitse siis niiden sisältöä tapauskohtaisesti.

Räätälöity ratkaisu
ketterillä menetelmillä

IT2015 EKT

• Toimituksen kohteen yksiselitteisyyden ja siihen sovellettavien ehtojen varmistamiseksi
määrittele sopimuksessa selvästi, mitkä osat toimituksen kohteesta ovat
valmisohjelmistoa (EKT 2.8), mitkä avointa lähdekoodia (YSE 2.1) ja mitkä tietoverkon
välityksellä toimitettavaa ohjelmistopalvelua (ETP 2.4).
• Laadi sopimus erityisen huolellisesti. Pyri välttämään sitä, että eri ehtoja sovelletaan
päällekkäin.
• Toimituksen kohde sisältää valmisohjelmistoa tai avointa lähdekoodia vain, jos siitä on
kirjallisesti sovittu (YSE 3.2).
• Jos sopimuksen liitteiden soveltamisjärjestyksestä eri ohjelmistojen osalta ei ole muuta
sovittu, sopimusehtojen keskinäinen soveltamisjärjestys on:

Sopimuksen voi laatia alusta alkaen itse. Helpompi vaihtoehto on hyödyntää IT2015 EKT-ehtojen käyttöä varten laadittua sopimuspohjaa “IT2015 Ketterien menetelmien toimitussopimus”.
Sitä voi muokata tilanteen mukaan. Sopimuspohja on ladattavissa sivulta
http://www.it-ehdot.fi/tutustu-ehtoihin

KÄYTÄ NÄITÄ IT2015-EHTOJA

IT2015 ETP

*Katso sivulta https://opensource.org/licenses

Luonnostele sopimus

MITÄ RAKENNETAAN?

Ylläpito sisältyy

IT2015 ETP

IT2015 YSE

Pohdittavia kysymyksiä:
• Sisältääkö ratkaisu myös valmisohjelmistoja?
• Halutaanko avoimen lähdekoodin ratkaisuja vai käyvätkö suljetut ohjelmistot?
• Sisältääkö ratkaisu myös pilvisovelluksia?
• Sisältääkö sopimus myös ylläpitoa?

How did it look before?
IT2015-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÄMINEN

KÄYTÄ NÄITÄ IT2015-EHTOJA
Ylläpito ei sisälly

IT2015 YSE

Yleisimmät käytössä olevat ketterät menetelmät ovat:
• Scrum – http://www.scrumguides.org
• SAFe – www.scaledagileframework.com
• Kanban – https://en.wikipedia.org/wiki/Kanban_(development)

The prototype was well received and it helped to obtain approval for the redesign of the entire set of instructions. Piloting and prototyping are key activities
in legal design and redesign. They help to show what
the future could look like, engage users and make
their voice heard.

MITÄ RAKENNETAAN?
Räätälöity ratkaisu
ketterillä menetelmillä +
pilvisovelluksia

IT2015-sopimusehtoja laadittaessa eräitä sopimussuhteessa tarpeellisia ehtoja on jätetty sovittavaksi
sopijapuolten välillä tapauskohtaisesti. Näitä tapauskohtaisesti sovittavia asioita on tuotu esille kohdassa Sopimuksissa tapauskohtaisesti sovittavia asioista. Yksittäisen sopimuksen kohdalla voi olla
muiltakin osin perusteltua poiketa IT2015-sopimusehdoissa esitetyistä yleisluonteisista ratkaisuista
tai sopia jostakin asiasta yksityiskohtaisemmin kuin IT2015-sopimusehdoissa. Erityisesti yritys- tai
palvelukohtaisten toimintatapojen ja konsernisuhteiden osalta sekä vaativimmissa toimituksissa
sopijapuolten on suositeltavaa sopia täydentävistä, tarkentavista tai poikkeavista ehdoista.
IT2015-sopimusehdoissa on korostettu maininnalla ”sopijapuolet sopivat kirjallisesti” sellaisia ehtokokonaisuuksia, jotka on tarkoitettu sovittavaksi sopijapuolten välillä tapauskohtaisesti. IT2015sopimusehdoissa näiltä osin mahdollisesti olevat vähimmäisehdot on laadittu siltä varalta, että sopijapuolet eivät sovi asiasta. Tällä on pyritty ehkäisemään mahdollisia myöhempiä tulkintaerimielisyyksiä, joita voisi syntyä, jos asiasta ei olisi lainkaan sovittu. IT2015-sopimusehdoissa on lisäksi
korostettu maininnalla ”ellei kirjallisesti ole toisin sovittu” sellaisia yksittäisiä ehtoja, joiden tarkoituksenmukaista sisältöä sopijapuolten on suositeltavaa harkita.

”Sopimukseen sovelletaan seuraavia IT2015-ehtoja: IT2015 ETK eritysehtoja
ohjelmistojen toimituksista ketterillä menetelmillä ja IT2015 YSE yleisiä sopimusehtoja.”

2) sopimuksen muut liitteet kuin IT2015-ehdot
(sopimuksessa mainitussa järjestyksessä)
3) liitteinä olevat IT2015-erityisehdot
(tässä esimerkissä IT2015 EKT ja IT2015 EOY -ehdot)
4) IT2015 YSE-ehdot

Esimerkki 2

IT2015-sopimusehtoihin sisältyviä asiakirjoja on käytettävä niitä koskevien käyttöehtojen mukaisesti.
Sopijapuolten on suositeltavaa sopia poikkeukset IT2015-sopimusehtojen sisällöstä erillisellä asiakirjalla, esimerkiksi liittämällä sopimukseen asiakirja ”poikkeukset IT2015-sopimusehdoista”.
KÄYTTÖOIKEUDEN HANKKIMINEN
IT2015-sopimusehtojen käyttäminen edellyttää käyttöoikeuden hankkimista. Lisätietoja käyttöoikeuden hankkimisesta on saatavilla verkkosivulla www.it-ehdot.fi.

Toimintavarmuutta voidaan vahvistaa esimerkiksi siten, että hankinta- tai yhteistyösopimuksissa edellytetään toiminnan jatkuvuuden hallintaa koskevien suositusten noudattamista kaikilta verkostoon
kuuluvilta kumppaneilta. Sopijapuolten voi olla suositeltavaa lisätä sopimukseen toiminnan jatkuvuutta koskevia sopimuskohtia, joiden tarkoituksena on tuoda toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen
tähtäävät menettelytavat osaksi sopimusta.
Sopimista helpottaakseen Huoltovarmuuskeskus ja Viestintävirasto ylläpitävät toiminnan jatkuvuuden
hallintaa koskevia suosituksia ja valmiita mallisopimuslausekkeita, joita voi muokata kyseiseen tilanteeseen sopiviksi. Suositukset ja mallisopimuslausekkeet löytyvät Huoltovarmuuskeskuksen ja Viestintäviraston verkkosivuilta www.huoltovarmuus.fi ja www.viestintavirasto.fi/sopiva.

Jos kyse on ohjelmistotoimituksesta ketterillä menetelmillä ja sen lisäksi sovitaan
ohjelmiston ylläpidosta, voit valita IT2015 EKT- ja IT2015 EOY-ehdot ja viitata niihin
ja IT 2015 YSE-ehtoihin esimerkiksi näin:

SOPIMUSEHDOISTA POIKKEAMINEN
IT2015-sopimusehdot ovat IT-alan yleiset sopimusehdot eikä niissä ei ole mahdollista huomioida
kaikkia yksittäiseen toimitukseen tai palveluun liittyviä erityispiirteitä. Sopijapuolilla on IT-toimituksissa
ja -palveluissa pääsääntöisesti sopimusvapaus. Sopijapuolet voivat vapaasti sopia poikkeuksista
IT2015-sopimusehtojen sisältöön. Sopijapuolten on suositeltavaa aina harkita tarvetta sopia tapauskohtaisesti mahdollisista täydentävistä, tarkentavista tai poikkeavista ehdoista, vaikka sopimus laadittaisiin IT2015-sopimusehtoja käyttäen.
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Pp 14-20: business-related decisions are described in
general at the end of the document. Users may fail to think
strategically, because business decisions are not presented
in context with project-specific contractual decisions.

“Sopimukseen sovelletaan seuraavia IT2015 ehtoja:
• IT2015 EKT erityisehtoja ohjelmistojen toimituksista ketterillä menetelmillä
• IT2015 EOY erityisehtoja ohjelmistojen ylläpitopalveluista
• IT2015 YSE yleisiä sopimusehtoja”

Show, don’t tell 1: recommended language to be used
to refer to the IT2015 terms that apply and how to
spell out their order of precedence

Show, don’t tell 2: recommended contract
structure and order or precedence based on
using the freely available IT2015 contract form
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