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1. Osapuolet 

1.1 Tekir Oy (jäljempänä Tekir) 
Y-tunnus: 1731321-4 
Lautatarhankatu 6 
00580 HELSINKI 
 
  
Valtiovarainministeriö (jäljempänä Asiakas)  
Y-tunnus: 0245439-9 
PL 28 
00023 VALTIONEUVOSTO 
 
 Jäljempänä yhdessä ”Osapuolet” ja kumpikin erikseen ”Osapuoli”.  
 
 

     

2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus 

2.1 Valtiovarainminisreriö haluaa kehittää viestintäänsä. Viestinnän 
kehittämiseksi Tekir tarjoaa viestinnän resurssejaan valtiovarainministeriön 
käyttöön tuottamalla sille (tällä sopimuksella valtiovarainministerille) vaativan 
viestinnän konsultointia erityisesti konsultoitavan uuden tehtävän luonne ja 
tilanne huomioon ottaen. 

 

2.2 Tällä Sopimuksella sopijapuolet sopivat vaativien erityisten 
viestintäpalveluiden toimittamisesta Asiakkaalle tämän sopimuksen ehdoin. 
Lisäksi tässä sovitaan palveluiden hinnoittelun perusteet. Palveluiden 
toteutus tapahtuu tämän Sopimuksen ja Asiakkaan antamien ohjeiden ja 
päätösten mukaisesti. 

 

  

https://sign.visma.net/fi/document-check/a5c5f13b-a33b-43ee-910b-86efbff27b2f

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



 

                                                                                                                                                   

3 

TEKIR OY | LAUTATARHANKATU 6, 00580 HELSINKI, FINLAND | +358 10 666 1181 | TEKIR@TEKIR.FI | WWW.TEKIR.FI 

3. Konsultointi 

3.1 Tekir konsultoi Valtiovarainministeriötä (valtiovarainministeri) yhdessä 
sovittavien aikataulujen mukaisesti. Sopimuksen voimassaolo alkaa 
sopimuksen allekirjoittamisesta ja se on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen 
irtisanomisaika on 1 kk molemmin puolin.  

 

3.2 Valtiovarainministeriö sitoutuu salassapitovelvoitteet huomioon ottaen 
antamaan konsultoinnissa tarvittavat perustiedot Tekirille korvauksetta. 

 

3.3 Tekirissä asiakasvastaava konsultti on Harri Saukkomaa. 

 

3.4 Valtiovarainministeriössä yhteyshenkilöinä ovat Kari Jääskeläinen 
(valtiovarainministerin esikunta) ja Thomas Sund (valtiovarainministeriön 
viestintä). 

 

4. Palkkio ja kulujen korvaaminen 

4.1 Toteutettavat projektit päätetään yhdessä osapuolten kesken. Ministerin 
konsultointia koskevissa projekteissa työn tilaaja on aina 
valtiovarainministeriön viestintä. 

 

4.2 Toimenpiteiden ylimenevästä työstä tai muusta erikseen sovittavasta työstä 
Tekirillä on oikeus laskuttaa 700 euroa + alv (strateginen konsultointi 
Saukkomaa), 350 euroa + alv tunnilta (strateginen konsultointi), 230 euroa 
tunnilta + alv (operatiivinen konsultointi) tai 150 euroa tunnilta + alv (avustava 
konsultointi). 

 

4.3 Tekirillä on oikeus laskuttaa puolet konsultoinnin hinnasta sen käynnistyessä 
ja toinen puoli konsultoinnin päätyttyä. Tuntilaskutteinen työ laskutetaan 
kuukausittain kalenterikuukauden lopussa. Maksuaika on 14 päivää netto 

 

4.4 Tekirillä on oikeus veloittaa mahdolliset kohtuulliset kulut, jotka aiheutuvat 
esim. alihankinnasta, mediaseurantapalvelusta, tilavuokrista, tarjoiluista, 
kääntäjän työstä, painokustannuksista tms. Läpilaskutuksesta Tekir veloittaa 
10 %:n kulun. Lisäksi Tekir veloittaa matkakustannukset, jotka aiheutuvat 
konsultoinnin toteuttamisesta. Näistä kuluista on sovittava etukäteen 
Asiakkaan kanssa. 
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5. Salassapitovelvollisuus ja omistusoikeus 

5.1 Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa kaiken tämän Sopimuksen 
tarkoituksen toteuttamiseksi saamansa toista Osapuolta tai sen 
liiketoimintaa koskevan luottamukselliseksi merkityn tai sellaiseksi 
ymmärrettävän tiedon riippumatta siitä missä muodossa tieto on (jäljempänä 
”Luottamuksellinen tieto”) sekä pidättäytymään käyttämästä 
Luottamuksellista tietoa muutoin kuin tämän Sopimuksen tarkoitukseen, 
elleivät Osapuolet ole toisin etukäteen kirjallisesti sopineet. 

 

5.2 Luottamuksellista tietoa eivät ole tiedot:  

a) jotka ovat julkisia tai yleisesti tiedossa tai saatavilla 
luovutushetkellä taikka myöhemmin tulevat julkisiksi tai 
yleiseen tietoon muusta syystä kuin osapuolen laiminlyönnistä 
johtuen; 

 

b) jotka olivat todistettavasti osapuolen tiedossa ennen tietojen 
luovutusta, tai jotka ovat osapuolen itsenäisesti kehittämiä; 

 

c) jotka saadaan laillisesti kolmannelta taholta, jolla on ollut 
oikeus tietojen ilmaisemiseen, ja joiden käytölle ei ole asetettu 
rajoituksia; tai  

 

d) joiden ilmaisemiseen tai luovuttamiseen osapuoli on velvoitettu 
pakottavan lainsäännöksen taikka tuomioistuimen tai muun 
vastaavan toimivaltaisen viranomaisen määräyksen 
perusteella. 

 

5.3 Sopijapuolet voivat luovuttaa Luottamuksellista tietoa sellaisille 
työntekijöilleen ja neuvonantajilleen, joiden on tämän Sopimuksen mukaisen 
konsultoinnin toteuttamiseksi välttämätöntä saada sellaista tietoa ja joita 
sitoo salassapitovelvollisuus joko sopimuksen, lain tai muiden säännösten 
tai ohjeiden perusteella, ja jotka sitoutuvat vähintään kohdan 5.1 mukaiseen 
salassapitoon. 

 

5.4 Tämän Sopimuksen kohdassa 5 tarkoitettu salassapitovelvollisuus pysyy 
voimassa myös tämän Sopimuksen voimassaolon päätyttyä. 

 

5.5 Valtiovarainministeriö omistaa ja sillä on yksinoikeus kaikkeen tämän 
projektin tuloksena syntyneeseen aineistoon ja materiaaliin, eikä Tekir voi 
käyttää sitä muissa projekteissa tai muussa tarkoituksessa eikä luovuttaa 
sitä edelleen kolmannelle osapuolelle ilman Asiakkaan erillistä suostumusta. 
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6. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen 

6.1 Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 

 

6.2 Sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensi sijassa 
Osapuolten välisin neuvotteluin. Jollei neuvotteluissa päästä 
yksimielisyyteen, tästä sopimuksesta aiheutuvien riitojen oikeuspaikkana on 
Helsingin käräjäoikeus.  

 

 

7. Sopimusmuutokset 

7.1 Tätä Sopimusta koskevat muutokset on tehtävä kirjallisesti ja ne ovat päteviä 
vain, kun molemmat Osapuolet ovat hyväksyneet muutokset 
allekirjoituksellaan. 

7.2 Tämä Sopimus muodostaa yhdessä tarjouksen kanssa 
sopimuskokonaisuuden.  
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8. Sopimuskappaleet ja allekirjoitukset 

Tätä Sopimusta on tehty kaksi (2) yhtäpitävää kappaletta, yksi (1) kummallekin 
Osapuolelle. 

 

Helsingissä,  

 

 

Tekir Oy    Valtiovarainministeriö 

 

 

 

_________________________  __________________________ 

Harri Saukkomaa   Thomas Sund 

Hallituksen puheenjohtaja   Viestintäjohtaja (vt.)  
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