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YLEISET SOPIMUSEHDOT 

1. Sopimusehtojen soveltaminen 
Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Tilastokeskuksen toimittamiin tietopalveluihin, ellei toisin sovittu.  

2. Veloitukset 
Tilastokeskus veloittaa suorittamistaan tehtävistä Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen 

(1271/2019) mukaisesti. Laskut erääntyvät maksettaviksi 21 päivän kuluttua lähettämisestä. Tilastokeskuksella on oikeus periä lain mukaista 

viivästyskorkoa maksuviivästyksen ajalta. Tilastokeskuksen palvelutoimintaan sovelletaan arvonlisäverolakia (1501/1993). Toimeksiantoon 

liittyvän veron tai muun julkisen maksun muuttuessa Tilastokeskuksella on oikeus vastaavaan hintojen muutokseen. 
 

Tilastokeskuksella on oikeus tarkistaa jatkuvien sopimusten hintoja ilmoittamalla siitä kirjallisesti vähintään 60 päivää ennen muutoksen 

voimaantuloa. Toimeksiantaja voi irtisanoa sopimuksen päättymään muutoksen voimaantulopäivään ilmoittamalla siitä vähintään 30 päivää 

aikaisemmin. 

3. Tilastokeskusta koskevat ehdot 
Tilastokeskus vastaa siitä, että aineisto on sovitun mukainen. Tilastokeskus korjaa aiheuttamansa virheen veloituksetta, mikäli 

toimeksiantaja ilmoittaa virheestä kirjallisesti 30 vuorokauden kuluessa virheellisten tietojen lähettämispäivästä. Muussa tapauksessa 

Tilastokeskus laskuttaa korjaamisesta aiheutuneet kustannukset. 
 

Tilastokeskus voi teettää toimeksiannon mukaisia tehtäviään kolmannella osapuolella. 
 

Tilastokeskuksella on oikeus hävittää toimeksiantajan lukuun laaditut aineistot 30 päivän kuluttua sopimuksen päättymisestä, ellei toisin 

sovita. 
 

Tilastokeskus ei luovuta tilaston tai tutkimuksen välituotteita eikä tietoja, joiden luovuttaminen rikkoisi salassapitosäännöksiä. 

Tilastokeskukseen ja sen solmimiin sopimuksiin sovelletaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Kaikki oikeudet 

toimeksiannosta tuotettuun aineistoon kuuluvat Tilastokeskukselle, ellei toisin sovittu. 

4. Toimeksiantajaa koskevat ehdot 
Toimeksiantaja saa tilaamaansa aineistoon sopimuksen mukaisen rajoitetun, ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävän käyttöoikeuden. 

Toimeksiantajalla ei ole oikeutta Tilastokeskuksen käyttämiin käsittelymenetelmiin tai ohjelmistoihin. Julkaistaessa tietoja aineiston 

pohjalta lähteenä on mainittava Tilastokeskus. Toimeksiantajalla, sen lukuun toimivilla tahoilla tai tilastoaineiston käyttäjillä ei ole oikeutta 

aineiston tai sen osien edelleen luovuttamiseen, jälleenmyyntiin tai kaupalliseen hyödyntämiseen, ellei toisin sovittu. 
 

Toimeksiannosta toimitetun aineiston käyttöoikeus jatkuu ehtojen mukaisena myös sopimuksen päätyttyä, ellei toisin sovittu. 

5. Yhteyshenkilöt ja tietosuoja 
Yhteyshenkilöt seuraavat sopimuksen toteutumista ja huolehtivat osapuolten välisestä yhteydenpidosta. Yhteyshenkilöiden on ilmoitettava 

välittömästi tekijöistä, jotka voivat estää sopimuksen toteutumisen. Yhteyshenkilön vaihtumisesta on ilmoitettava kirjallisesti. 
 

Tilastokeskus käsittelee yhteyshenkilöiden henkilötietoja sopimusta koskevien velvoitteiden noudattamiseksi ja laskutusta varten. Tiedot 

tallennetaan Tilastokeskuksen asiakas- ja sidosryhmärekisteriin, jonka tietosuojaseloste löytyy osoitteesta 

https://www.stat.fi/meta/tietosuojaselosteet/tietosuojaseloste_asiakassuhderekisteri.html. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan 

tietosuojalainsäädäntöä. 

6. Vastuunrajoitukset 
Tilastokeskus ei vastaa tutkimusmenetelmien, kuten otannan tai mittausmenetelmien, tavanomaisesta käytöstä aiheutuneista virheistä eikä 

toimeksiantajan laiminlyönneistä aiheutuneista viivästyksistä tai virheistä. Tilastokeskus ei vastaa valtionhallinnon ICT-palvelujen tai 

muiden kolmannen osapuolen ohjelmistojen, tietojärjestelmien tai tietoliikenneyhteyksien häiriöiden tai vikojen aiheuttamista virheistä tai 

myöhästymisistä. Tilastokeskus ei vastaa toimitettavan aineiston viivästymisestä siltä osin kuin se on seurausta kolmansilta osapuolilta 

saatavien tilastoaineistojen toimitusten viivästymisistä. Tilastokeskus pyrkii ilmoittamaan viivästyksistä etukäteen. 
 

Tilastokeskus ei vastaa välillisistä vahingoista eikä ylivoimaisen esteen aiheuttamista virheistä tai viivästyksistä. Tilastokeskuksen 

korvausvastuu on rajattu toimeksiannon hintaan lukuun ottamatta tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettuja vahinkoja. 

7. Sopimuksen muuttaminen ja voimassaolo 
Sopimuksen muuttamisesta sovitaan kirjallisesti. Sopimus tai sen muutos astuu voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. 

Sopimus on voimassa, kunnes osapuolten tehtävät ja vastuut on suoritettu. Jatkuvaluonteinen sopimus on voimassa toistaiseksi. Toistaiseksi 

voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa kirjallisesti kolmen kuukauden irtisanomisajalla.  

8. Sopimuksen purkaminen ja sopimussakko 
Osapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos toinen osapuoli rikkoo sopimusehtoja eikä korjaa toimintaansa 30 päivän kuluessa kirjallisesta 

huomautuksesta. Jos laiminlyönti tai muu sopimusrikkomus on olennainen, toisella osapuolella on oikeus purkaa sopimus välittömästi. 
 

Tilastokeskuksella on sopimuksen purkautuessa oikeus täyteen korvaukseen jo suoritetuista sopimuksen mukaisista tehtävistä. 
 

Jos toimeksiantaja tai sen lukuun toimiva taho luovuttaa, julkaisee tai muutoin käyttää toimitettuja tietoaineistoja sopimusehtojen vastaisesti, 

Tilastokeskuksella on oikeus periä toimeksiantajalta 5 000 euron suuruinen sopimussakko. Lisäksi Tilastokeskuksella on oikeus veloittaa 

toimeksiantajalta jälleenhyödyntämisoikeuden hinta. Mikäli oikeuden myöntäminen ei tietoaineiston luonteesta johtuen ole mahdollista, 

Tilastokeskuksella on oikeus vaatia toimeksiantajaa lopettamaan sopimusehtojen vastainen toiminta viipymättä.  

9. Erimielisyyksien ratkaiseminen 
Mikäli sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei voida ratkaista neuvottelemalla, asia ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. 
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