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ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 

1. Tillämpning av avtalsvillkoren 
Dessa avtalsvillkor tillämpas på Statistikcentralens alla informationstjänster, om annat inte avtalats.   

2. Debiteringar 
Statistikcentralen debiterar för utförda uppdrag i enlighet med Finansministeriets förordning (1271/2019) om Statistikcentralens avgiftsbelagda 

prestationer. Fakturor förfaller till betalning 21 dagar efter avsändandet. Statistikcentralen har rätt att debitera lagenlig dröjsmålsränta för 

dröjsmålstiden. Mervärdesskattelagen (1501/1993) tillämpas på Statistikcentralens serviceverksamhet. Om skatter eller andra offentliga avgifter i 

anslutning till uppdraget ändras har Statistikcentralen rätt till motsvarande prisändring. 
 

Statistikcentralen har rätt att justera priser i fortlöpande avtal genom ett skriftligt meddelande minst 60 dagar innan ändringen träder i kraft. 

Uppdragsgivaren kan säga upp avtalet att gälla den dag prisändringen träder i kraft genom att meddela detta minst 30 dagar innan. 

3. Villkor som gäller Statistikcentralen 
Statistikcentralen svarar för att materialet stämmer överens med vad som avtalats. Fel som orsakats av Statistikcentralen korrigeras av 

Statistikcentralen avgiftsfritt förutsatt att uppdragsgivaren informerar om felet skriftligt inom 30 dygn från att felaktiga uppgifter avsänts. I annat 

fall fakturerar Statistikcentralen de kostnader som korrigeringen medför. 
 

Statistikcentralen kan låta tredje part utföra uppgifter som ingår i uppdraget. 
 

Statistikcentralen har rätt att förstöra det material som framställts för uppdragsgivarens räkning 30 dagar efter att avtalet upphört, om annat inte 

avtalats. 
 

Statistikcentralen lämnar inte ut mellanprodukter med anknytning till statistiken eller undersökningarna och inte heller uppgifter vars utlämnade 

bryter mot sekretessbestämmelserna. På Statistikcentralen och dess avtal tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 

(621/1999). Alla rättigheter till det material som producerats på uppdrag tillhör Statistikcentralen, om annat inte avtalats. 

4. Villkor som gäller uppdragsgivaren 
Uppdragsgivaren får avtalsenlig begränsad, icke-exklusiv och ej överlåtbar nyttjanderätt till det beställa materialet. Uppdragsgivaren har inte rätt 

till de bearbetningsmetoder eller program som används av Statistikcentralen. Vid publicering av uppgifter på basis av materialet ska 

Statistikcentralen anges som källa. Uppdragsgivaren, aktörer som verkar för uppdragsgivarens räkning eller användare av statistikmaterialet har 

inte rätt till vidareöverlåtelse, återförsäljning eller kommersiellt utnyttjande av materialet eller delar av det, om annat inte avtalats. 
 

Användningsrätten till det material som levererats på basis av uppdraget fortsätter enligt villkoren också efter att avtalet upphört, om annat inte 

avtalats. 

5. Kontaktpersoner och dataskydd 
Kontaktpersonerna följer upp hur avtalet fullgörs och sköter kontakterna mellan parterna. Kontaktpersonerna ska omedelbart informera om 

förhållanden som kan förhindra att avtalet fullgörs. Om kontaktpersonen byts ut ska detta meddelas skriftligt. 
 

Statistikcentralen behandlar kontaktpersonernas personuppgifter för fullgörande av de förpliktelser som gäller avtalet och för fakturering. 

Uppgifterna sparas i Statistikcentralens kund- och intressentgruppsregister, vars dataskyddsbeskrivning finns på adressen: 

https://www.stat.fi/meta/tietosuojaselosteet/tietosuojaseloste_asiakassuhderekisteri_sv.html. Vid behandlingen av personuppgifter iakttas 

dataskyddslagstiftningen. 

6. Begränsning av ansvar 
Statistikcentralen ansvarar inte för fel som beror på sedvanlig användning av undersökningsmetoderna, som till exempel stickprov eller 

mätmetoder, och inte heller för dröjsmål eller fel som beror på uppdragsgivarens underlåtelse. Statistikcentralen ansvarar inte för felaktigheter 

eller dröjsmål till följd av störningar eller fel i statsförvaltningens ICT-tjänster eller andra tredje parters program, datasystem eller 

datakommunikationsförbindelser. Statistikcentralen ansvarar inte för dröjsmål av materialet till den del det beror på dröjsmål med leveranser av 

statistikmaterial från tredje part. Statistikcentralen strävar efter att informera om dröjsmål på förhand. 
 

Statistikcentralen ansvarar inte för indirekta skador eller för fel eller dröjsmål som beror på force majeure. Statistikcentralens ersättningsansvar 

har begränsats till uppdragets pris med undantag av skador som orsakats avsiktligt eller genom grov vårdslöshet. 

7. Ändring av avtalet och giltighetstid 
Om ändring av avtalet avtalas skriftligt. Avtalet eller en ändring av det träder i kraft, då båda avtalsparterna har undertecknat avtalet. Avtalet är i 

kraft till dess att parternas uppgifter och ansvar har fullgjorts. Ett fortlöpande avtal gäller tillsvidare. Ett avtal som är i kraft tills vidare kan sägas 

upp skriftligt med tre månaders uppsägningstid.  

8. Hävande av avtal och avtalsvite 
En av parterna har rätt att häva avtalet, om den andra parten bryter mot avtalsvillkoren och inte korrigerar sin verksamhet inom 30 dagar från den 

skriftliga anmärkningen. Då en försummelse eller ett annat avtalsbrott är väsentligt har den andra parten rätt att häva avtalet med omedelbar 

verkan. 
 

Vid hävning av avtalet har Statistikcentralen rätt till full ersättning för de avtalsenliga uppgifter som redan utförts. 
 

Om uppdragsgivaren eller en aktör som verkar för uppdragsgivarens räkning lämnar ut, publicerar eller annars använder datamaterial 

avtalsstridigt, har Statistikcentralen rätt att debitera ett avtalsvite på 5 000 euro av uppdragsgivaren. Dessutom har Statistikcentralen rätt att av 

uppdragsgivaren debitera priset på rätten till åternyttjande. Om det inte är möjligt att bevilja rättigheten på grund av datamaterialets natur, har 

Statistikcentralen rätt att kräva att uppdragsgivaren omgående ska upphöra med den verksamhet som strider mot avtalsvillkoren.  

9. Avgörande av meningsskiljaktigheter 
Om överenskommelse beträffande meningsskiljaktigheter som gäller avtalet inte kan nås genom förhandlingar, skall ärendet avgöras vid 

Helsingfors tingsrätt. 
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