
  

 

1 (1) KLKH117 Laatu-, kudos-, elinsiirto- ja muut rekisterit palveluna         
1 Yhteishankinta 
 
1.1 KL-Kuntahankinnat Oy (Kuntahankinnat) on julki-

sista hankinnoista annetun lain mukainen Suomen 
Kuntaliitto ry:n kokonaan omistama yhteishankin-
tayksikkö, jolla on oikeus kilpailuttaa tavaroita ja 
palveluita (Tuotteet) koskevia puitesopimuksia 
Asiakkaittensa puolesta. 
 

1.2 Kuntahankintojen Asiakkaita ovat kunnat, kuntayh-
tymät, kunnalliset liikelaitokset tai kuntaomisteiset 
osakeyhtiöt, hankintarenkaat, vastaavat kunnalli-
set organisaatiot ja hankintayhteistyösopimuksen 
solmineet muut julkiset hankintayksiköt 
 

1.3 Kuntahankinnat vastaa ja toteuttaa kilpailuttami-
sen, mukaan lukien markkinakartoitukset, tehok-
kaasti ja ammattitaitoisesti noudattaen hankintala-
kia sekä muuta hankintatoimeen ja päätöksente-
koon ja julkisuuteen liittyvää lainsäädäntöä sen 
mukaan, kuin niitä sovelletaan osakeyhtiöön. 

 
1.4 Näitä YSE-ehtoja sovelletaan kohdassa 2. tarkoi-

tettuun sitoumukseen.  
2 Sitoumus 
 
2.1 Antamalla sitoumuksen Asiakas sitoutuu osallis-

tumaan yhteishankintaan ja noudattamaan puite-
sopimuksen ehtoja sekä tilaamaan palvelua puite-
sopimustoimittajalta. 

 
2.2 Sitoutumisen kesto on koko sopimuskauden. 

 
2.3 Laatu-, kudos-, elinsiirto- ja muut rekisterit palve-

luna puitesopimus edellyttää asiakaskohtaista so-
pimusta Asiakkaan ja Toimittajan välillä. Tällöin si-
toumus ehtoineen on voimassa asiakaskohtaisen 
sopimuksen päättymiseen saakka. 

 
2.4 Sitoumus astuu voimaan, kun Kuntahankinnat on 

vastaanottanut Asiakkaan sitoumuksen. 
 
2.5 Sitoumus päättyy, kun puitesopimus päättyy. 

 
2.6 Sitoumuksen liitteinä ovat nämä YSE-ehdot ja 

luettelo Asiakkaan mukana puitesopimukseen liit-
tyvistä muista organisaatioista (esim. hankintaren-
kaan organisaatiot).  
 

2.7 Asiakas voi irtaantua puitesopimuksesta si-
toumusaikana vain perustelluista syistä. Perusteltu 
syy voi olla esimerkiksi, jos Asiakas kuntaliitok-
sessa tai muussa organisaatiomuutoksessa lak-
kaa olemasta tai jos Asiakkaan toiminnassa ja 
olosuhteissa tapahtuu sellaisia olennaisia muutok-
sia, ettei puitejärjestelyssä mukana oleminen ole 
enää kokonaistaloudellisesti perusteltua. Päätök-
sen irtaantumisen hyväksyttävyydestä tekee Kun-
tahankinnat. 

 

2.8 Asiakaan on ilmoitettava kohdassa 2.5 mainitusta 
puitesopimuksesta irtaantumisestaan Kuntahan-
kinnoille vähintään kuusi (6) kuukautta ennen ir-
taantumistaan.   

3 Kuntahankintojen rooli ja vastuut 
 
3.1 Kuntahankinnat tekee hankintapäätöksen sekä 

allekirjoittaa puitesopimuksen. Mikäli hankintapää-
töksestä valitetaan markkinaoikeuteen, Kuntahan-
kinnat arvioi tilanteen ja neuvottelee Asiakkaan 
kanssa mahdollisuudesta keskeyttää hankinta ja 
löytää Asiakkaalle vaihtoehtoinen tapa saada pal-
velu käyttöönsä.   
 4 Asiakkaan rooli ja vastuut 

 
4.1 Asiakas vastaa allekirjoitetun sitoumuksen anta-

misesta ja sitoumuksen yhteyshenkilön nimeämi-
sestä sekä niitä koskevista muutoksista. 
 

4.2 Asiakas vastaa puitesopimuksen ehtojen noudat-
tamisesta, mahdollisten asiakaskohtaisten sopi-
musten solmimisesta ja asiakaskohtaisen sopi-
muksen seurannasta. 

 
4.3 Kilpailuttamisvaiheen jälkeen Asiakas hoitaa pui-

tesopimushallinnan ja toimittajayhteistyön mukaan 
lukien reklamaatiot. Puitesopimuksen voimassa-
oloon liittyvät olennaiset reklamaatio-, irtisanomis-, 
muutos- ja purkamistilanteet Asiakas ilmoittaa 
Kuntahankinnoille, jolla on oikeus käynnistää koh-
dan 5.1. mukaisiin toimenpiteisiin. Tätä ennen 
Kuntahankinnat neuvottelee tilanteesta Asiakkaan 
kanssa. 

 
4.4 Asiakas osallistuu hankinnan määrittelyyn. 

 
4.5 Asiakas on vastuussa mahdollisista vahingoista, 

jotka syntyvät Asiakkaan aiheuttamista puitesopi-
mukseen tai asiakaskohtaiseen sopimukseen taik-
ka näihin yleisiin sopimusehtoihin (YSE-ehdot) liit-
tyvistä sopimusrikkomuksista. Tällöin yhteishan-
kinnassa mukana olevat muut Asiakkaat ja Kunta-
hankinnat eivät ole vastuussa vahingoista ja mah-
dollisista korvausvelvoitteista. 

 
4.6 Asiakas vastaa puitesopimuksesta tiedottamisesta 

Asiakkaan organisaation sisällä sekä asiakkaan 
yhteystiedoissa tapahtuvien muutosten ilmoittami-
sesta Kuntahankinnoille. 

 5 Puitesopimuksen irtisanominen  
 
5.1 Kuntahankinnoilla on puitesopimuksen ehtojen 

mukaisesti oikeus irtisanoa tai purkaa puitesopi-
mus ennen sopimuskauden päättymistä sekä vel-
vollisuus tiedottaa siitä Asiakkaille hyvissä ajoin 
ennen sopimuksen päättämistä.   


