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Työssä noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE 2013) seuraavin 
poikkeuksin: 
 
KSE 2013 3.2.3 kohdan 2 momentti korvataan seuraavalla: 

Konsultin vahingonkorvauksen yläraja on kaksi kertaa koko 
toimeksiannon palkkion suuruinen. Tämä rajoitus ei kuitenkaan 
koske tapauksia, joissa on kyseessä tahallisuus tai törkeä 
tuottamus. 

 
KSE 2013 3.2.6 1 momenttia täsmennetään seuraavasti: 

Konsultin vastuu päättyy kohteen takuuajan päättyessä, mikäli 
kohteen takuuaika on pidempi kuin kaksi (2) vuotta. 

 
KSE 2013 3.2.11 korvataan seuraavalla: 

Konsultilla tulee olla sopimuksen voimassaoloaikana voimassa 
oleva yleinen tai hankekohtainen konsulttivastuuvakuutus, joka 
kattaa konsultin tämän sopimuksen mukaisen vastuun ja jonka 
konsultin tulee ottaa omalla kustannuksellaan. Konsultin on 
pyydettäessä ennen sopimuksen allekirjoittamista toimitettava 
tilaajalle todistus vastuuvakuutuksen olemassaolosta. 

 
KSE 2013 kohtaa 5.5.1 korvataan seuraavalla: 

Konsultille ei makseta kuluja, ellei siitä ole erikseen sovittu. 
Konsulttitoimisto maksaa omassa suunnittelutyössään 
tarvitsemansa kopiot. Tilaajalla on oikeus määrätä konsultti 
käyttämään nimettyä painopalvelua Tilaajalle toimitettavien 
asiakirjojen osalta, jolloin Tilaaja suorittaa maksun suoraan 
painopalvelulle.  

 
KSE 2013 kohta 5.5.2:  

Kohta poistetaan. 
 
KSE 2013 kohta 5.6 korvataan seuraavalla: 

Matka-, majoitus- ja päivärahakorvausta ei makseta, ellei siitä ole 
erikseen sovittu. 
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Veloitusperusteiden tarkistamisesta on sovittu seuraavaa: 
KSE 2013:n mukaan muutoin, paitsi että tarkistuksia ei suoriteta 
sopimuksissa, joiden kesto on alle vuoden, täsmennys kohtaan 
KSE 5.7.1. 

 
KSE 2013 kohta 5.7.2:  

Kohta poistetaan. 
 
KSE 2013 5.8.4 1 momentti korvataan seuraavalla: 

Sopimukseen perustuvat laskut on maksettava 21 vuorokauden 
kuluessa siitä, kun lasku on saapunut tilaajalle ja sopimuksen 
mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on 
todettu maksukelpoiseksi. 

 
KSE 2013 kohta 6.1.1 korvataan seuraavalla:  

Tilaajalla on oikeus muuttaa ja kehittää edelleen sopimuksen 
mukaisessa toimeksiannossa syntyviä aineistoja joko itse tai 
valitsemansa kolmannen osapuolen avustuksella ja tässä 
tarkoituksessa luovuttaa aineisto kolmannen osapuolen käyttöön 
sekä käyttää niitä omiin tarkoituksiinsa muutetussa muodossa. 

 
KSE 2013 kohdan 6.2.1 1. momentti korvataan seuraavalla:  

Tilaaja saa ilman erillistä korvausta vapaat ja rajoittamattomat 
käyttö-, muuntelu-, kopiointi-, julkaisu- ja 
edelleenluovutusoikeudet toimeksiannosta syntyvään aineistoon. 

 
KSE 2013 kohta 6.2.2.:  

Kohta poistetaan. 
 
KSE 2013 kohtaa 7.2 täsmennetään seuraavasti: 

Korvaus viivästyksestä suoritetaan konsultille vain, jos 
viivästyminen on niin oleellinen, että konsultin on sen johdosta 
huomattavalta osalta tai kokonaan keskeytettävä työnsä. Tilaaja 
ei korvaa viivästymistä, mikäli se johtuu toimeksiannon 
kohteeseen liittyvästä kaupungin päätöksenteosta. 

 

*** katso lisäys 2.7.2020

*** katso lisäys 2.7.2020
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KSE 2013 kohta 7.5 korvataan seuraavalla:  
Jos viivästyminen tai töiden keskeytyminen johtuu osapuolista 
riippumattomista syistä, tilaaja on velvollinen antamaan konsultille 
tätä vastaan pidennyksen tehtävän suoritusaikaan. Sopijapuolista 
riippumattomista syistä aiheutuneen viivästyksen ja keskeytyksen 
johdosta ei suoriteta konsultille korvausta. 

 
KSE 2013 kohta 8.1.4 korvataan seuraavalla: 

Jos hanke peruuntuu tilaajasta riippuvasta syystä tai ellei 
purkamiselle ole näissä sopimusehdoissa mainittuja syitä, 
konsultilla on kohdan 8.1.3 mukaisten korvausten lisäksi oikeus 
saada korvaus palkkakustannusten mukaan lasketuista 
yleiskustannuksista. 

KSE 2013 kohdat 10.4 ja 10.5 korvataan seuraavalla: 
Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan 
ensisijaisesti sopimusosapuolten välisissä neuvotteluissa. Jollei 
neuvotteluissa löydetä ratkaisua, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin 
käräjäoikeudessa. Sovellettava laki on Suomen laki. 

 

*** lisäys 2.7.2020: Suunnitelmat luovutetaan tilaajalle paperi- ja
tiedostomuodossa. Tilaajalla on käyttöoikeus suunnitelmien käyttöön tässä
kohteessa. Tämä käyttöoikeus sisältää mm. suunnitelma-aineiston valmistamis-
ja muokkaamisoikeuden sekä edelleenluovutusoikeuden huolto-, korjaus- ja
muutostöitä suunnitteleville tai toteuttaville kolmansille osapuolille näissä töissä
käytettäväksi ja edelleen muokattavaksi.


