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SOPEUTUVA KAUPUNKISEUTU   
VASTAUKSET TARJOUSPYYNTÖÖN SAATUIHIN KYSYMYKSIIN 
 
 
K1. Ilmastonmuutoksen referenssit ovat usein pitkäkestoisia töitä ja sopeutuminen on valtakunnassa niin 
uusi teema. Voiko meneillään olevaa projekteja laittaa referenssiksi? 
 
Referenssejä koskevassa pisteytyksessä voidaan huomioida myös sellaisia tarjoajan käynnissä olevia 
projekteja, jotka ovat käynnistyneet 31.3.2022 mennessä ja päättyvät vuoden 2022 aikana.  
 
 
K2. Voiko tilaaja harkita, että JYSE 2014 Palvelut -ehtojen sijaan toimeksiantoon sovellettaisiin 
Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013? KSE-ehdot on erityisesti laadittu asiantuntija- ja 
konsultointipalveluihin, ne ovat alalla yleisesti käytössä tämän kaltaisia palveluita ostettaessa sekä 
tilaajien että konsulttien puolelta ja soveltuvat työn luonteeseen paremmin kuin JYSE –ehdot. Ellei tämä 
ole mahdollista, voidaanko hankintasopimuksessa, että sopijapuolten korvausvastuu rajoittuu 
markkinakäytännön mukaisesti toimeksiannon arvoon? 
 
Toimeksiantoon sovelletaan JYSE 2014 ehtoja tarjouspyynnön mukaisesti, mutta korvausvastuu voidaan 
rajoittaa toimeksiannon arvoon. 
 
 
K3. Voiko tilaaja huomioida vallitsevan epävarman koronatilanteen sopimusehdoissa mm. siten, että 
konsultilla olisi oikeus keskeyttää toimeksianto tai sen osa ilman seuraamuksia, mikäli koronatilanteella 
olisi vaikutuksia toimeksiannon suorittamiseen?  
 
Toimeksiantoa ei voi keskeyttää, vaan toimeksiannon tulee valmistua 31.1.2023 mennessä. 
 
 
K4. Onko tilaajalla jokin varautumissuunnitelma koronaviruksen aiheuttamien tilanteiden varalle?  
 
Pandemiatilanteen ja kokousrajoitusten vaatiessa hankekokoukset ja työpajat toteutetaan etäyhteyksillä 
(Teams tmv.). 
 
 
K5. Tuotoslistassa ei ole mainittu työkalupakkia, joka taas on työvaiheiden mukaan yksi päätuotoksista. 
Mikä on työkalupakin suhde tuotoslistan riskikortteihin? Entä muihin tuotoslistalla mainittuihin 
elementteihin?  
 
Seudullinen työkalupakki tarkoittaa ja kokoaa yhteen tuotoksina listatut asiat: riskikortit, sopeutumistyön 
organisointi ja johtaminen toimenpiteineen osana Hinku-työtä (ns. sopeutumistyön strukturointi 
kuntatasolla), sopeutumisen suunnitteluperiaatteet rakennesuunnitelmaa varten sekä viestinnälliset 
sisällöt eri sidosryhmille omatoimisen sopeutumisen edistämiseksi.  
 
 
K6. Työvaiheena on nyt suunnitelma tuotoksista ja viestinnästä (joka on tuotos, ei työvaihe) ja 
tuotoslistassa on viestinnällisiä sisältöjä. Kumpaa tässä haetaan vai molempia? 
 



 

Tilaaja tulee jalkauttamaan tuotoksia ja toteuttamaan työvaiheessa 5 listatut viestinnälliset toimenpiteet ja 
tekee niiden osalta suunnitelmat itse. Konsultin roolina viestintäasiaoissa on valmistella kärkiviestejä 
mainituille sidosryhmille läpi projektin, kuten on yritetty kuvata tuotoslistauksessa muodossa ”viestinnän 
sisältöjä tunnistetaan eri työvaiheissa”.  
 
 
K7. Ehdotamme seuraavanlaista lisäystä sopimukseen: Osapuolet huomioivat, että käsillä oleva 
koronaviruksen leviäminen saattaa vaikeuttaa tämän sopimuksen täyttämistä. Mikäli koronaviruksen 
leviäminen ja siihen liittyvät valtiovallan ja viranomaisten toimenpiteet, ohjeet ja suositukset 
vaikuttaisivat sopimuksen mukaisten tehtävien suorittamiseen, konsultilla on oikeus keskeyttää 
toimeksianto tai sen osa ilman seuraamuksia ja saada vastaavasti pidennys suoritusaikaan sekä korvaus 
kertyneistä palkkioista ja kuluista. 
 
Sopimustekniset asiat käydään läpi sopimusta laadittaessa valitun konsultin kanssa. Lähtökohtaisesti 
toimeksianto tulee saada valmiiksi 31.1.2023 mennessä, kuten on viitattu myös kohdassa K3.   


