PATRIAN YLEISET ICT-HANKINTAEHDOT 2018
YLEISTEN HANKINTAEHTOJEN SOVELTAMINEN
1.

Näitä yleisiä hankintaehtoja noudatetaan Patria Oyj:n ja kaikkien sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden (jäljempänä ”Patria”) ICT-alan tuotteiden ja palveluiden hankinnoissa (jäljempänä ”ICT-sopimus”). ICT-sopimukseen ei sovelleta muita sopimusehtoja, ellei toisin kirjallisesti erikseen
sovita. Näiden yleisten hankintaehtojen muutoksista on sovittava kirjallisesti osapuolten välillä.

MÄÄRITELMÄT
2.

”Tulosaineisto” tarkoittaa toimituksen lopputuloksena tai sen
toteuttamisen yhteydessä syntyvää asiakaskohtaista aineistoa, kuten dokumentaatiota, lähdekoodia, asiakirjoja, menetelmiä ja ohjelmistoja.

3.

”Tausta-aineisto” tarkoittaa kaikkea osapuolten toisilleen toimituksen kohteen tuottamisen, toimittamisen tai hyödyntämisen yhteydessä luovuttamaa tai käyttöön asettamaa ennalta
olemassa olevaa tietoa ja aineistoa. Tausta-aineistoon saattaa sisältyä Valmisohjelmistoja.

4.

”Oikeudet” tarkoittavat omistusoikeutta ja immateriaalioikeuksia.

5.

”Toimituksen kohde” tarkoittaa ICT-sopimuksen kohteena
olevaa toimituksen kohdetta (tuote, palvelu, asiakaskohtainen
ohjelmisto jne.). Toimituksen kohde koostuu Tulosaineistosta
ja mahdollisesta Tausta-aineistosta.

6.

”Valmisohjelmisto” tarkoittaa Toimittajan tai kolmannen osapuolen kehittämää tietokoneohjelmaa, joka on kehitetty ICTsopimuksen ulkopuolella.

TIEDOT TOIMITUKSEN KOHTEESTA
7.

Osapuolten tuoteasiakirjoihin, palvelukuvauksiin, hinnastoihin
sekä vastaavaan dokumentaatioon sisältyvät ehdot ja tiedot
ovat sitovia vain, kun niihin on nimenomaisesti viitattu ICTsopimuksessa.

8.

Toimittaja on velvollinen viimeistään Toimituksen kohteen hyväksytyn vastaanoton yhteydessä luovuttamaan ilman eri korvausta dokumentit ja tiedot, jotka Patria tarvitsee Toimituksen
kohteen käyttöönottamiseen, käyttämiseen ja ylläpitämiseen.

LUOTTAMUKSELLISUUS
9.

Kaikki Patrian toimittajalle toimittamat tiedot ja aineistot (jäljempänä ”Luottamuksellinen tieto”), ovat salassa pidettäviä ja
Patrian omaisuutta, lukuun ottamatta Luottamuksellista tietoa, joka on todisteellisesti joko julkisesti tiedossa tai kolmannen osapuolen julkistamaa tietoa ilman sopimusrikkomusta
osapuolia kohtaan.

10. Toimittajalla ei ole oikeutta käyttää Patrialta saamiaan Luottamuksellisia tietoja ilman Patrian etukäteen antamaa kirjallista suostumusta muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon ne
on alun perin toimitettu. Luottamuksellista tietoa ei saa ilman
Patrian suostumusta kopioida, jäljentää, välittää tai antaa tiedoksi kolmannelle osapuolelle.
11. Patrian niin vaatiessa toimittaja on velvollinen joko hävittämään tai palauttamaan Patrialle ICT-sopimuksen yhteydessä
Patrian toimittajalle luovuttamat Luottamukselliset tiedot.

TIETOSUOJA JA TIETOTURVA
12. Toimittaja vastaa siitä, että toimittaja noudattaa EU:n yleistä
tietosuoja-asetusta sekä kaikkea muuta tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvää lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä, -päätöksiä ja -ohjeita sekä Patrian antamaa ohjeistusta ja hyvää
tietojenkäsittelytapaa.

13. Toimittajan tulee huolehtia siitä, että Toimituksen kohde sekä
toimittajan vastuulla olevat laitteet ja tilat on asianmukaisesti
suojattu tietoturvariskejä vastaan ja että suojaukseen ja tiedonvarmistukseen liittyviä menettelyjä noudatetaan. Toimittajan tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevia Patrian käytössä olevia tietoturvavaatimuksia ja -käytäntöjä toimiessaan
Patrian tiloissa tai ICT-ympäristössä. Toimittajan omien tietoturvakäytäntöjen tulee perustua vähintään vastaavan tasoisiin standardoituihin määrityksiin. Toimittaja antaa pyydettäessä Patrialle tiedot tietoturvakäytännöistään.
14. Mikäli Toimittaja saisi käsiteltäväkseen Patriaan liittyviä henkilötietoja, niin Toimittaja sitoutuu noudattamaan kaikkia EU:n
yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan edellyttämiä sääntöjä
sekä sopimaan asiaan liittyen erillisen tietosuojasopimuksen.
15. Toimittaja vastaa siitä, että Patrialle toimitettu aineisto ei loukkaa tietosuojalainsäädäntöä tai muita lakeja, hyvää tapaa tai
salassapitovelvoitteita.
16. Patrialla sekä sen asiakkailla on milloin tahansa oikeus auditoida toimittajan toiminnan laatu (tietosuoja- ja tietoturvakäytännöt, tuotantotilat jne.) ja muu ICT-sopimuksen vaatimustenmukaisuus joko itse tai valitsemansa auditoijan toimesta.
Toimittajan tulee ryhtyä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin
korjatakseen tarkastuksen yhteydessä ilmenneet puutteet.
Toimittaja on kuitenkin aina yksin vastuussa Toimituksen kohteen laadunvalvonnasta.

OIKEUDET
17. Kaikki Oikeudet (mukaan lukien oikeus muokata ja luovuttaa
edelleen) Tulosaineistoon kuuluvat Patrialle. Oikeudet siirtyvät Patrialle samalla, kun Tulosaineisto syntyy.
18. Mikäli osapuolet erikseen kirjallisesti sopivat ICT-sopimuksessa, että tietyt erikseen määriteltävät oikeudet Tulosaineistoon jäävät Toimittajalle, myöntää toimittaja näihin Patrialle (ja
kaikille Patrian kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille)
pysyvän, maailmanlaajuisen ja rojaltivapaan oikeuden lisäveloituksetta itse tai ulkopuolisen palveluntuottajan avustuksella
käyttää, kopioida, muokata, jatkokehittää, ylläpitää ja kaikilla
muilla tavoin hyödyntää Tulosaineistoa omassa liiketoiminnassaan.
19. Toimittaja saa sisällyttää Toimituksen kohteeseen vain sellaista Tausta-aineistoa, josta on erikseen kirjallisesti sovittu.
Selvyyden vuoksi, Toimituksen kohteeseen ei saa sisällyttää
avoimen lähdekoodin ohjelmistoja tai muita Valmisohjelmistoja ilman Patrian kirjallista suostumusta. Toimittajan tulee
oma-aloitteisesti toimittaa Valmisohjelmistojen käyttöoikeusehdot Patrialle.
20. Toimittaja vastaa siitä, että Patrialla on oikeus käyttää toimittajan toimittamaa Valmisohjelmistoa ICT-sopimuksessa kuvatussa Toimituksen kohteen käyttötarkoituksessa ja sellaisessa muussa käyttötarkoituksessa, johon toimittajan tulisi
ymmärtää Patrian käyttävän Toimituksen kohdetta.
21. Ellei muuta ole ICT-sopimuksessa sovittu, niin Patria (ja kaikki
Patrian kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt) saa Toimituksen kohteeseen kuuluvaan Tausta-aineistoon pysyvän,
maailmanlaajuisen ja rojaltivapaan oikeuden lisäveloituksetta
itse tai ulkopuolisen palveluntuottajan avustuksella käyttää,
kopioida, muokata, jatkokehittää, ylläpitää ja kaikilla muilla tavoin hyödyntää Tausta-aineistoa omassa liiketoiminnassaan.
22. Toimittaja luovuttaa Patrialle Tulosaineiston lähdekoodin
sekä kaiken muun sen käyttöön liittyvän teknisen dokumentaation. Toimittaja luovuttaa Patrialle Tausta-aineiston lähdekoodin sekä kaiken muun sen käyttöön liittyvän teknisen dokumentaation siltä osin kuin Toimittajalla on oikeus luovuttaa
ko. aineisto.
23. Selvyyden vuoksi, Patrialla on oikeus käyttää myös muita toimittajia Toimituksen kohteen huoltoon, ylläpitoon ja jatkokehitykseen.
24. Toimittaja vastaa siitä, että Patrian niin vaatiessa toimituksen
kohteeseen kuuluva lähdekoodi talletetaan puolueettoman

lähdekoodin talletuspalvelun tarjoajan (escrow-agentin) haltuun siten, että Patria saa lähdekoodin ja sen käyttöoikeuden,
mikäli (i) lähdekoodin oikeuksien haltija asetetaan konkurssiin
tai selvitystilaan tai (ii) toimituksen kohteelle ei ole saatavissa
ylläpitoa toimittajalta tai kolmannelta taholta olennaisesti vastaavin ehdoin kuin toimittaja ja Patria ovat ylläpidosta sopineet.

37. Toimittaja pyrkii parhaan kykynsä mukaan pitämään hinnat
mahdollisimman kilpailukykyisinä ja kustannustehokkaina
verrattuna markkinoilla oleviin muihin tuotteisiin ja palveluihin.
Toimittajalla ei ole oikeutta korottaa hintoja ilman Patrian
suostumusta.

OMISTUSOIKEUDEN JA VAARANVASTUUN SIIRTYMINEN
TOIMITUSEHTO
25. Ellei toisin sovita, toimitusehto on DAP asianomaisen Patriayhtiön toimipaikka (Incoterms 2010). Yksilöity toimituspaikkakunta ja toimitusaika määritetään ICT-sopimuksessa.

38. Toimituksen kohteen vaaranvastuu siirtyy Patrialle toimitusehdon mukaisesti. Omistusoikeus Toimituksen kohteeseen siirtyy Patrialle vaaranvastuun siirtyessä.

TAKUU JA VASTUU VIRHEISTÄ
TOIMITUSAIKA JA TOIMITUKSEN VIIVÄSTYMINEN

39.

26. Jos toimituksen viivästyminen aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai Patrian toiminnasta, toimitusaikaa jatketaan kohtuulliseksi katsottu em. seikasta johtuva aika.
27. Jos Toimituksen kohdetta ei toimiteta sovittuna toimitusaikana, Patrialla on oikeus vaatia viivästyssakon maksamista
siitä päivästä lähtien, jona Toimituksen kohde olisi ICT-sopimuksen perusteella tullut toimittaa. Viivästyssakon määrä on
2,0 % ICT-sopimuksen kokonaishinnasta jokaiselta alkavalta
viikolta, jonka toimitus viivästyy. Viivästyssakko on enintään
20 % ICT-sopimuksen kokonaishinnasta. Viivästyssakko on
maksettava Patrian niin vaatiessa. Viivästyssakko ei poista
Patrian oikeutta vahingonkorvaukseen siltä osin kuin vahingon määrä ylittää viivästyssakon määrän.

Toimittaja sitoutuu korjaamaan tai vaihtamaan omalla kustannuksellaan tämän ehdon vastaisen Toimituksen kohteen
takuun voimassaoloaikana Patrian niin vaatiessa.
40.

Takuu päättyy 12 kuukauden kuluessa Toimituksen kohteen
käyttöönotosta, kuitenkin enintään 24 kuukauden kuluessa
Toimituksen kohteen hyväksytystä vastaanottamisesta. Korjatun tai vaihdetun Toimituksen kohteen osan takuu päättyy
12 kuukauden kuluttua korjatun Toimituksen kohteen hyväksytystä vastaanotosta. Muun Toimituksen kohteen osalta takuuaikaa jatketaan sen ajanjakson verran, jonka Toimituksen
kohde on ollut poissa käytöstä siinä ilmenneen virheen johdosta.

41.

Toimittajan tulee korjata virheet ilman aiheetonta viivytystä
omalla kustannuksellaan.

42.

Patria voi ilmoittaa kirjallisesti määräajan, jonka kuluessa toimittajan on korjattava virhe. Jos toimittaja ei ole täyttänyt velvoitteitaan määräajassa, voi Patria korjata tai korjauttaa virheen toimittajan kustannuksella. Tämä oikeus Patrialla on
myös ilman määräajan ilmoittamista, jos alun perin on selvää,
ettei toimittaja kykene täyttämään sopimusvelvoitteitaan.

43.

Mikäli virhettä ei saada korjatuksi,

28. Patrialla on viivästyssakon ohella oikeus purkaa ICT-sopimus, mikäli toimitus viivästyy vähintään 4 viikkoa.
29. Patrialla on oikeus purkaa ICT-sopimus jo ennakolta, jos olosuhteista käy selvästi ilmi, että toimitus tulee viivästymään vähintään 4 viikkoa.

HINNAT JA MAKSUEHDOT
30. Hinnat sovitaan ICT-sopimuksessa. Ellei muuta ole ICT-sopimuksessa sovittu, niin toimittajalla on oikeus lähettää lasku
Patrialle sen jälkeen, kun Toimituksen kohde on toimitettu.
Patria maksaa laskun tarkistettuaan ja hyväksyttyään toimituksen. Maksuaika on 60 päivää netto laskun saapumisesta.
31. Palvelut laskutetaan koontilaskuna kerran kuukaudessa.
32. Toimittajalla ei ole oikeutta laskuttaa matka- ja majoituskustannuksia sekä muita vastaavia kustannuksia, elleivät osapuolet ole tästä erikseen kirjallisesti sopineet. Mikäli em. kustannusten korvauksesta on edellä kuvatulla tavalla sovittu, toimittajalla on oikeus veloittaa kustannukset toteutuneen mukaisesti. Toimittajalla ei kuitenkaan ole oikeutta veloittaa korvausta matka-ajalta.

Toimittaja vakuuttaa ja takaa, että:
- Toimituksen kohde on virheetön, vaatimustenmukainen sekä
soveltuu tarkoitukseen, johon kyseistä Toimituksen kohdetta
yleensä käytetään sekä siihen Patrian käyttötarkoitukseen,
josta toimittaja on tietoinen;
- Toimituksen kohde vastaa kaikkia toimitushetkellä voimassa
olevia sovellettavia lakeja ja muita säännöksiä; ja
- Toimituksen kohde on yhteensopivia Patrian järjestelmiin.

a)

b)

33. Maksu katsotaan suoritetuksi, kun Patria on antanut maksumääräyksen rahalaitokselle.

Toimittaja vastaa kaikista Patrialle aiheutuneista välittömistä
ja välillisitä vahingoista, jotka johtuvat ICT-sopimuksen rikkomisesta tai jotka perustuvat Toimituksen kohteen virheellisyyteen.

34. Maksun viivästyessä on toimittajalla oikeus viivästyskorkoon.
Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen.

VASTUU TOIMITUKSEN KOHTEEN AIHEUTTAMISTA VAHINGOISTA

35. ICT-sopimuksessa mainittu hinta sisältää pakkaus-,
laskutus-, toimitus-, toimistopalvelu- sekä muut vastaavat kulut, eikä toimittaja ole oikeutettu lisäämään ICT-sopimuksen
mukaisen toimituksen ja laskutuksen yhteydessä mitään lisäkulua, mitä ICT-sopimuksessa ei ole erikseen nimenomaisesti
mainittu.
36. Mikäli yksittäisessä ICT-sopimuksessa kuvattu sitomaton työmääräarvio ylittyy toimittajasta tai toimittajan toimittamista laitteista tai ohjelmistoista johtuvista syistä, toimittaja alentaa
henkilötyöhintoja seuraavasti:
- Työmääräarvion ylitys 0 % -10 %, alennus arvion ylittävälle työlle 20 %;
- Työmääräarvion ylitys 10 % - 50 %, alennus arvion ylittävälle työlle 50 %;
- Työmääräarvion ylitys > 50 %, alennus arvion ylittävälle
työlle 100 %.

44.

Patrialla on oikeus saada alennusta hankintahinnasta
suhteessa Toimituksen kohteen alentuneeseen arvoon,
tai
mikäli vika on olennainen, Patria voi purkaa ICT-sopimuksen.

45.

Toimittajalla on oltava voimassa oleva tuotevastuuvakuutus.

46.

Toimittaja vastaa kaikista niistä vahingoista, jotka Toimituksen kohde asianmukaisesti käytettynä aiheuttaa Patrian tai
kolmannen osapuolen omaisuudelle, Patrian työntekijälle tai
kolmannelle osapuolelle.

47.

Toimittaja vastaa siitä, etteivät hänen toimittamansa Toimituksen kohteet loukkaa kolmannen osapuolen patentti-, tekijäntai muita immateriaalioikeuksia. Mikäli Patriaa vastaan esitetään immateriaalioikeudellisia vaatimuksia, toimittaja on velvollinen vastaamaan vaatimuksiin Patrian puolesta omalla
kustannuksellaan. Toimittaja vastaa siitä, ettei Toimituksen
kohteeseen kohdistuvista immateriaalioikeuksia koskevista
vaatimuksista tai velvoitteista aiheudu Patrialle oikeudenkäyntikuluja, eikä vahingonkorvaus- tai muita kolmannelle
osapuolelle maksettavia kustannuksia tai muita vastuita kolmatta osapuolta kohtaan.

48.

Mikäli osapuolet toteavat tai lainvoimaisella päätöksellä todetaan, että Toimituksen kohteen käyttö loukkaa kolmannen
osapuolen immateriaalioikeuksia, toimittaja hankkii kustannuksellaan Patrialle oikeuden käyttää Toimituksen kohdetta
jatkossakin ICT-sopimuksen mukaisesti. Vaihtoehtoisesti toimittaja voi toimittaa veloituksetta korvaavan Toimituksen kohteen asennuksineen tai muuttaa Toimituksen kohdetta niin,
ettei sen käyttö enää loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia. Mikäli mikään vaihtoehdoista ei ole mahdollinen, Patrialla
on oikeus purkaa ICT-sopimus.

ALIHANKKIJAT
49.

Ellei ICT-sopimuksessa ole kirjallisesti nimenomaisesti toisin
sovittu, toimittajalla ei ole oikeutta käyttää alihankkijoita. Mikäli oikeus alihankkijoiden käyttöön on annettu, toimittaja vastaa siitä, että sen alihankkijat noudattavat ICT-sopimuksesta
riippuen joko vaitiolosopimuksen tai turvallisuussopimuksen
määräyksiä. Toimittaja vastaa muutoinkin alihankkijoidensa
suorituksista ja laiminlyönneistä kuin omistaan.

YLIVOIMAINEN ESTE (FORCE MAJEURE)
50.

Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen
sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen
jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota osapuolten ei ole ollut syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on osapuolista riippumaton, eikä sen
estävää vaikutusta voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa. Tällainen tapahtuma
voi olla sota, kapina, sisäinen levottomuus, viranomaisen suorittama pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen,
tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen ja
energiajakelun keskeytys tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan
yhtä merkittävä ja epätavallinen osapuolista riippumaton syy.

51.

Toimittajan käyttämän alihankkijan ylivoimainen este ei vapauta toimittajaa sopimusvelvoitteistaan, mikäli toista alihankkijaa voidaan käyttää ilman kohtuuttomia kustannuksia tai
ajanhukkaa.

52.

Sen osapuolen, jota ylivoimainen este estää täyttämästä sopimusvelvoitteitaan, on viipymättä ilmoitettava esteestä toiselle osapuolelle kirjallisesti. Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa ICT-sopimus ilman korvausvelvollisuutta toista
osapuolta kohtaan, mikäli ylivoimainen este viivyttää ICT-sopimuksen täyttämistä yli kolme (3) kuukautta.

ENNAKOITU SOPIMUKSEN TÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN
53.

Näiden yleisten hankintaehtojen muista määräyksistä huolimatta kummallakin osapuolella on oikeus keskeyttää sopimusvelvoitteidensa täyttäminen silloin, kun olosuhteista käy
selvästi ilmi, että toinen osapuoli ei pysty täyttämään velvoitteitaan. Sen osapuolen, joka jättää sopimusvelvoitteensa täyttämättä, on välittömästi ilmoitettava siitä kirjallisesti toiselle
osapuolelle.

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN
54. Ellei muuta ole ICT-sopimuksessa sovittu, niin Patrialla on oikeus irtisanoa yksittäinen ICT-sopimus yhden (1) kuukauden
irtisanomisajalla. Selvyyden vuoksi, tämä irtisanomisoikeus
koskee myös määräaikaisia ICT-sopimuksia. Jos Patria käyttää irtisanomisoikeuttaan, niin toimittajalla on oikeus saada
maksu ICT-sopimuksen päättymishetkeen mennessä tehdystä ICT-sopimuksen mukaisesta työstä. Toimittajalla ei ole
oikeutta saada muuta korvausta irtisanomisesta.
55. Patrialla on oikeus purkaa ICT-sopimus, mikäli toteutettava
ratkaisu ei täytä Patrian tai Patriaa valvovan viranomaisen tietoturvavaatimuksia. Patrialla on lisäksi oikeus purkaa ICT-sopimus, mikäli toimittaja rikkoo olennaisesti ICT-sopimusta,
eikä korjaa rikkomustaan 30 päivän kuluessa Patrian rikkomusta koskevasta huomautuksesta.
56. Lisäksi Patrialla on oikeus irtisanoa yksittäinen ICT-sopimus
päättymään välittömästi, mikäli toimittajan tai toimittajan alihankkijan avainhenkilö ei läpäise taustaselvitystä (esim. turvallisuusselvitys) tai avainhenkilö vaihtuu, eikä häntä voida
korvata vastaavan tasoisella henkilöllä kohtuullisessa ajassa.

57. Mikäli ICT-sopimuksen päättyessä Patria siirtää Toimituksen
kohteen tuottamisen joko itselleen tai kolmannen hoidettavaksi, sitoutuu toimittaja myötävaikuttamaan siirtoon ja avustamaan siirrossa asiallisesti, ammattitaitoisesti ja kohtuullisella aikataululla. Toimittajalla on oikeus veloittaa tästä työstä
voimassaolevan kohtuullisen hinnastonsa mukaisesti. Jos
ICT-sopimus päättyy toimittajan sopimusrikkomuksen vuoksi,
toimittaja on velvollinen suorittamaan siirron omalla kustannuksellaan.
58. ICT-sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä toimittajan
on palautettava Patrialle Patrian Tausta-aineisto erikseen sovittavalla tietovälineellä ja hävitettävä mahdolliset jäljennökset siitä ja sen osista. Tausta-aineistoa ei kuitenkaan saa hävittää, mikäli laki tai viranomaisten määräykset vaativat sen
säilyttämistä.
59. ICT-sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä toimittaja
on velvollinen palauttamaan Patrialle Patrian mahdollisesti
etukäteen maksaman palvelumaksun siltä osin kun toimittaja
ei ole vielä päättymishetkellä suorittanut palvelumaksua vastaavaa palvelua.

SOPIMUSASIAKIRJAT
60. Osapuolet laativat lisäksi erillisen vaitiolosopimuksen ja/tai
turvallisuussopimuksen.
61. Mikäli vaitiolosopimuksen tai turvallisuussopimuksen ja muiden osapuolten välillä solmittujen sopimusten välillä on ristiriitoja, sovelletaan vaitiolosopimuksen ja turvallisuussopimuksen määräyksiä. Mikäli vaitiolosopimuksen ja turvallisuussopimuksen ehdot ovat keskenään ristiriitaiset, sovelletaan turvallisuussopimuksen määräyksiä.
62. Mikäli näiden hankintaehtojen ja ICT-sopimuksen ehdot ovat
ristiriitaiset, sovelletaan ICT-sopimuksen ehtoja.

TOIMITTAJAN VAKUUTUKSET
63. Toimittaja sitoutuu noudattamaan hyvää liiketapaa sekä lakeja, säädöksiä ja muita toimitukseen sovellettavia määräyksiä samoin kuin toimimaan muutoinkin eettisesti hyväksyttävällä ta-valla. Näitä ovat muun muassa kartelli- ja kilpailulainsäädäntö, mukaan lukien kielto hankkia luottamuksellista tietoa muilta osapuolilta sopimattomin keinoin ja kielto käyttää
tai luovuttaa muiden osapuolten luottamuksellista tietoa luvattomasti sekä yhtiön toimintaan liittyvän lainsäädännön noudattaminen, kuten hallinnointi-, tuoteturvallisuus- ja -vastuu-,
työterveys- ja työturvallisuus-, työ-, ympäristö-, ihmisoikeus-,
yksityisyydensuoja- ja tasa-arvolainsäädäntö. Toimittaja ei
anna tai ota vastaan lahjuksia, eikä osallistu, edesauta tai hyväksy mitään lahjuksiin tai korruptioon liittyvää toimintaa.

ERIMIELISYYDET JA SOVELLETTAVA LAKI
64. Näiden yleisten hankintaehtojen mukaisiin hankintoihin sovelletaan Suomen lakia. Riidat, joita ei saada sovituksi osapuolten välisin neuvotteluin, ratkaistaan välimiesmenettelyssä
Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Patria voi myös
aina vaihtoehtoisesti nostaa toimittajaa vastaa kanteen asianomaisen Patria-yhtiön kotipaikan tai toimittajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

MUUT EHDOT
65. Kaikki muutokset näihin yleisiin hankintaehtoihin on tehtävä
osapuolten välisellä kirjallisella sopimuksella ja ne tulevat voimaan, kun kumpikin osapuoli on ne kirjallisesti vahvistanut.
66. Kumpikaan osapuoli ei voi siirtää ICT-sopimusta tai siihen
kuuluvia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle
ilman toisen osapuolen kirjallista hyväksyntää. Patrialla on toimittajalle ilmoitettuaan kuitenkin oikeus ICT-sopimuksen mukaisten oikeuksien ja velvollisuuksien siirtämiseen samaan
konserniin kuuluville yhtiöille.
67. Toimittajalla ei ole oikeutta käyttää Patriaa referenssinä ilman Patrian suostumusta.

68. Nämä yleiset ehdot tulevat voimaan 07.11.2018 ja ovat voimassa toistaiseksi.

