
OSTOPALVELUSOPIMUS LOMITUSPALVELUISTA

1 SOPIJAPUOLET 

KAUHAVAN  KAUPUNKI/LOMITUSPALVELUT 
Kauppatie 109 
Y-tunnus 0208852-8
jäljempänä paikallisyksikkö 

Yrittäjän/yrityksen nimi 
osoite, puh.  
Y-tunnus 
jäljempänä lomituspalvelujen tuottaja 

2 SOPIMUSTAUSTA 

Paikallisyksikkö voi järjestää maatalousyrittäjien lomituspalvelulaissa (1231/1996) tarkoitetut 
lomituspalvelut käyttämällä palveluksessaan olevia maatalouslomittajia tai ostamalla palveluja julkiselta tai 
yksityiseltä palvelujen tuottajalta. 

3 SOPIMUKSEN TARKOITUS 

Niissä tilanteissa, joissa paikallisyksikkö ostaa maatalousyrittäjien lomituspalvelulaissa tarkoitettuja 
lomituspalveluja tämän sopimuksen osapuolena olevalta lomituspalvelujen tuottajalta eli paikallisyksikkö 
antaa lomituspalvelujen tuottajalle yksilöidyn toimeksiannon, noudatetaan jäljempänä olevaa. 

4 PALVELUJEN SISÄLTÖ JA LAATU 

Lomituspalvelujen tuottaja sitoutuu noudattamaan lomituspalveluja antaessaan paikallisyksikön yksilöityä 
toimeksiantoa. 
Lomituspalvelujen tuottaja vastaa itsenäisesti työn suorittamisesta ja sovittujen lomituspalvelujen 
keskeytymättömästä jatkumisesta. Hänen velvollisuutenaan on viipymättä ilmoittaa paikallisyksikölle, 
milloin palveluntuottamiseen ilmaantuu sellainen este (esim.sairausloma), jolla on merkitystä toimeksiannon 
asianmukaisen toteuttamisen kannalta. Lomituspalvelujen tuottaja sitoutuu hankkimaan itselleen tarvittaessa 
sijaisen. Lisäksi hän vastaa materiaalihankinnoistaan ja muista kuluistaan itse. 
Lomituspalvelujen tuottaja vastaa siitä, että paikallisyksikön siltä ostamat maatalousyrittäjien 
lomituspalvelulain mukaiset palvelut tuotetaan asianmukaisesti ja noudattaen kaikkia lomituspalvelujen 
antamista koskevia säädöksiä ja päätöksiä sekä niiden nojalla annettuja ohjeita. 
Lomituspalvelujen tuottaja laatii paikallisyksikölle selvityksen ostetun lomituspalvelun 
toteutumisesta (työseloste). 

5 SALASSAPITO- JA VAITIOLOVELVOLLISUUS SEKÄ HYVÄKSIKÄYTTÖKIELTO 

Lomituspalvelujen tuottaja on tietoinen, että paikallisyksikön toimeksiannosta toimiessaan häntä, häntä 
sijaistavia ja hänen palveluksessaan olevia sitoo viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 
(621/1999) mukainen salassapito- ja vaitiolovelvollisuus sekä tietojen hyväksikäyttökielto, joiden 
noudattamatta jättäminen on rangaistava teko. Salassa pidettäviä tietoja ovat esim. toimeksiantosuhteen 
perusteella saadut terveydentilatiedot sekä tiedot, jotka koskevat lomituspalvelun saajan henkilökohtaisia 



oloja, taloudellista asemaa tai liike- ja ammattisalaisuutta eli käytännössä salassa pidettävää on siis jo se, 
kenen luona on käynyt lomittamassa. Salassa pidettäviä ovat myös lomitettavalta tilalta saadut tiedot.

6 LOMITUSPALVELUJEN TUOTTAJAN VELVOITTEET ITSENÄISENÄ YRITTÄJÄNÄ
 
Lomituspalvelujen tuottaja on itsenäinen yrittäjä ja vastaa siten itse veroistaan ja muista 
julkisoikeudellisista maksuistaan sekä vakuutuksistaan. Lomituspalvelujen tuottaja on esittänyt 
paikallisyksikölle ennakkoperintärekisteriotteensa ja sitoutuu pysymään ennakkoperintärekisterissä 
sopimuksen voimassaolon ajan. 

7 VAKUUTUKSET 

Koska lomituspalvelujen tuottaja vastaa toiminnastaan aiheutuvista vahingoista, lomituspalvelujen tuottajalla
tulee olla palvelutoimintaa koskevat kattavat vakuutukset vahinkojen ja työtapaturmien varalle. 

8 TIETOJEN ANTAMINEN 

Lomituspalvelujen tuottaja antaa paikallisyksikölle tarvittavat tiedot lomituspalvelutoiminnastaan ja sen 
kehittämissuunnitelmista. Paikallisyksikkö antaa lomituspalvelujen tuottajalle tietoja toimintansa 
kehittämissuunnitelmista siltä osin, kuin ne voivat vaikuttaa tämän sopimuksen mukaiseen palvelujen 
suunnitteluun ja tuottamiseen. 

9 VALVONTA

Paikallisyksikkö on oikeutettu seuraamaan ja tarkastamaan tämän sopimuksen nojalla tehtyjen 
toimeksiantojen toteutumista. Lisäksi paikallisyksiköllä on oikeus tarkastuttaa lomituspalvelujen tuottajan 
asiakirjoja siltä osin kuin se on tarpeen sopimuksen noudattamisen varmistamiseksi. 

10 KORVAUS LOMITUSPALVELUJEN TUOTTAJALLE 

Paikallisyksikkö suorittaa lomituspalvelujen tuottajalle xx,xx euroa/suoritettu lomitustunti + alv. 
Kyseessä on kokonaishinta, ts. mitään erillisiä korvauksia (esim. matkakulut) ei makseta. Myöskään 
matka-ajoilta tai muilta vastaavilta ei siis korvausta suoriteta. 
Lomituspalvelujen tuottaja on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. 
Lomituspalvelujen tuottajalla ei ole oikeutta periä palvelun saajalta palkkaa tai muuta korvausta. 

11 KORVAUKSEN SUORITTAMINEN
 
Lomituspalvelujen tuottaja laskuttaa paikallisyksikköä tuottamistaan palveluista jälkikäteen. 
Paikallisyksikön on suoritettava korvaukset lomituspalvelujen tuottajalle viimeistään laskussa 
mainittuna eräpäivänä, joka on määrättävä siten, että paikallisyksikölle jää vähintään 14 päivää 
suoritusaikaa. Paikallisyksikkö ei ole kuitenkaan velvollinen maksamaan korvausta ennen asianmukaisesti 
täytetyn työselosteen saapumista. Tilanteessa, jossa asianmukaisesti täytetty 
työseloste saapuu paikallisyksikölle vasta laskun jälkeen, 14 päivän suoritusaika lasketaan 
työselosteen saapumisesta. 
Jos suoritus ei tapahdu määräaikana, sille on maksettava korkolain mukainen viivästyskorko.



12 PALAUTUSLAUSEKE 

Jos toimivaltainen viranomainen tai tuomioistuin tulkitsee paikallisyksikön ja lomituspalvelujen 
tuottajan sopimussuhteen vastoin tätä sopimusta yrittäjätoiminnan asemasta työsopimussuhteeksi, 
lomituspalvelujen tuottaja palauttaa paikallisyksikölle saman summan, jonka paikallisyksikkö joutuu 
palveluista maksetun summan perusteella suorittamaan ennakonpidätyksenä sekä työantajan 
maksettaviksi kuuluvina eläke- ja sosiaalivakuutusmaksuina ja muina maksuina. 

13 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA
 
Sopimus on voimassa xx.xx.xxxx - xx.xx.xxxx. Irtisanomisaika 3 kk. Sopimuksen voimassaoloaikana 
molemmilla osapuolilla on mahdollisuus irtisanoa sopimus. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. 
Irtisanomisajan kuluttua päättyvät myös tuolloin mahdollisesti kesken olevat toimeksiannot.
Jos lomituspalvelujen tuottaja olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, paikallisyksiköllä on 
oikeus purkaa tämä sopimus ja mahdollisesti kesken olevat toimeksiannot päättymään välittömästi. 
Yhteisesti sopien sopimus voidaan purkaa muulloinkin. 

Mikäli lomituspalvelulaki- ja asetus muuttaa ostopalveluiden hankintaperusteita lomituspalveluiden  ja niistä 
maksettavan korvauksen osalta, sopimus päättyy välittömästi ja ostopalvelukorvauksen hinta neuvotellaan 
uudestaan.

Tämä sopimus on laadittu kahtena samansanaisena kappaleena yksi kummallekin sopijapuolelle. 

Päiväys 

KAUHAVAN  KAUPUNKI                        Yrittäjä/yritys 

________________________________________  _________________________________ 


