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TILAUS: KIELIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN ULKOISEEN VIESTINTÄÄN LIITTYVÄ 
VISUAALINEN SUUNNITTELU

Oikeusministeriön demokratia-, kieli-ja perusoikeusasioiden yksikkö tilaa 
Grafismolta (Y-tunnus 2282408-6) kieliasiain neuvottelukunnan ulkoiseen 
viestintään liittyvän visuaalisen suunnittelun työn. Tilaus perustuu 
15.9.2016 päivättyyn tarjouspyyntöömme ja 6.10.2016 päivättyyn tarjo
ukseenne.

Toimeksianto toteutetaan seuraavien ehtojen mukaisesti:

Työn toimitusmuoto
Tarjouspyynnössä ja tarjouksessa eritellyt tuotteet (tunnus ja tekstilogo 
eri väriversioina ja formaatteina, Povverpoint-esityspohja, Word- 
asiakirjapohja, graafinen ohjeisto ja verkkopainikkeet) toimitetaan oike
usministeriölle sähköisesti osoitteeseen liisa.mannisto(5)om.fi.

Aikataulu
Ehdotukset tunnukseksi ja tekstilogoksi tulee toimittaa oikeusministeriön 
hyväksyttäväksi viimeistään 12.12.2016. Oikeusministeriön hyväksymä 
tunnus ja tekstilogo tulee toimittaa oikeusministeriölle viimeistään 
22.12.2016.

Ehdotukset tarjouspyynnössä ja tarjouksessa eritellyistä muista tuotteista 
tulee toimittaa oikeusministeriön hyväksyttäviksi viimeistään 13.1.2016. 
Oikeusministeriön hyväksymät tuotteet tulee toimittaa oikeusministeriöl
le viimeistään 27.1.2016.
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LIITTEET

JAKELU

Oikeudet
Toimeksiannon lopputuloksena syntyvien tuotosten tekijän-ja immateri
aalioikeudet kuuluvat toteuttajalle. Toteuttajan tekijän-ja immateriaalioi
keuden rajoittamatta oikeusministeriöllä ja ministeriön yhteydessä toimi
valla kieliasiain neuvottelukunnalla on kuitenkin omassa toiminnassaan 
vapaa käyttö-, levitys-ja muokkausoikeus tuloksiin ja tuotoksiin rajoitta
mattoman ajan.

Toteuttaja ei saa käyttää tai luovuttaa tilausta tai oikeusministeriön nimeä 
markkinointiin ilman ministeriön kirjallista lupaa.

Muilta osin noudatetaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja pal
veluissa (JYSE 2014 PALVELUT).

Hinta ja maksuehto
Tilauksen kokonaishinta on 2000 € (alv. 0 %). Jos toimeksiannon lopputu
losten toimitus jakautuu kahdelle eri kalenterivuodelle (2016/2017), lasku 
tulee jakaa kahteen osaan. Ensimmäinen osa (1000 €) maksetaan hyväk
syttyä tunnusta ja tekstilogoa vastaan ja loppuosa (1000 €) hyväksyttyjä 
muita tuotteita vastaan.

Ensimmäisen laskun eräpäivän tulee olla viimeistään 30.12.2016. Oikeus
ministeriö maksaa laskut 21 päivää netto laskun saapumisesta hyväksyttyä 
suoritusta vastaan.

Muuta
Hankinnassa sovelletaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja pal
veluissa (JYSE 2014 Palvelut).

Yksikön päällikön sijainen, 
vaalijohtaja

Ylitarkastaja

Oikeusministeriön laskutusohje

Ismo Rekola, Grafismo 
Corinna Tammenmaa, OM/DKY 
Oikeusministeriön kirjaamo


