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TRUST - HYVÄT VÄESTÖSUHTEET SUOMESSA -HANKKEEN KEHITTÄVÄ PROSESSIAR- 
VIOINTI

1. Sopijapuolet

Oikeusministeriö, Demokratia- kieli- ja perusasioiden yksikkö (jäljempänä Tilaaja)
PL 25, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite Eteläesplanadi 10, 00100 Helsinki
Y-tunnus: 0245974-7

Ennora/ Elina Ekholm (jäljempänä Toimittaja)
Ruutikatu 4 C 30, 02650 Helsinki 
Y-tunnus: 2046140-2

Sopimusyhteyshenkilöt:
Tilaaja: Katriina Nousiainen, puh. 029 515 0275 
Toimittaja: Elina Ekholm, puh. 050 3766 053

2. Sopimuksen tarkoitus

Sopimuksen tarkoituksena on toteuttaa prosessiarviointi Trust -hankkeen 
maHintamistyön tueksi. Tehtävänä on myös arvioida Trust-hankkeessa jo toteutettujen 
toimintojen vaikuttavuutta ja siirrettävyyttä. Lisäksi arvioinnin pohjalta esitetään 
suosituksia hankkeen viimeisen vuoden toimintojen suuntaamiseksi.

3. Sopimuksen kohde

Toimittaja toteuttaa arvioinnin, jolla pyritään tunnistamaan ja edelleen jalostamaan 
Trust -hankkeen kehittämiä hyviin väestösuhteisiin tähtääviä toimintamalleja. Arviointi 
toteutetaan ns. prosessiarvioinnilla, jonka tavoitteena on tukea Trust -hankkeen mallin- 
tamistyötä. Lisäksi tehtävänä on arvioida hankkeessa jo toteutettujen mallien vaikutta
vuutta ja siirrettävyyttä. Työssä hyödynnetään hyvien väestösuhteiden viitekehystä, 
jonka osa-alueina ovat asenteet, turvallisuuden kokemus, keskinäinen vuorovaikutus 
sekä osallisuus ja vaikuttaminen.

Työn tuloksena löydetään toimivia toimintamalleja hyvien väestösuhteiden edistämi
seksi sekä tunnistetaan mitä erilaisia hyötyjä hankkeen toiminnoilla on ollut eri osapuo
lille.
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Toimittaja käyttää alihankkijaansa Toiminimi Kati Toukolaa työn noin kolmasosan suo
rittamiseen. Toukolan tehtävänä on tiimin jäsenenä osallistua työn kaikkiin eri vaihei
siin. Toimittaja vastaa alihankkijansa osuudesta kuten omastaan.

Työn aikataulu ja eteneminen on kuvattu liitteenä olevassa tarjousasiakirjassa, jota tar
kennetaan tarvittaessa kirjallisesti.

Hinta

Työn kokonaishinta on 8 000,00 euroa (ilman arvonlisäveroa).

Toimitusaika

Tutkimustyö käynnistyy viimeistään 30.6.2016 ja se on valmis 8.12.2017.

Toimitusehto: Raportti tulee luovuttaa tilaajalle sähköisessä, esteettömässä muodossa 
(esim. VVord-muodossa). Raportin tulee olla suomenkielinen, ja sisältää 1-2 sivun mit
tainen yhteenveto.

Maksuehto ja laskutus

Maksuehto: 21 päivää netto laskun saapumisesta hyväksyttyä suoritusta vastaan. Työn 
kokonaishinnasta suoritetaan 40 % arviointikyselylomakkeen valmistuttua ja loput 60 
% toimeksiantajan hyväksyttyä arviointiraportin.

Hintoihin voidaan lisätä kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Laskutus sähköisesti oikeusministeriön verkkolaskuosoitteeseen:

Operaattorin (OpusCapita Group Oy) välitystunnus: 003710948874 

OVT: 003702459747017

Laskuihin on merkittävä viitteeksi 15001-DKY000-16-001

Muut ehdot

Toimeksiannon lopputuloksena syntyvien asiakirjojen ja muiden tulosten tekijän- ja 
immateriaalioikeudet kuuluvat toimittajalle. Toimittajan tekijän- ja 
immateriaalioikeuden rajoittamatta tilaajalla on kuitenkin omassa toiminnassaan vapaa 
käyttö-, levitys- ja muokkausoikeus asiakirjoihin ja muihin tuloksiin rajoittamattoman 
ajan. Tilaajalla on oikeus luovuttaa asiakirjat ja muut tulokset kolmannelle osapuolelle 
käytettäväksi tilaajan toimintaa varten tai taholle, jolle tilaajan tehtävät siirtyvät.

Toimittaja ei saa käyttää tai luovuttaa sopimusta tai tilaajan nimeä markkinointiin ilman 
tilaajan kirjallista lupaa.

Vahingonkorvauksen ja muiden ehtojen osalta sovelletaan mitä JYSE 2014 Palvelut- 
ehdoissa on sovittu.
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8. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus tulee voimaan kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja se on 
voimassa kunnes tehtävä tulee suoritetuksi.

Tämän sopimuksen liitteitä ovat:
1. Tämä sopimus
2. Tarjous
3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluiden hankinnassa (JYSE 2014)

Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos sopimusasiakirjat ovat keskenään risti
riidassa, noudatetaan niitä yllä mainitussa järjestyksessä.

Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolel
le.

Helsingissä 21. päivänä kesäkuuta 2017

9. Sopimuksen liitteet ja asiakirjojen noudattamisjärjestys

10. Allekirjoitukset

Oikeusministeriö,
Demokratia- kieli ja perusoikeusasioiden yksikkö

Ennora

^ <—-— ^ . ^ . -V-  —

Elina Ekholm
VTT, tutkija, hanketoimija

Katriina Nousiainen 
Ylitarkastaja


