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2. Avtalets syfte
Statsrådets kansli kungjorde den 3.10.2016 att anslagen för utrednings- och
forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande kan sökas. Genom anslagen
genomförs statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2017 (22.9.2016), som syftar till
att skapa en grund för systematisk och omfattande användning av forskningsdata i
beslutsfattandet, i den kunskapsbaserade styrningen och i verksamhetspraxis. Avtalet syftar
till att genomföra nämnda projektplan.
Syftet med avtalet är att avtala om genomförandet av projektet ”…” under följande villkor.
Projektet styrs av en av statsrådets kansli vald styrgrupp vars ordförande är namn från
...ministeriet. Statsrådets kansli har rätt att välja ny ordförande för styrgruppen genom att
skriftligen meddela leverantören om detta. Projektansvarig hos leverantören är namn,
organisation.
Projektdeltagarnas arbetsfördelning och uppgifter specificeras i projektplanen. När det gäller
konsortiet specificeras arbetsfördelningen och uppgifterna i projektplanen och i
konsortieavtalet mellan dem som genomför projektet (bilaga 3). Parternas ansvar och
skyldigheter anges i de allmänna villkoren för statsrådets forsknings-, framsyns-,
utvärderings- och utredningsverksamhet (statsrådets TEAS-verksamhet) (bilaga 1).
3. Ingående av avtal och avtalsvillkor
Detta avtal gäller en sakkunnigtjänst inom utrednings- och forskningsverksamheten. En
närmare beskrivning av projektet och av den tjänst som anskaffas finns i detta avtal och i
dess bilagor.

Ett bindande avtal uppstår då avtalet har undertecknats av bägge avtalsparter. Om inget
annat anges i detta avtal, ska de allmänna villkoren för statsrådets TEAS-verksamhet
tillämpas på detta avtal. När det gäller avtalsdokumentens tolkningsordning beaktas
bilagorna till avtalet i nedan nämnda prioritetsordning.
Bilagorna till detta avtal är följande:
1. Allmänna villkor för statsrådets
utredningsverksamhet 2017
2. Ansökan och dess bilagor
3. Konsortieavtalet

forsknings-,

framsyns-,

utvärderings-

och

4. Inledande av leverans, projektets tidsplan och informering om projektet
En slutrapport, som ska vara godkänd av projektets styrgrupp, ska vara kunden tillhanda
senast xx.xx.201x. Av den bifogade projektplanen framgår närmare tidsplan, samt sådan
kommunikation, växelverkan och rapportering som sker under projektets gång. Avtalet
upphör när avtalsparterna har slutfört de uppgifter som ingår i projektet på ett sätt som
styrgruppen godkänner.
Utgångspunkten är att resultaten av den forskning som bedrivs som stöd för statsrådets
beslutsfattande är offentliga om inte något annat bestäms. När projektet avslutas publiceras
projektresultaten så som anges i de allmänna villkoren för statsrådets TEAS-verksamhet.
Leverantören förbinder sig till att utföra de uppgifter som hör till leverantören med omsorg
och fackmannamässighet samt enligt avtalad tidsplan med iakttagande av god sed och av de
standarder och anvisningar som tillämpas inom branschen.
Närmare bestämmelser om genomförandet av och rapporteringen om utrednings- och
forskningsplanen till stöd för statsrådets beslutsfattande samt om öppen hantering av
information finns i de allmänna villkoren för statsrådets TEAS-verksamhet (bilaga 1). Kunden
ska utan onödigt dröjsmål granska slutrapporten efter det att leverantören har överlåtit
slutrapporten till kunden för granskning. Leveransen ska betraktas som godkänd, när
slutrapporten har granskats och godkänts och leverantören har uppfyllt alla sina skyldigheter
enligt avtalet.
5. Konsortiet och underleverans
Den som svarar för konsortiet (leverantören) svarar för att hela projektet genomförs
planenligt. Parterna i konsortiet svarar dock var och en för att det egna forsknings- och
utredningsarbetet till innehållet är korrekt.
Projektets huvudgenomförare svarar för sina underleverantörers prestationer på samma sätt
som för sin egen prestation och svarar för att underleverantören iakttar de skyldigheter som
följer av upphandlingskontraktet och de allmänna villkoren för statsrådets TEAS-verksamhet.
Tjänsteproducenten har inte rätt att utan beställarens godkännande byta ut en i
projektplanen namngiven underleverantör eller en underleverantör som deltar i uppfyllandet
av väsentliga avtalsförpliktelser.

Om en namngiven underleverantör eller en underleverantör som deltar i uppfyllandet av
väsentliga avtalsförpliktelser av skäl som ligger utanför tjänsteproducentens kontroll och av
tvingande skäl inte kan delta i produktionen av de tjänster som upphandlingsavtalet gäller,
har tjänsteproducenten rätt att byta underleverantören mot en i fråga om resurser och
kvalitet motsvarande underleverantör som beställaren godkänner. Beställaren kan endast av
väl motiverad anledning låta bli att godkänna den ersättande underleverantör som
tjänsteproducenten föreslår.
6. Prissättning och betalningsvillkor
De kostnader som specificeras i planen är projektets godtagbara kostnader och de ska följa
de allmänna villkoren för statsrådets TEAS-verksamhet. Andra kostnadsposter får inte räknas
in i projektets kostnader. Leverantören har inte rätt att vidta åtgärder som inte anges i
projektplanen. Projektets budget får inte överskridas. Om det förefaller som om
kostnadsförslaget överskrids, krävs ett separat, skriftligt godkännande för detta från kunden.
Bestämmelser om hur mervärdesskatten behandlas finns i de allmänna villkoren för
statsrådets TEAS-verksamhet (bilaga 1).
I ansökan anges både de kostnader som debiteras och priserna, som ska vara fasta under
hela avtalsperioden. För anskaffning av tjänsten betalas enligt den i projektplanen
specificerade genomförandeplanen. Kunden betalar arvodet till leverantören när projektets
faser på ett godkänt sätt har genomförts på ett sätt som styrgruppen godkänner.
Den sista betalningsposten, som ska vara minst 20 % av den totala summan för projektet,
betalas först när styrgruppen har granskat och godkänt projektets slutrapport och
leverantören har uppfyllt alla sina skyldigheter enligt avtalet. Betalningsvillkoret är 30 dagar
från fakturadatum. När det gäller utbetalning av kostnader, ekonomikontroll och rapportering
följs de allmänna villkoren för statsrådets TEAS-verksamhet.
7. Konfidentialitet och sekretess
Kunden ska i sin verksamhet iaktta lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt
bestämmelser om sekretess och offentlighet som finns i annan lagstiftning.
Material som avtalsparterna fått av varandra och som omfattas av sekretess eller i övrigt är
konfidentiellt eller räknas som affärshemlighet ska avtalsparterna sekretessbelägga och inte
använda för andra syften än de som följer av avtalet. Kunden ska dock iaktta de nämnda
bestämmelserna om offentlighet och sekretess. Leverantören svarar för att alla aktörer som
deltar i projektet samt eventuella underleverantörer har förbundit sig till kraven på sekretess.
Bestämmelserna om sekretess och konfidentialitet gäller även efter avtalets giltighetstid.
På sekretess och behandling av personuppgifter tillämpas dessutom det som avtalats i de
allmänna villkoren för utrednings- och forskningsverksamheten.
8. Sakkunnigresursernas tillgänglighet
Leverantörens ansvariga sakkunniga ska namnges i ansökan. I fråga om användningen av
andra sakkunniga ska avtalas separat med kunden. Leverantören ska sörja för att de

personer som utför uppgifterna är lämpliga i fråga om sin kompetens och erfarenhet. Om
kunden inte är nöjd med en sakkunnig som leverantören anlitar, förbinder sig leverantören
till att på motiverade grunder utan dröjsmål byta ut en sakkunnig som saknar tillräcklig
yrkeskunskap eller som i övrigt enligt kundens motiverade uppfattning inte är lämplig för
uppgiften i fråga.
Leverantören har inte rätt att utan kundens tillåtelse byta ut sakkunniga som namnges i
anbudet. Om en namngiven sakkunnig av skäl som är oberoende av leverantören inte kan
delta i genomförandet av uppdraget i enlighet med avtalet, är leverantören skyldig att
ersätta den sakkunniga med en annan sakkunnig med motsvarande kompetens och
yrkeskunskap. Om leverantören inte kan anlita en sakkunnig som kunden godkänner, har
kunden rätt att säga upp avtalet omedelbart i fråga om ännu outfört arbete.
9. Äganderätt och immateriella rättigheter
I Planen för publicering och utnyttjande av resultaten/Informationshanteringsplanen beskrivs
projektets material och förvaltningen av det. Målet är att materialet ska vara öppet och
kunna återanvändas i enlighet med principerna om öppen information. När det gäller
projektresultatens publicering, ombrytning, tryckning, översättning och projektets
kommunikation tillämpas de allmänna villkoren för statsrådets TEAS-verksamhet (bilaga 1).
Leverantören svarar för rapporterings- och översättningsutgifterna. Rapporteringen sker i
nätpublikationsserien Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet.
De immateriella rättigheterna till slutresultaten inklusive dokumentationen av den tjänst som
tillhandahålls inom ramen för forsknings- och utvecklingsprojektet eller till annat material
som tjänsteleverantören tar fram under projektets gång ägs av upphovsmannen. Allt
material som överlåts till en annan part inom ramen för projektet före eller efter avtalet
förblir överlåtarens egendom. Statsrådets kansli och de andra ministerierna har emellertid
oåterkalleligt rätt att använda de forskningsresultat som är slutresultatet av tjänsten. I
nyttjanderätten ingår rätt att använda och kopiera forskningsresultat samt att utnyttja och
tillämpa resultaten av ett projekt på det sätt som man önskar. Ett ministerium har dessutom
rätt att överföra rättigheterna till den som eventuellt övertar ministeriets uppgifter.
Äganderätten och de immateriella rättigheterna till kundens material tillkommer kunden eller
tredje part.
Leverantören har rätt att använda kundens material enligt avtal för att utföra tjänsten för
kunden.
10.Dröjsmål med leveransen
Om utförandet av de uppgifter som ingår i projektet fördröjs av orsaker som inte beror på
kunden eller force majeure, är leverantören skyldig att betala avtalsvite på grund av
dröjsmål. Avtalsvitet är 1 % av avtalets totala kostnad för varje påbörjad vecka (en period
om sju dygn) som genomförandet av uppgifterna fördröjs. Vite kan tas ut för högst 10
veckor. Vitets storlek påverkas inte av hur stor skada fördröjningen orsakar. Kunden har rätt
att dra av avtalsvitet från betalningen till leverantören.

11. Uppsägning och hävande av avtalet
På uppsägning och hävande av avtalet tillämpas det som avtalats i de allmänna villkoren för
utrednings- och forskningsverksamheten.
12. Skadestånd
På skadestånd tillämpas det som avtalats i de allmänna villkoren för utrednings- och
forskningsverksamheten.
13. Avtalsändringar och överlåtelse av avtalet
Ändringar av detta avtal ska vara skriftliga och undertecknade av samtliga avtalsparter.
Leverantören har inte rätt att överlåta avtalet till tredje part.
14. Tillämplig lag och tvistlösning
På detta avtal tillämpas finsk lag.
Eventuella tvister med anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling
mellan avtalsparterna. Om förhandlingen inte leder till att tvisten löses, ska den föras för
avgörande till Helsingfors tingsrätt.
15. Avtalsexemplar, datum och underskrifter
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, ett för vardera avtalsparten.
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