
  1(11) 
 
 
 

 

Toimittajasopimus 
1. Osapuolet  
Tämän toimittajasopimuksen (”Sopimus”) osapuolet ovat:  

- Semantix AS, alv-numero NO991767096, 

- Semantix A/S, alv-numero DK18302691,  

- Semantix Finland Oy, alv-numero FI08365258,  

- Semantix Språkcentrum AB, alv-numero SE556272-8997,  

- Semantix Eqvator AB, alv-numero SE556560-0854,  

tai mikä tahansa muu Semantix-konserniin (”Semantix”) kulloinkin kuuluva yritys, joka on 
nimetty jäljempänä määritellyssä Ostotilauksessa, sekä  

Nimi:  _________________________________________________  

Yrityksen nimi (tarvittaessa):  _________________________________________________  

Y-tunnus:  _________________________________________________  

(”Toimittaja”). Ellei ”Toimittajaa” määritellä Freelance-toimittajaksi tai Toimistotoimittajaksi, 
sillä tarkoitetaan molempia toimittajatyyppejä. 

Osapuolia kutsutaan yhdessä ”Osapuoliksi” ja erikseen ”Osapuoleksi”.  

Semantixilla on oikeus hyötyä tästä Sopimuksesta itse tai kulloinkin Semantix-konserniin 
kuuluvien yhtiöiden kautta. 

2. Määritelmät 
Freelance-toimittaja: yksityinen ammatinharjoittaja, jolla ei ole työntekijöitä tai alihankkijoita, 
riippumatta siitä, toimiiko ammatinharjoittaja yksityishenkilönä vai yrityksen kautta. 

Toimistotoimittaja: yrityksen omien kääntäjien tai alihankkijoiden käännöspalveluita tarjoava 
toimisto.  

3. Soveltamisala  
Tämä Sopimus määrittelee kielipalveluiden ostoon ja toimittamiseen sovellettavat ehdot. 

4. Kääntäjiltä vaadittava ammatillinen pätevyys 
Käännös-, tarkastus- (jäljempänä ”revision”), tarkistus- (jäljempänä ”review”) ja 
oikolukupalveluita (jäljempänä ”proofreading”) tai muita kääntämiseen liittyviä palveluita 
tarjoavan Toimittajan on täytettävä vähintään yksi seuraavista kolmesta ehdosta: 

a) hyväksytty kääntämisen loppututkinto korkea-asteen koulutuslaitoksesta; 

b) minkä tahansa muun alan hyväksytty loppututkinto korkea-asteen koulutuslaitoksesta ja 
vähintään kahden vuoden kokemus täysipäiväisestä ammattikääntämisestä; tai 

c) vähintään viiden vuoden kokemus täysipäiväisestä ammattikääntämisestä. 
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Taitto- ja mainostekstipalveluiden tarjoajia koskevat vaatimukset määritellään erikseen. 

4.1  Toimistotoimittajien työntekijöitä ja alihankkijoita koskevat 
vaatimukset 

Toimistotoimittajalla on oikeus käyttää konsultteja ja alihankkijoita tämän Sopimuksen 
mukaisten toimeksiantojen suorittamiseen. Toimistotoimittajan on kuitenkin taattava, että sen 
Semantixille palveluita tarjoavat omat kääntäjät ja/tai alihankkijat täyttävät kohdassa 4 
määritetyt tai Osapuolten muutoin sopimat vaatimukset.  

Jos Semantix on hyväksynyt tietyn kääntäjän tiettyä asiakasta varten, Toimistotoimittajan on 
annettava kaikki kyseiseltä asiakkaalta saapuvat käännökset kyseiselle kääntäjälle ellei 
Toimistotoimittajan ja Semantixin kesken muuta sovita. 

5. Toimeksianto  

5.1 Yleistä 

5.1.1 Toimeksiannon tarjoaminen/hyväksyntä 

Semantix voi tarjota toimeksiantoa (”Toimeksianto”) ja esittää sen ehdot Toimittajalle 
suullisesti tai kirjallisesti. Jos eturistiriitaa ei ole (esimerkiksi Toimittajan puolueettomuuden 
kyseenalaistava seikka, katso kohdat 5.9 ja 7.3) ja Toimittaja hyväksyy Toimeksiannon, 
Semantix tekee ostotilauksen (”Ostotilaus”) valitulle Toimittajalle. Ostotilauksessa on tiedot 
Toimeksiannosta ja Toimittajalle maksettavasta korvauksesta. Mikäli Toimeksiantoon sisältyy 
konekäännöksen (MT) käyttö, katso Ostotilauksen osalta kohta 5.5. 

5.1.2 Verovelvollisuus 

Ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu (Toimittaja on toimittanut verokortin [Ruotsissa A-
skattsedel] tai vastaavan), Toimittaja on vastuussa kaikkien Toimeksiantoa koskevien verojen 
maksamisesta, eikä Semantixilla ole velvollisuutta pidättää mitään veroja. Jos Toimittaja 
jättää maksettavakseen tulevia veroja maksamatta, Semantixilla on oikeus irtisanoa Sopimus 
päättymään välittömästi.  

5.1.3 Alihankkijat 

Freelance-toimittajalla ei ole oikeutta käyttää alihankkijoita tai muita kolmansia osapuolia 
suorittamaan Toimeksiantoa, kuten tekemään proofreading-työtä, ilman Semantixin etukäteen 
antamaa kirjallista suostumusta. Mikäli Freelance-toimittaja käyttää kolmatta osapuolta 
Toimeksiantoon liittyen (esimerkiksi oikolukijaa, asiantuntijaa tai konsulttia), kyseisen 
osapuolen on allekirjoitettava Semantixin salassapitosopimus (”NDA”).  

Toimistotoimittajalla on oltava toimittajasopimukset ja salassapitosopimukset kaikkien 
alihankkijoidensa kanssa. Sopimusten on oltava yhtä kattavia kuin Semantixin ja 
Toimistotoimittajan väliset Sopimus ja NDA. 

5.1.4 Henkilötietoja sisältävät Toimeksiannot 

Henkilötietojen suojaamisen varmistamiseksi jotkut Toimeksiannot on suoritettava EU- tai 
ETA-alueella tai maassa, joka takaa Euroopan komission tarkoittaman riittävän tietosuojan 
tason. Tämä tarkoittaa, että Toimittaja ei voi sijaita tämän alueen ulkopuolella (edes 
väliaikaisesti, kuten lomalla) suorittaessaan Toimeksiantoa. Semantix ilmoittaa Toimittajalle, 
mikäli Asiakas tai tietty Toimeksianto edellyttää käsittelyä EU- tai ETA-alueella. Tällaisten 
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Toimeksiantojen osalta Toimittajan on mahdollisesti allekirjoitettava erillinen henkilötietojen 
käsittelyä koskeva sopimus. 

5.2 Semantixin eettiset ohjeet ja toimintaohjeet 

Toimittajan on aina suoritettava Toimeksianto Semantixin eettisten ohjeiden ja 
toimintaohjeiden mukaisesti. Katso liite 1.  

Toimistotoimittajien on varmistettava omien alihankkijoidensa sitoutuminen näihin 
periaatteisiin ja niiden kunnioittaminen. 

5.3 Toimitus 

Toimittaja sitoutuu palauttamaan Toimeksiannon lopullisen version Semantixille tämän 
Sopimuksen ja Toimeksiannon yhteydessä saatujen ohjeiden mukaisesti sekä toimitusajan ja 
muiden Ostotilauksessa mainittujen ehtojen mukaisesti. 

5.4 Yhteydenpito asiakkaaseen 

Toimittajalla ei ole oikeutta ottaa yhteyttä yrityksiin, joiden Toimittaja tietää olevan Semantixin 
asiakkaita (Toimeksiantoon liittyen tai markkinointitarkoituksissa) ilman Semantixin 
etukäteistä kirjallista lupaa. Toimittaja ymmärtää ja hyväksyy kuitenkin sen, että Semantix voi 
ohjeistaa Toimittajaa olemaan Toimeksiannon aikana suoraan yhteydessä asiakkaaseen.  

5.5 Korvaus  

Toimittaja on oikeutettu korvaukseen Ostotilauksessa esitettyjen tietojen sekä Toimittajan ja 
Semantixin sopimien, Toimeksiantoa koskevien lisäohjeiden mukaisesti. 

Elleivät Toimittaja ja Semantix ole toisin sopineet, hinta lasketaan Semantixin asiakkaaltaan 
saaman lähdemateriaalin perusteella.  

Tietokoneavusteisia käännöstyökaluja tulee käyttää Semantixin ohjeistamalla tavalla.  

MT:tä käytetään soveltuvissa tapauksissa. Toimittaja saa alustavan Ostotilauksen 
käännösmuistilla tehdyn alustavan analyysin perusteella. Lopullinen Ostotilaus perustuu 
jälkikäteisanalyysiin, joka määrittää, missä määrin Toimittaja on hyötynyt MT-segmenteistä.  

Ellei muuta ole sovittu, Semantixin vakioasteikko tietokoneavusteisilla käännöstyökaluilla 
tehdyille käännöksille on: 

 

Vastaavuustyyppi Prosenttiosuus 
hinnasta 

101 % 0 % 

Toistot 15 % 

100 % 15 % 

95–99 % 20 % 

85–94 % 50 % 

75–84 % 50 % 

50–74 % 100 % 

Ei vastaavuutta 100 % 
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Ostotilauksen mukaiseen hintaan sisältyy: 

a) kääntäminen tai muu siihen liittyvä kielipalvelu; 

b) kohdan 5.6 mukainen tarkastus ennen Toimeksiannon toimittamista; ja 

c) asiakkaan ja/tai Semantixin validoinnin mukaisten korjausten tekeminen (mielipiteeseen 
perustuvista muutoksista ja lisäteksteistä maksetaan erikseen). 

5.6 Toimeksiantojen tarkastaminen 

Ennen käännöksen toimittamista Semantixille Toimittajan on tarkastettava ja varmistettava, 
että: 

a) lähdetekstin koko merkitys on säilytetty ja että kohdetekstin sisältö on semanttisesti 
oikea; 

b) lauserakenne, oikeinkirjoitus, välimerkit ja luvut ovat oikein; 

c) terminologia on johdonmukaista ja noudattaa asianmukaisen alan ja asiakkaan sanastoa 
ja/tai muuta tarjottua tausta-aineistoa; 

d) käännös on ilmaisultaan idiomaattinen; 

e) käännös on tarvittaessa mukautettu kohderyhmälle; 

f) tausta-aineistoa ja asiakkaan tyyliohjeita on käytetty ja kohderyhmä on otettu huomioon; 
ja 

g) Toimeksianto on toimitettu Ostotilauksen ja muiden Toimeksiantoa koskevien ohjeiden 
mukaisesti. 

Jos käytetyssä käännöstyökalussa on laadunvarmistustoiminto, sitä on käytettävä. Joissain 
kääntämistä koskevissa ja muissa Toimeksiannoissa (esim. revision-, review-, proofreading- ja 
taittotoimeksiannot) Semantix voi lisäksi asettaa muita ehtoja ja laatuvaatimuksia 
Toimeksiannon ohjeissa tai Ostotilauksessa. 

5.7 Toimeksiantojen peruutus 

Semantixilla on aina oikeus peruuttaa sellaisia osia Toimeksiannosta, joita Toimittaja ei ole 
vielä suorittanut.  

Mikäli Toimeksianto peruutetaan kokonaan tai osittain Toimittajasta johtumattomista syistä, 
Toimittaja on oikeutettu korvaukseen jo suoritetusta työstä.  

5.8 Immateriaalioikeudet ja omistusoikeus 

Semantixilla (tai sen asiakkaalla) on vapaa käyttöoikeus kaikkiin Toimittajan tämän 
Sopimuksen mukaisen Toimeksiannon yhteydessä tuottamiin aineistoihin ja Toimeksiantoon 
perustuvat oikeudet, mukaan lukien immateriaalioikeudet, sanastoihin, käännösmuisteihin, 
mallipohjiin ja toimitusaineistoon. Tämä on linjassa Semantixin asiakassopimusten 
vaatimusten kanssa.  

Semantixilla (tai soveltuvin osin asiakkaalla) on myös oikeus muuttaa Toimeksiannon 
tuotoksia sekä luovuttaa tai lisensoida kaikki oikeudet niihin kolmansille osapuolille.  

Toimittaja ei ole vastuussa Semantixin tai asiakkaan toimituksen jälkeen tekemien muutosten 
aiheuttamista virheistä. Tässä Sopimuksessa termi ”termikanta” viittaa Semantixin laatimiin 
sanastoihin, jotka on Toimeksiannon osana annettu Toimittajan käyttöön päivitystä / 
kohdekielen termien lisäämistä varten.  
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Käännösmuistit ja Semantixin Toimeksiantoa varten antamiin termikantoihin tehdyt lisäykset 
ovat Semantixin omaisuutta, ja Semantixilla on oikeus hyödyntää näitä aineistoja sopivaksi 
katsomallaan tavalla.  

Jos Toimeksianto peruutetaan tai Sopimus irtisanotaan tai puretaan, Toimittajan on 
välittömästi poistettava Semantixilta vastaanotettu aineisto.  

5.9 Eturistiriidat jne. 

Jos Toimittajalla on Toimeksiannon vastaanotettuaan syytä uskoa, että Toimeksiannon 
suorittamiseen voi liittyä eturistiriita, Toimittajan on välittömästi ilmoitettava asiasta 
Semantixille ja luovuttava toimeksiannosta.  

5.10 Semantixin velvollisuudet 

5.10.1 Tausta-aineisto 

Semantixin on annettava Toimittajalle tämän työn kannalta tarpeelliset tiedot 
kohdemateriaalin käytöstä, kohderyhmästä, kielivariantista ja kohdemateriaalin 
mukauttamisesta. Toimittajan on pyydettävä Toimeksiannon suorittamisen mahdollisesti 
edellyttämät lisätiedot. 

5.10.2 Maksaminen 

Ellei Ostotilauksessa ole toisin sovittu, Semantixin on maksettava Toimeksiantajalle 
viimeistään _________ päivän kuluttua laskun päivämäärästä, edellyttäen että lasku on oikein ja 
kaikki Toimeksiannosta osoitetut virheet on korjattu. Mikäli Toimeksiantoon sisältyy 
asiakkaan validointi, Toimittajan on suoritettava mahdolliset korjaukset kohdan 5.5 c) 
mukaisesti. 

5.11 Toimittajan velvollisuudet 

5.11.1 Pätevyys 

Toimittaja sitoutuu suorittamaan Toimeksiannon tämän Sopimuksen mukaisesti. Mikäli 
Toimittaja katsoo Toimeksiannon olevan pätevyysalueensa ulkopuolella, tästä on viipymättä 
ilmoitettava Semantixille. 

5.11.2 Laatu ja toimitus 

Toimittajan toimittamien Toimeksiantojen on täytettävä Semantixin asettamat 
laatuvaatimukset. Katso kohta 5.6 (Toimeksiantojen tarkastaminen). 

6. Tietoturva ja salassapito 

6.1 Salassapito 

Toimittaja on allekirjoittanut Salassapitosopimuksen Semantixin kanssa ja tarpeen mukaan 
Semantixin asiakkaan kanssa. Katso liite 2. Näiden sopimusehtojen lisäksi Toimittajan on aina 
noudatettava myös Salassapitosopimuksen ehtoja. 

Toimittaja sitoutuu pitämään luottamuksellisena: 

a) kaikki asiakkaan tai Semantixin Toimeksiannon yhteydessä antamat tiedot ja asiakirjat; 

b) tämän Sopimuksen ja mahdollisten muiden Semantixin ja asiakkaan tai Semantixin ja 
Toimittajan välisten sopimusten sisällön;  
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c) kaikki Semantixin ja toimittajan keskenään sopimat ehdot ja hinnat. 

6.2 Tietoturvapolitiikka ja -ohjeet 

Toimittaja sitoutuu suojaamaan Semantixin ja Semantixin asiakkaiden tiedot tahattomalta 
paljastumiselta, erityisesti yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset huomioiden, sekä 
työskentelemään osoitteessa https://www.semantix.com/why-
semantix/security/information-security-policy-and-guidelines-for-suppliers julkaistujen 
Semantixin tietoturvapolitiikan ja -ohjeiden mukaan (Information Security Policy and 
Guidelines). 

6.3 Sähköinen viestintä ja kirjautumistiedot 

Kaikki Semantixin antamat kirjautumistiedot ovat luottamuksellisia ja Salassapitosopimuksen 
ehtojen alaisia, eikä niitä näin ollen saa paljastaa ilman Semantixin etukäteistä kirjallista 
suostumusta. Kaikki Semantixin antamat kirjautumistiedot on tallennettava siten, että 
ainoastaan valtuutetut tahot voivat käyttää niitä. Kaiken viestinnän Semantixin ja 
mahdollisten konsulttien tai alihankkijoiden kanssa on tapahduttava Semantixilta saatujen 
ohjeiden mukaisesti.  

7. Markkinointi ja kilpailukielto jne. 

7.1 Markkinointi 

Toimittajalla ei ole oikeutta markkinoida oman yrityksensä tai muun yrityksen palveluja 
Semantixin asiakkaalle kuuden (6) kuukauden ajan Toimeksiannon suorittamisesta kyseiselle 
asiakkaalle.  

Tämä rajoitus ei koske Semantixin julkisen hankintamenettelyn kautta hankkimia asiakkaita. 

Toimittaja ei saa käyttää Semantixille tehtyjä Toimeksiantoja referenssitoimeksiantoina 
ansioluetteloissaan, LinkedInissä, työhakemuksissa jne. tai työtilausten hankinnoissa tai 
vastaavissa yhteyksissä ilman Semantixin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.  Tämän 
ehdon rikkominen katsotaan erityisen merkittäväksi. 

7.2 Kilpailukielto 

Toimittajalla ei ole oikeutta ottaa vastaan Semantixin asiakkaalta suoria Toimeksiantoja ilman 
Semantixin etukäteen antamaa kirjallista lupaa kuuteen (6) kuukauteen Toimeksiannon 
suorittamisesta kyseiselle asiakkaalle. Tämä rajoitus ei koske Semantixin julkisen 
hankintamenettelyn kautta hankkimia asiakkaita. 

7.3 Aiemmat Toimeksiannot 

Jos Toimittaja on ennen Semantixilta saamaansa Toimeksiantoa suorittanut Toimeksiantoja 
kyseiselle asiakkaalle (katso kohta 5.9, Eturistiriidat jne.), Osapuolten on neuvoteltava asiasta 
vilpittömin mielin ja sovittava, missä laajuudessa kohtien 7.1 (Markkinointi) ja 7.2 
(Kilpailukielto) määräykset sitovat Toimittajaa.  

 

https://www.semantix.com/why-semantix/security/information-security-policy-and-guidelines-for-suppliers
https://www.semantix.com/why-semantix/security/information-security-policy-and-guidelines-for-suppliers
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8. Sopimusrikkomukset ja vastuunrajoitus 

8.1 Virheet ja puutteet 

Toimittaja on vastuussa Toimeksiannon suorittamisen yhteydessä syntyvistä virheistä ja 
puutteista, ja sen on korjattava virheet ja puutteet ilman eri korvausta, paitsi jos virhe tai puute 
on Semantixin tai sen asiakkaan aiheuttama.  

Mikäli lopullinen toimitus ei täytä kohdassa 5.6 (Toimeksiantojen tarkastaminen) esitettyjä 
laatuvaatimuksia, Semantix on oikeutettu hinnanalennukseen. Tämä alennus perustuu toiseen 
tarkastukseen ja lasketaan oikeudenmukaisesti virheen vakavuuden ja asiakkaalle 
maksettavan korvauksen perusteella. Tämän kohdan 8.1 mukainen korvaus ei koskaan voi 
ylittää Ostotilauksessa mainittua kokonaishintaa. 

Semantixin on ilmoitettava Toimittajalle kaikista Semantixin tai asiakkaan Toimeksiannossa 
havaitsemista mahdollisista virheistä ja puutteista kirjallisesti 90 päivän kuluessa 
Toimeksiannon lopullisesta toimituksesta. Mikäli Semantix ei ilmoita virheistä tai puutteista 
Toimittajalle 90 päivän aikana, Toimittajan vastuu Toimeksiannon virheistä ja puutteista 
raukeaa. Toimittaja on kuitenkin aina vastuussa virheistä ja puutteista, joista Toimittaja on 
tietoinen tai saa tietää kyseisten 90 päivän kuluessa, riippumatta siitä, onko Semantix 
tietoinen kyseisistä virheistä tai puutteista.  

Tämän kohdan mukainen hinnanalennus ei rajoita Semantixin oikeutta kohdan 8.3 mukaiseen 
vahingonkorvaukseen tai muihin oikeuskeinoihin. 

8.2 Toimituksen viivästyminen  

Mikäli Toimittajalla on syytä epäillä, että se ei pysty suorittamaan Toimeksiantoa Toimittajan 
ja Semantixin sopimassa aikataulussa, Toimittajan on välittömästi ilmoitettava asiasta 
Semantixille.  

Ellei viivästys johdu Semantixista tai Ylivoimaisesta esteestä, Semantixilla on oikeus kohdan 
8.5 mukaiseen viivästyssakkoon, joka lasketaan toimeksiannon sovitusta hinnasta, mikäli:  

a) Toimittaja ei ilmoita Semantixille viivästyksestä etukäteen; tai 

b) Semantix tai Semantixin asiakas asettaa uuden myöhäisemmän toimitusajan, eikä 
Toimittaja noudata uutta toimitusaikaa. 

Sakon määrä on 10 prosenttia sovitusta hinnasta jokaiselta täydeltä tunnilta, jonka toimitus 
on myöhässä, mutta korkeintaan viideltä (5) tunnilta. Mikäli toimitus myöhästyy viisi (5) tuntia 
tai enemmän, Semantixilla on oikeus välittömästi peruuttaa Toimeksiannon toimittamattomat 
osat.  

Toimittajan viivästys lasketaan Semantixin normaalien toimistoaikojen puitteissa,  
maanantaista perjantaihin klo 8–17 (asianosaisen Semantix-yhtiön paikallista aikaa), jona 
aikana Semantix suorittaa toimitukset asiakkaille.  

8.2.1 Korvaus korvaavasta työstä 

Semantixilla on kohdassa 8.2 mainitun sakon lisäksi oikeus korvaukseen korvaavasta työstä, 
jos korvaavasta työstä Semantixille koituva hinta (esimerkiksi pikatoimitusmaksu toiselle 
kääntäjälle) on suurempi kuin Toimittajalta saatu sakkomaksu. Korvauksen määrä on 
korvaavan työn hinnan ja sakkomaksun erotus.  
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8.3 Vahingonkorvaukset ja vastuunrajoitus 

Mikäli Toimittaja rikkoo tämän Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan muutoin kuin kohdassa 
8.2 tarkoitetulla tavalla tai muutoin laiminlyönnillään aiheuttaa Semantixille vahinkoa, 
tulonmenetystä, kustannuksia tai vastuita, Semantixilla on oikeus vahingonkorvaukseen, jonka 
määrä on sama kuin Semantixin sopimusrikkomuksen vuoksi kärsimien tosiasiallisten 
vahinkojen, tulonmenetysten, kustannusten tai vastuiden määrä. Tämä summa on laskettava 
oikeudenmukaisesti. 

Freelance-toimittajien osalta maksettava enimmäissumma on kolmetuhatta euroa (3 000 €) 
kustakin rikkomuksesta tai muusta edellä mainitusta toiminnasta. Mikäli 
vahingonkorvausvelvollisuus aiheutuu törkeästä huolimattomuudesta tai tarkoituksellisesta 
toiminnasta (eli milloin Toimittaja olisi voinut ennakoida toiminnan vahingoittavan 
Semantixia), tätä vastuunrajoitusta ei sovelleta. 

Vastuunrajoitus ei koske Toimistotoimittajia. 

8.4  Toimistotoimittajien vastuuvakuutus 

Toimistotoimittajalla on oltava Sopimuksen voimassa ollessa vastuuvakuutus, joka kattaa 
Toimistotoimittajan tämän Sopimuksen mukaisia Toimeksiantoja suorittaessaan aiheuttamat 
vahingot. Toimistotoimittajan on pyydettäessä toimitettava Semantixille kopio 
vakuutussopimuksesta.  

Toimistotoimittaja on vastuussa alihankkijoiden ja konsulttien suorittamasta työstä kuin 
omastaan. 

8.5 Ylivoimainen este 

Kumpikaan Osapuoli ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat osapuolten 
hallitsemattomissa olevien olosuhteiden seurauksena, mukaan lukien tulipalot, ukkonen, 
luonnonmullistukset, lakot, saarrot, työtaistelut, sota, liikekannallepano tai vastaavanlaajuiset 
odottamattomat kutsunnat, valuuttarajoitukset, viat tai puutteet energian toimituksessa, 
televiestinnässä (tietoliikenne mukaan lukien), kapinat ja mellakat tai vastaavat tilanteet tai 
viranomaisten odottamattomat toimet (”Ylivoimainen este”). Osapuolen on ilmoitettava 
Ylivoimaisesta esteestä välittömästi toiselle Osapuolelle.  

8.6 Voimassaolo ja irtisanominen 

Tämä Sopimus astuu voimaan kummankin Osapuolen allekirjoitettua sen ja on voimassa 
toistaiseksi. Sopimuksen irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi kummallekin Osapuolelle. Kaikki 
salassapitoa koskevat sitoumukset pysyvät voimassa Sopimuksen päättymisen jälkeen 
vähintään kaksitoista (12) kuukautta Sopimuksen päättymispäivästä tai niin kauan kuin 
Semantix tai sen asiakas pitää tietoja luottamuksellisina.  

Edellä mainitun estämättä kummallakin Osapuolella on oikeus irtisanoa tämä Sopimus 
välittömästi, jos toinen Osapuoli 

a) jättää noudattamatta sen tästä Sopimuksesta johtuvia velvoitteitaan toiselle 
Osapuolelle oleellisella tavalla; tai 

b) on ryhtynyt yleisiin toimiinvelkojensa maksamisen lopettamiseksi, aloittanut 
velkojiensa kanssa neuvottelut yleissopimuksesta, on haettu konkurssiin tai on 
ryhtynyt velkajärjestelyyn, yrityssaneeraukseen tai vastaaviin toimenpiteisiin 
velkojiensa kanssa, lakkautetaan, asetetaan selvitystilaan tai saa pesänhoitajan 
kaikille varoilleen tai osalle niistä. 
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Ennen kuin Sopimus irtisanotaan edellä mainitun kohdan a) perusteella, rikkomuksesta on 
ilmoitettava toiselle Osapuolelle kirjallisesti. Jos toinen Osapuoli ei korjaa rikkomustaan 
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tästä ilmoituksesta, Sopimus voidaan irtisanoa 
päättymään välittömästi. 

9. Toimittajan henkilötietojen käsittely 
Henkilötietojen käsittelyä koskevat vaatimukset määritellään Tietojenkäsittelyliitteessä (3) 
sekä tarvittaessa erillisissä suostumuksenilmaisuissa. 

10. Toimittajaa koskevien henkilötietojen käsittely 
Semantixilla 

Jotta Semantixin ja Toimittajan välinen sopimus voidaan panna täytäntöön, Toimittajan on 
annettava henkilötietojaan. Semantix käsittelee näitä henkilötietoja (mukaan lukien 
Toimittajan etunimi, sukunimi, osoite, yhteystiedot, Y-tunnus/henkilötunnus, valokuva, 
alkuperämaa, äidinkieli, sukupuoli, ammattipätevyys, poikkeamat, käytettävyys, laatu, 
toimitusaika, vastausaika ja palvelutaso, lähde- ja kohdekielet, asiakassuhteet, ostot ja muut 
tämän Sopimuksen kannalta merkitykselliset taloudelliset tiedot, yleiskuva Semantixille 
tarjotuista palveluista ja Toimittajan sähköpostitse omasta tahdostaan antamat tiedot tai 
tämän ansioluettelossa mainitut tiedot) seuraaviin tarkoituksiin: 

a) yleinen toimittajien ja asiakkuuksien hallinta; 

b) projektinhallinta; ja 

c) kirjanpito ja tilintarkastus. 

Henkilötietojen käsittelyyn kuuluvat kaikki henkilötiedoille suoritettavat käsittelytoimet, kuten 
niiden kerääminen, järjestäminen, tallentaminen, hakeminen, konsultointi, käyttäminen, 
luovuttaminen, jakaminen ja muu käytettäväksi saattaminen. Mikäli Toimeksiantoon liittyy 
automaattista päätöksentekoa, päätös perustuu ammattipätevyyteen, poikkeamiin, 
käytettävyyteen, laatuun, toimitusaikaan, vastausaikaan, palvelutasoon, lähde- ja kohdekieliin, 
asiakassuhteisiin ja hintaan. Kyseisessä tapauksessa Toimittajalle kerrotaan kyseisen 
päätöksenteon vaikutuksista. 

Toimittajan henkilötietoja voidaan luovuttaa Semantixin sisällä sekä tarvittaessa Semantixin 
asiakkaille, liikekumppaneille ja toimivaltaisille viranomaisille. Henkilötietoja voidaan käsitellä 
mainittuihin tarkoituksiin Euroopan unionin ulkopuolella ainoastaan, mikäli 
mallisopimuslausekkeet tai vastaavat asianmukaiset suojatoimet (Privacy Shield) ovat 
käytössä. 

Semantixin on aina varmistettava, että Toimittajaa koskevien henkilötietojen käsittely vastaa 
yleisen tietosuoja-asetuksen ja Ruotsin kirjanpitolain vaatimuksia. Henkilötietoja säilytetään 
sopimuksen voimassaolon ajan sekä niin kauan kuin Ruotsin lainsäädäntö (esimerkiksi 
Ruotsin kirjanpitolaki) vaatii. Semantixin on edellä olevien vaatimusten mukaan poistettava 
Toimittajan henkilötiedot heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon ne on 
kerätty. Tietoja (esimerkiksi ansioluettelo tai vero- tai luottotiedot) voidaan luovuttaa 
asiakkaille tai mahdollisille asiakkaille (esimerkiksi yksityisen tai julkisen sektorin 
tarjouksissa), mutta Semantixin on saatava Toimittajan suostumus ennen kyseistä tietojen 
luovutusta.  

Toimittaja voi täyttää lomakkeen osoitteessa www.semantix.se tai lähettää sähköpostia 
osoitteeseen privacy@semantix.se käyttääkseen seuraavia rekisteröidyn oikeuksiaan: 

• oikeus saada pääsy tietoihin Semantixin käsittelemistä henkilötiedoista; 

http://www.semantix.se/
mailto:privacy@semantix.se
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• oikeus oikaisuun ja poistoon, mikäli henkilötiedot ovat virheellisiä tai niitä ei tarvita 
siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty;  

• oikeus rajoittaa tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä; 

• oikeus saada henkilötiedot siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli teknisesti 
mahdollista; 

• oikeus tietoihin ja yhteydenottoon koskien automaattista päätöksentekoa profilointi 
mukaan lukien. 

Mikäli henkilötietoja ei käsitellä tämän kuvauksen tai yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 
2016/679 mukaisesti, Toimittajalla on oikeus valittaa Ruotsin tietosuojavaltuutetulle. 

11. Sovellettava laki ja lainkäyttöalue 
Tähän Sopimukseen sovelletaan Ruotsin lakia. Jos sekä Semantix-yhtiön että Toimittajan 
kotipaikka on Ruotsin ulkopuolella mutta niillä on sama lainkäyttöalue, sovelletaan tähän 
Sopimukseen kyseisen lainkäyttöalueen lakeja. Kaikki tämän Sopimuksen voimassaoloa, 
tulkintaa tai soveltamista koskevat riidat ratkaistaan yleisessä tuomioistuimessa, jonka 
ensimmäinen oikeusaste on Tukholman käräjäoikeus. Toimittajan niin pyytäessä Osapuolten 
on vilpittömässä mielessä neuvoteltava siitä, voitaisiinko erimielisyydet ratkaista 
suomalaisessa, tanskalaisessa tai norjalaisessa tuomioistuimessa.  

Jos Salassapitosopimus on liitetty osaksi Toimittajasopimusta, Toimittajasopimuksen 
sovellettavaa lakia ja lainkäyttöaluetta koskevat säädökset ovat ensisijaisia 
Salassapitosopimuksen sovellettavaa lakia ja lainkäyttöaluetta koskeviin säädöksiin nähden. 

12. Liitteet ja soveltamisjärjestys  

12.1 Yleistä 

Tämä Sopimus korvaa kaikki samaa asiaa koskevat aiemmat sopimukset. Sopimusta voidaan 
muuttaa ainoastaan Semantixin ja Toimittajan allekirjoittamalla kirjallisella sopimuksella. 

12.2 Liitteet 

Seuraavat liitteet sisältyvät tähän Sopimukseen: 

1. Semantixin eettiset ohjeet ja toimintaohjeet  

2. Salassapitosopimus (Non-Disclosure Agreement) 

3. Tietojenkäsittelyliite (Data Processing Appendix) 

12.3 Sopimusasiakirjojen soveltamisjärjestys 

Jos sopimusasiakirjoissa on keskenään ristiriitaisia ehtoja, noudatetaan seuraavaa 
soveltamisjärjestystä, ellei olosuhteista selkeästi muuta johdu: 

1. Tämä Sopimus 

2. Ostotilaus 

3. Tämän Sopimuksen liitteet 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - -  
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Tämä Sopimus on laadittu kahtena kappaleena, joista yksi on annettu kummallekin 
Osapuolelle. 

 

[Yhtiön nimi]   Semantix   

 
     
__________________________________ __________________________________ 

Paikka ja aika   Paikka ja aika 

 
_______________________________  _______________________________ 

[Nimi]    [Nimi] 
[Tehtävä]    [Tehtävä] 


