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Sopijapuolet
Palvelun tilaaja:
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom (jäljempänä Traficom)
PL 320, 00059 TRAFICOM, ja

Palveluntuottaja

IM
EN

Ennakkoilmoittaja. Määritellään tarkemmin liitteessä 1.

Viitatessa molempiin osapuoliin samanaikaisesti käytetään termiä sopijapuolet.

2 Yhteystiedot

EC

Kumpikin Sopijapuoli nimeää yhden tai useamman yhteyshenkilön, jonka tehtävä
on seurata ja valvoa sopimuksen toteutumista ja tiedottaa sopimuksen
toteutumiseen liittyvistä asioista. Yhteyshenkilöillä ei ole oikeutta muuttaa
sopimusta.
Yhteyshenkilöiden muuttumisesta on heti ilmoitettava kirjallisesti toisen
Sopijapuolen vastuuhenkilölle.

SP

3 Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Vesiliikennelain (782/2019) 113 § mukaan ennakkoilmoituksen voi tehdä se, jolla
mm. on sopimus Traficom kanssa tietojen toimittamisesta.
Tämän sopimuksen solmimisen tarkoituksena on varmistua siitä, että
Ennakkoilmoittaja toimittaa Traficomille ennen vesikulkuneuvon moottorin
rekisteröintiä liikenneasioiden rekisteriin (jäljempänä rekisteri) talletettavaksi
vesikulkuneuvon moottorin oikeat ja riittävät yksilöinti- ja tekniset tiedot teknisellä
käyttöyhteydellä tai muutoin sähköisesti. Lisäksi sopimuksen tarkoituksena on
varmistua siitä, että ennakkoilmoitustietojen korjaus voidaan suorittaa
asianmukaisesti.
Osapuolet eivät maksa tässä sopimuksessa määritellyistä tehtävistä toisilleen
rahallista vastiketta. Osapuolet vastaavat tämän sopimuksen mukaisissa tehtävissä
omista järjestelmä-, työ-, tila- ja muista sellaisista kuluista.
Ennakkoilmoittamisen myötä tiedon laatu rekisterissä paranee teknisten tietojen
tullessa suoraan valmistajalta tai maahantuojalta. Ensirekisteröintien ja moottorien
lisäysten tekeminen nopeutuu teknisten tietojen ollessa jo valmiina rekisterissä.
Sen lisäksi, mitä Sopijapuolet sopivat tässä sopimuksessa, noudatetaan osapuolten
välisessä sopimuksessa voimassaolevaa Suomen lakia.
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4 Sopimuksen kohde
Tässä sopimuksessa sovitaan siitä, mitä vesikulkuneuvon moottorin tietoja
Ennakkoilmoittajan tulee Traficomille toimittaa sekä millä tavalla tiedot on
toimitettava.
Sopimuksessa sovitaan siitä, millä tavalla Traficom varmistaa Ennakkoilmoittajan
Traficomille toimittamien tietojen oikeellisuutta ja riittävyyttä.
Sopimuksessa sovitaan siitä, kuinka ennakkoilmoittamisessa ilmenneiden virheiden
korjaamisessa tulee menetellä, ja kuinka virheellinen ennakkoilmoitus tulee perua.
Em. seikkojen lisäksi tässä sopimuksessa sovitaan tietoturva-asioiden
noudattamisesta ja käyttäjätunnusten hallinnoinnista sekä ennakkoilmoitusta
koskevalta tietojärjestelmältä edellytettävistä teknisistä vaatimuksista.

IM
EN

5 Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

Alihankkijalla yritystä tai yhteisöä, joka hoitaa Ennakkoilmoittajan puolesta
Ennakkoilmoittajan ja Välityspalvelun välisen yhteydenpidon.

EC

Teknisellä käyttöyhteydellä Web-tekniikalla toteutettua käyttöliittymää PURKKI
jota käytetään tietojen lisäämiseen, korjaamiseen, päivittämiseen ja yleensä
liiketoimintalogiikan suorittamiseen (tietojen kirjaaminen).

SP

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksella huvivenedirektiivin (2013/53/EU)
mukaista vakuutusta, jossa valmistaja tai valmistajan valtuuttama edustaja
ilmoittaa, että vesikulkuneuvon moottori täyttää huvivenedirektiivin mukaiset
vaatimukset.

6 Tietojen ja ennakkoilmoitustodistusten toimittaminen
Sopimuksen liitteessä 2 kerrotaan ennakkoilmoituksen tekemisestä. Tällä
sopimuksella Ennakkoilmoittaja ilmoittautuu tekemään ennakkoilmoituksia
PURKKI-sovelluksella.
Ennakkoilmoittajan tulee toimittaa Traficomille liitteessä 2 kuvatut vesikulkuneuvon
moottoria koskevat yksilöinti- ja tekniset tiedot liitteessä kuvatulla tavalla.
Toimitettujen teknisten tietojen tulee olla oikeita ja niiden tulee vastata
ennakkoilmoitettavan moottoriyksilön vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tietoja.
Ennakkoilmoitettavan moottorin tulee täyttää huvivenedirektiivissä (2013/53/EU)
mainitut tekniset vaatimukset

7 Järjestelmän tekniset vaatimukset
Ennakkoilmoittajan käytössä olevien tietojärjestelmien on täytettävä liitteessä 5
määritellyt tekniset vaatimukset.
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8 Ennakkoilmoitusten valvonta
Traficom valvoo ennakkoilmoitettujen vesikulkuneuvojen moottorien rekisteriin
merkittyjen tietojen oikeellisuutta liitteessä 2 kuvatulla tavalla. Ennakkoilmoittajan
tulee pyydettäessä toimittaa Traficomille liitteessä 2 mainitut tiedot ja selvitykset
valvontaa varten.

9 Ennakkoilmoitustiedon virheen korjaus ja ennakkoilmoituksen peruminen
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Ennakkoilmoittajan on korjattava ennakkoilmoitettua vesikulkuneuvon moottoria
koskevissa tiedoissa ennen rekisteröintiä havaitut virheet ja ilmoitettava niistä
rekisteriin.
Jos vesikulkuneuvon moottori on ensirekisteröity virheellisesti tehdyn
ennakkoilmoituksen kautta, Ennakkoilmoittajan on huolehdittava, että moottorin
tiedot korjataan oikeiksi rekisteriin. Korjaaminen tehdään Ennakkoilmoittajan
kustannuksella. Tarkoituksenmukaisesta tavasta virheen korjaamiseksi sovitaan
Traficom kanssa tapauskohtaisesti.
Tarvittaessa Ennakkoilmoittajan on peruttava ennakkoilmoitus liitteessä 2 kuvatulla
tavalla.

10 Tietoturva ja käyttäjätunnukset

EC

Ennakkoilmoittajan on ennakkoilmoituksia tehdessään noudatettava sopimuksen
liitteessä 4 kuvattuja tietoturvavaatimuksia.
Ennakkoilmoittaja saa käyttää vesikulkuneuvojen rekisterijärjestelmää Traficomilta
saamansa käyttäjätunnukseen liitetyn roolin mukaisesti. Käyttäjätunnusten
hallinnoinnista on sovittu sopimuksen liitteessä 3.

SP

11 Vahingonkorvaus

Ennakkoilmoittaja vastaa sellaisista Traficomille aiheutuneista välittömistä
vahingoista, jotka ovat aiheutuneet Ennakkoilmoittajan tekemistä virheellisistä
ennakkoilmoituksista. Ennakkoilmoittaja vastaa myös kyseisten virheellisten
tietojen oikaisemisesta Traficomille aiheutuneista kuluista.
Sopijapuolet eivät vastaa aiheuttamistaan välillisistä tai muista vaikeasti
ennakoitavista vahingoista. Vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitukset eivät koske
tilanteita, joissa Sopijapuoli on aiheuttanut vahingon tahallaan tai törkeällä
huolimattomuudella.

12 Alihankinta
Ennakkoilmoittajan tulee ilmoittaa Traficomille ennakkoilmoitustietojen
toimittamisessa käyttämistään Alihankkijoista. Ennakkoilmoittaja vastaa
käyttämänsä Alihankkijan osuudesta kuin omastaan.

13 Auditointi
Traficomilla on oikeus halutessaan nimittää riippumaton tarkastaja toteamaan, että
Ennakkoilmoittaja on täyttänyt sille tässä sopimuksessa ja sen liitteissä asetetut
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velvollisuudet ja vastuut sekä noudattanut Traficom antamia ohjeita ja määräyksiä.
Tarkastus tulee suorittaa siten, ettei se aiheuta merkittävää häiriötä
Ennakkoilmoittajan normaaliin liiketoimintaan. Tarkastajana ei voi toimia
Ennakkoilmoittajan suoranainen kilpailija. Traficom voi suorittaa tarkastuksen
halutessaan myös itse.
Mikäli tarkastuksessa on ilmennyt seikkoja, joiden johdosta Ennakkoilmoittajan
voidaan osoittaa laiminlyöneen tai rikkoneen sille tässä sopimuksessa asetettuja
velvoitteita, vastaa Ennakkoilmoittaja tarkastuksesta Traficomille aiheutuvista
kustannuksista, kuten tarkastajalle maksettavasta palkkiosta. Muussa tapauksessa
Traficom vastaa tarkastuksesta aiheutuneista kuluista.

14 Vapauttamisperusteet

IM
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Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen sopimuksen
täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja
asiaan vaikuttava tapahtuma, jota Sopijapuolten ei ole syytä ottaa huomioon
sopimusta tehtäessä ja joka on Sopijapuolista riippumaton, eikä sitä voida ennalta
estää ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa. Tällainen
tapahtuma voi olla sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen,
tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun
keskeytys, työselkkaus tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja
epätavallinen Sopijapuolista riippumaton syy.

EC

Jos sopimusvelvoitteen viivästyminen johtuu yllä mainitusta ylivoimaisesta
esteestä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki
tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.
Sopijapuolten on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä kirjallisesti toiselle
Sopijapuolelle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.

SP

15 Sopimuksen muuttaminen

Sopijapuolet voivat pätevästi tehdä muutoksia tähän sopimukseen ainoastaan
yhteisellä kirjallisella, molemminpuolisesti asianmukaisesti allekirjoitetulla ja
päivätyllä asiakirjalla, joka otetaan tämän sopimuksen liitteeksi.
Ennakkoilmoittajalla ei ole oikeutta veloittaa Traficomilta neuvotteluista tai muusta
ajankäytöstä, jotka johtuvat tämän sopimuksen muutosehdotusten käsittelystä.
Traficomilla on oikeus muuttaa tämän sopimuksen liitteitä. Jos Traficom muuttaa
liitteitä, toimitetaan liite/liitteet Ennakkoilmoittajalle vähintään yhtä (1) kuukautta
ennen liitteen voimaantuloa.
Mikäli muutokset ovat Ennakkoilmoittajan toimintaan merkittävästi vaikuttavia,
Traficom toimittaa muutetun liitteen kommentoitavaksi Ennakkoilmoittajalle
vähintään kahta (2) kuukautta ennen liitteen tarkoitettua voimaantuloa. Näissä
tapauksissa Ennakkoilmoittajalle varataan oikeus kommentoida aiottuja muutoksia
yhden (1) kuukauden ajan.

16 Sopimuksen siirtäminen
Traficomilla on oikeus vapaasti siirtää sopimukseen liittyvät oikeutensa ja
velvollisuutensa toiselle valtiohallintoon kuuluvalle yksikölle, mikäli valtion
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tehtävien hoito tai uudelleenjärjestelyt sitä edellyttävät. Muunlainen sopimuksen
siirto on sallittu vain kummankin sopijapuolen allekirjoittamalla siirtosopimuksella.

17 Sopimuksen purkaminen
Traficomilla on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain, jos sopimuksen
täyttäminen todetun ylivoimaisen esteen jatkumisen vuoksi viivästyy yli kolme (3)
kuukautta. Traficom voi aina purkaa sopimuksen edellä mainitusta määräajasta
riippumatta, mikäli viivästymisellä on oleellinen merkitys ja Ennakkoilmoittaja sen
tiesi.
Sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain kirjallisella
ilmoituksella toiselle sopijapuolelle, mikäli toinen sopijapuoli on olennaisesti
rikkonut sopimusvelvoitteitaan eikä 30 päivän kuluessa kirjallisesta
huomautuksesta korjaa laiminlyöntiään.
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Traficom voi purkaa sopimuksen kirjallisella ilmoituksella päättymään välittömästi,
jos
 Ennakkoilmoittaja asetetaan selvitystilaan tai konkurssiin taikka
Ennakkoilmoittajalle on vahvistettu akordi, velkajärjestely tai
yrityssaneerausohjelma
 Ennakkoilmoittaja tulee muun syyn johdosta pysyvästi kykenemättömäksi
hoitamaan toimintaa (esim. toiminnan lopettaminen)
 Ennakkoilmoittaja rikkoo tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella
sopimusvelvoitteitaan.

18 Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

SP

Sopimusta ja sen liitteitä koskevat asiat ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin
neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda tuloksiin, erimielisyydet jätetään
ratkaistavaksi Helsingin käräjäoikeuteen.

19 Sopimuksen soveltamisjärjestys
Tämän sopimuksen osia ovat seuraavat, alla yksilöidyt numeroidut liitteet, joita
mahdollisen sisällöllisen ristiriidan osalta sovelletaan niin, että tämän
pääsopimuksen teksti syrjäyttää kaikki liitteet ja liitteitä sovelletaan keskenään
numerojärjestyksessä siten, että pienempinumeroinen liite syrjäyttää
suurempinumeroisen liitteen:

Liite 1 Sopimuksen yhteyshenkilöt
Liite 2 Ennakkoilmoitusohje
Liite 3 Käyttäjätunnusten hallinnointi
Liite 4 Turvallisuusvaatimukset julkista hallintotehtävää Traficom lukuun
toimittavalle palveluntuottajalle
Liite 5 Purkin tekniset vaatimukset
Liite 6 Pohja moottorimallien ennakkoilmoittamista varten
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Liite 7 Pohja moottoriyksilöiden ennakkoilmoittamista varten
Liite 8 Malli-ilmoituksessa käytettävät koodistot

20 Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen
Tämä sopimus tulee voimaan, kun molemmat Sopijapuolet ovat allekirjoittaneet
sopimuksen liitteen 1.
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Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen irtisanomisaika on yksi (1)
kuukausi. Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä, jonka
aikana sopimus on irtisanottu. Irtisanominen on toimitettava kirjallisesti.
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