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1 Johdanto
Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) suosittelee, että valtion virastot, liikelaitokset,
laitokset ja rahastot sekä kunnat ja kuntayhtymät käyttävät liitteenä olevia Julkisen hallinnon IT-hankintojen
sopimusehtoja (JIT 2014) hankkiessaan IT-tuotteita ja palveluita. Tämä suositus koostuu sen liitteenä
olevista sopimusehdoista. Tämä suositus korvaa Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot vuodelta
2007 (JIT 2007).
Ehdot on laadittu Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan hankkeessa, jossa on ollut mukana
valtionhallinnon, tieto- ja viestintätekniikan palvelutoimittajien, valtion hankintayksiköiden sekä
kuntasektorin edustajia.

2 Soveltamisala
Näitä julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja noudatetaan julkisen hallinnon IT-tuotteiden ja
palvelujen hankinnoissa edellyttäen, että niihin on viitattu sopimuksessa, ja että niistä ei ole joiltakin osin
kirjallisesti toisin sovittu.

3 Viittaukset
Hallintolaki (434/2003)
Jätelaki (646/2011)
Laki julkisista hankinnoista (348/2007)
Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista (1531/2011)
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (852/2004)
JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus
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JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus
Avoin lähdekoodi
http://www.opensource.org/
Euroopan unionin yhteinen lisenssi (EUPL)
http://joinup.ec.europa.eu/software/page/eupl/licence-eupl
Ketterän ohjelmistokehityksen julistus
http://agilemanifesto.org/iso/fi/

4 Termit ja lyhenteet
Termit, lyhenteet ja määritelmät on selitetty liitteissä.

5 Opastavat tiedot
Tätä suositusta ylläpitää Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA, puh. 0295 16001,
sähköposti: jhs-sihteeri@jhs-suositukset.fi.
JHS-järjestelmän verkkosivut:
http://www.jhs-suositukset.fi
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Liite 1: Yleiset sopimusehdot (JIT 2014 – Yleiset ehdot)
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Liite 8: Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin (JIT 2014 – Avoin
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