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Alihankintasopimus 

Kaikkien Toimittajien (mukaan lukien Toimittajan alihankkijat), urakoitsijoiden ja kumppanien (jäljempänä yhdessä ”Toimittaja”) tulee 
varmistaa toimitettavien tuotteiden, palveluiden ja työtapojen lainmukaisuus sekä soveltuva standardinmukaisuus.  

Toimittaakseen tuotteita, palvelua, työvoimaa, huoltotöitä tai mitä tahansa työksi luokiteltavaa K2 Entertainmentille, 
tulee Toimittajan hyväksyä seuraavat ehdot: 

• Olen lukenut ja ymmärtänyt K2 Entertainmentin (jäljempänä myös ”Yhtiö”) Ostamisen ja Vuokrauksen sopimusehdot (mukaan lukien
peruutusehdot) ja Työsuojelun toimintaohjelman ennen työskentelyä Yhtiölle Linkki dokumentteihin

• Toimittajan (mukaan lukien mahdollinen Toimittajan alaisuudessa toimiva alihankkija) tulee kuulua ennakkoperintä-, yritys- ja alv-
rekistereihin, taata ettei yrityksellä ole verovelkaa sekä että se on täyttänyt asianmukaisesti soveltuvat Suomen lain edellyttämät
pakolliset työnantajavelvoitteet

• Toimittajalla tulee olla voimassa oleva vastuuvakuutus sekä työntekijän tapaturma- ja ryhmähenkivakuutus
• Kaikkien Toimittajan työntekijöiden (suoraan tai epäsuoraan tälle työskentelevät) tulee vaadittavien lupien ja sertifikaattien

hallitsemisen lisäksi olla päteviä ja soveltuvia suoritettavaan työhön
• Kaluston, työkalujen ja järjestelmien tulee olla käyttötarkoitukseensa nähden soveltuvia, turvallisia ja asianmukaisesti testattuja ennen

työn aloittamista kohteessa
• Terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä riskejä ei tule ottaa missään työvaiheessa; mukaan lukien logistiikka, käsittely, pakkaus ja

varastointi
• Käytettävät työtavat, kalusto tai mikään suoritettavaan työhön liittyvä ei saa aiheuttaa terveyteen ja turvallisuuteen liittyvää riskiä tai

muutakaan riskiä henkilökunnalle, yleisölle, omaisuudelle, kiinteistölle tai maa-alueille
• Kaikkia rakenteita ja kalustoa tulee käsitellä – ja asennus suorittaa – valmistajan vaatimusten ja ohjeiden mukaisesti
• Toimittajan tulee ilmoittaa Yhtiön Tuotantopäällikölle kaikesta vaarallisesta työstä, potentiaalisista riskeistä ja onnettomuuksista.

Toimittajan tulee kaikella toiminnallaan välttää vaaratilanteita ja niistä aiheutuvia onnettomuuksia
• Toimittajan tulee erillisestä pyynnöstä toimittaa viipymättä seuraavat dokumentit Yhtiölle: työsuojelun toimintaohjelma, riskiarvio,

vakuutustodistus, pystytystodistus (suoritettavan työn jälkeen), palosuojatodistukset, soveltuvat huoltotodistukset,
omavalvontasuunnitelma

OLEN LUKENUT, YMMÄRTÄNYT JA HYVÄKSYN YLLÄ ESITETYT SOPIMUSEHDOT 
(merkitse rasti ruutuun) 

Toimittajan nimi 

Suoritettavan työn kuvaus 

Toimittajan edustajan allekirjoitus 

Allekirjoitus Nimenselvennys Päiväys 

K2 Entertainmentin edustajan allekirjoitus 

Allekirjoitus Nimenselvennys Päiväys 

https://www.blockfest.fi/general-terms-and-conditions/
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Peruutusehdot vuodelle 2021 

Kaikkien Toimittajien (mukaan lukien Toimittajan alihankkijat), urakoitsijoiden ja kumppanien (jäljempänä yhdessä 
”Toimittaja”) tulee sitoutua alla esitettyyn peruutusehtoon, joka koskee nimenomaisesti vuotta 2021.   

Toimittaakseen tuotteita, palvelua, työvoimaa, huoltotöitä tai mitä tahansa työksi luokiteltavaa K2 Entertainmentille, tulee 
Toimittajan hyväksyä seuraavat ehdot: 

Sopimuksen muista ehdoista huolimatta, mikäli milloin tahansa ennen tapahtumaa, hallitus tai toimivaltainen viranomainen 
antaa mitä tahansa lainsäädännöllisiä tai suosituksen omaisia asetuksia (myös määräyksiä tai suosituksia), jotka liittyvät 
suoraan tai epäsuoraan Covid-19:ta tai mihin tahansa vastaavaan ilmiöön, epidemiaan, pandemiaan tai vastaavaan ja jotka 
estävät tai todennäköisesti estävät tällaisen tapahtuman järjestämisen suunnitelman mukaan (mukaan lukien rajoitukset, 
kokoontumiskiellot tai kokoontumisrajoitukset, sosiaaliset etäisyystoimenpiteet jne.) ja / tai vaikuttavat lipunmyyntiin ja / tai 
tapahtuman operatiiviseen toimintaan, K2 Entertainment pidättää oikeuden irtisanoa sopimus välittömästi ilman 
minkäänlaista vastuuta toimittajalle.  

Jos K2 Entertainment irtisanoo sopimuksen tämän lausekkeen seurauksena: 
o kukin osapuoli vapautetaan tämän sopimuksen mukaisista velvoitteistaan
o kukin osapuoli vastaa kaikista irtisanomishetkeen mennessä aiheutuneista kustannuksista ja tappioista,

eikä kumpikaan osapuoli voi asettaa vaatimuksia niihin liittyen; ja
o toimittajan on välittömästi maksettava takaisin jo maksetut vuokrat tai muut suoritetut maksut sopimuksen

irtisanomispäivänä täysimääräisenä

K2 Entertainment pidättää oikeuden irtisanoa sopimus yllä esitetyillä ehdoilla, vaikka sopimus olisi aiemmin siirretty 
vuodelle 2021 K2 Entertainmentin vaatimuksesta. 

K2 Entertainment katsoo yllä esitetyn ehdon pätevän 16.07.2021 asti.  
Toimittajan on mahdollista neuvotella eriävistä peruutusehdoista kyseisen päivämäärän ja tapahtuman väliselle ajalle. 
Mainitut eriävät ehdot on sovittava ja yhdessä hyväksyttävä sopimuksen solmimisen yhteydessä.  

OLEN LUKENUT, YMMÄRTÄNYT JA HYVÄKSYN YLLÄ ESITETYT PERUUTUSEHDOT 
(merkitse rasti ruutuun) 

Toimittajan nimi 

Suoritettavan työn kuvaus 

Toimittajan edustajan allekirjoitus 

Allekirjoitus Nimenselvennys Päiväys 

K2 Entertainmentin edustajan allekirjoitus 

Allekirjoitus Nimenselvennys Päiväys 
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