SOPIMUS
1. Sopijaosapuolet
Valvova järjestö:

Suomen hautaustoiminnan keskuslii
Y-tunnus: 1480117-5
Osoite:
Puhelin: 0400-618 872

ry (SHK)

SHK:n yhdyshenkilö:
Osoite:
Puhelin: 0400-618 872
E-mail: info@shk.ﬁ

Hakija tai valtuutettu asiamies:
Y-tunnus:
Osoite:
Puhelin:
E-mail:
Fax:
Yhteyshenkilö:
2. Sopimuksen tarkoitus
Suomen hautaustoiminnan keskusliitto ry on yhteistyössä hautausalan eri toimijoiden ja
ympäristöhallinnon kanssa laatinut arkkuja ja uurnia koskevat laatusuositukset. Kirkkohallitus
on 29.11.2005 päättänyt suositella laatusuositusten käyttöönottoa seurakunnissa
(Kirkkohallituksen yleiskirje nro 37/2005). Ympäristöministeriö on 7.5.2005 ilmoittanut
kannattavansa suositusten käyttöönottoa ja noudattamista.
Suosituksia noudattamalla arkkujen ja uurnien valmistajat/maahantuojat viestittävät
asiakkailleen halukkuuttaan omalta osaltaan suojella ympäristöä, koska ekologisuuteen
kiinnitetään yhä enemmän huomiota.
Allekirjoittamalla tämän sopimuksen hakija sitoutuu noudattamaan arkkujen ja uurnien
laatusuosituksia sekä tässä sopimuksessa kirjattuja muita velvoitteita.
3. Sopijapuolten velvoitteet
Hyväksymällä tämän sopimuksen SHK sitoutuu seuraavaan:
SHK ylläpitää arkkujen ja uurnien toimittaja- ja tuoterekisteriä, mihin hakijan tiedot
ja hyväksytyt tuotteet kirjataan;
Rekisteri, joka on julkinen ja kaikille avoin, julkaistaan SHK:n kotisivuilla www.shk.ﬁ;



Suositukset pyritään pitämään ajan tasalla ottamalla huomioon alan teknistä
kehitystä, lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia sekä uusia pohjoismaisia tai EY:n
ympäristömerkintädirektiivejä;



SHK:n edustaja tutustuu hakijan tuotantomenetelmiin ja tuotteisiin;



SHK sitoutuu pitämään salassa mahdollisesti tietoonsa saamat toimittajan ammatti‐
tai liikesalaisuudet;
SHK myöntää hakijalle oikeuden käyttää SHK:n tarkastusmerkkiä niissä tuotteissa,
jotka täyttävät laatusuositukset ja jotka SHK on hyväksynyt rekisteröitäviksi;




Hyväksymisen jälkeen SHK toimittaa veloituksetta hakijalle
tarkastusmerkkileimasinsetin (1 leima, 2 väripulloa ja 2 tyynyä).

Allekirjoittamalla tämän sopimuksen, hakija sitoutuu seuraavaan:


Hakija noudattaa arkkujen ja uurnien laatusuosituksia;



Hakija toimittaa SHK:lle luettelon niistä tuotteista, jotka täyttävät laatu‐suositukset
ja jotka hakija haluaa liitettäviksi toimittaja‐ ja tuoterekisteriin;



Hakija toimittaa SHK:lle kaikki sen pyytämät, tuotteiden sertifiointiin liittyvät tiedot;



Hakija suostuu siihen, että SHK:n edustaja tutustuu tuotteiden tuotantoprosesseihin
ja tuotteisiin;



Hakija myöntää SHK:n edustajalle oikeuden ennalta ilmoittamatta tarkastaa
tuotantoprosessit ja tuotteet.

4. Tarkastusmerkki
Tarkastusmerkki on rekisteröity Patentti‐ ja rekisterihallituksessa 30.03.2007
(rekisterinumero 239120).
Sen jälkeen, kun SHK:n hallitus on hyväksynyt tämän sopimuksen, hakijalla on oikeus käyttää
tarkastusmerkkiä niissä tuotteissa, jotka on hyväksytty tuote‐rekisteriin. Muissa tuotteissa
merkin käyttö on kielletty.
Arkuissa tarkastusmerkki ja hakijan/toimittajan oma merkki, jossa yksilöidään
toimittaja ja tuote, leimataan pääpuolen pohjaan muutama senttimetri sen päädystä. Oma
merkki peilikuvana.
Uurnissa tarkastusmerkki ja hakijan/toimittajan oma merkki, jossa yksilöidään
toimittaja ja tuote, leimataan uurnan pohjaan.
Uurnan pohjassa on oltava merkintä onko uurna maatuva tai ei maatuva.

5. Veloitus
Järjestelmään liittymisestä SHK laskuttaa hakijaa liittymisen yhteydessä taulukon mukaiset
liittymismaksut ja tämän jälkeen vuosittaiset ylläpitomaksut. Uusien tuotteiden
sertifioinneista ja tarkastuskäynneistä veloitetaan hinnaston mukaisesti. Ensimmäinen
Suomessa suoritettu tarkastuskäynti on maksuton. Maksujen erittely on arkkujen ja uurnien
liittymis‐ ja ylläpitomaksuluettelossa.

6. Sopimuksen irtisanominen
SHK:lla on oikeus irtisanoa sopimus kokonaan tai tiettyjen tuotteiden osalta, mikäli hakija on
olennaisesti rikkonut sopimusta eikä korjausta ole tapahtunut kohtuullisessa ajassa SHK:n
tekemästä kirjallisesta huomautuksesta huolimatta. Irtisanominen astuu voimaan seuraavan
vuosineljänneksen alusta lukien.
Hakijalla on syytä ilmoittamatta oikeus kirjallisesti irtisanoa sopimus kokonaan tai osittain
seuraavan vuosineljänneksen alusta lukien.
Mikäli sopimus irtisanotaan kokonaan, lakkaa hakijan velvollisuus maksaa käyttömaksu
seuraavasta vuosineljänneksestä alkaen. Jo suoritettua maksua ei palauteta.
Jos sopimus irtisanotaan osittain, tarkentuu maksu maksutaulukkojen mukaisesti.

7. Sopimuksen jakelu
Tämä sopimus on laadittu kahtena samansanaisena kappaleena, yksi kummallekin
osapuolelle.

8. Voimassaolo
Tämä sopimus tulee voimaan SHK:n hallituksen hyväksyttyä sen ja hakijan maksettua
liittymismaksun 1. erän. Se on voimassa toistaiseksi, ellei sitä kirjallisesti irtisanota
jommankumman sopijapuolen toimesta kokonaan tai tiettyjen tuotteiden osalta.

9. Erimielisyyksien ratkaiseminen
Tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten
välisissä neuvotteluissa. Erimielisyydet, joita ei voida neuvotellen sopia, voidaan viedä
Helsingin käräjäoikeuteen ratkaistaviksi.

10. Allekirjoitukset
Hakija tai valtuutettu asiamies:
Paikka ja päiväys
…………………………………………..
......................……………………………
............…………………………………..
Nimenselvennys
Tämä sopimus on hyväksytty Suomen hautaustoiminnan keskusliitto ry:n hallituksen kokouksessa.
Paikka ja päiväys:
……………………………………………
Jouni Laaksonen
Hallituksen puheenjohtaja

Matti Karjalainen
Pääsihteeri

