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LUONNOS 

 

 

SOPIMUS XXX:ÄÄ KOSKEVASTA PILOTISTA JA KEHITTÄMISTYÖSTÄ 

 

 

1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 

 

Tilaaja: [Hankintayksikkö] (jäljempänä ”Tilaaja”) 

Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: NN 

 

Osallistuja: (jäljempänä ”Toimittaja”) 

Y-tunnus:  

Toimittajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: NN 

 

Molemmat jäljempänä myös ”Osapuoli tai Osapuolet”  

 

 

2. SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT 

 

Siltä osin kuin tässä Sopimuksessa tai liitteissä ei nimenomaisesti ole toisin sovittu, 

Sopimukseen sovelletaan Jyse 2014 Palvelut (huhtikuu 2017 päivitysversio) 

(jäljempänä ”JYSE Palvelut”) -ehtoja.//JIT-ehtoja [täydennetään: riippuu kehitystyön 

kohteesta eli mitä haasteessa ollaan hankkimassa] 

 

 

3. MÄÄRITELMÄT  

 

JYSE Palvelut/JIT … -ehtojen kohdan 1 lisäksi Sopimuksessa sovelletaan seuraavia 

määritelmiä:  

 

”Immateriaalioikeuksilla” tarkoitetaan kaikkia missä tahansa maailmassa, maasta 

riippumatta, lailla suojattuja immateriaalioikeuksia, joihin kuuluvat mukaan lukien, 

mutta niihin rajoittumatta, patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet, 

tekijänoikeudet, tavaramerkit, liikesalaisuudet ja integroitujen piirien mallisuoja sekä 

näitä oikeuksia koskevat hakemukset.  

 

”Tausta-aineistolla” tarkoitetaan kaikkea Kehityshankkeen ulkopuolella syntynyttä 

Osapuolen tietoa, osaamista, tietotaitoa, laitteita, materiaalia, mukaan lukien, mutta 

niihin rajoittumatta, kaikki Immateriaalioikeudet, joita tarvitaan ja käytetään 

Projektisuunnitelman mukaisessa Kehityshankkeessa tai Tulosaineiston 

hyödyntämisessä. Kehityshankkeessa käytetty Tausta-aineisto määritellään 

tarkemmin Projektisuunnitelmassa. Tausta-aineistoa voidaan lisätä tai poistaa 

Kehityshankkeen kuluessa Osapuolten yhteisellä päätöksellä, mikäli  Kehityshanketta 

koskevia suunnitelmia muutetaan tai täsmennetään tai muusta perustellusta syystä.  

 

”Tulosaineistolla” tarkoitetaan kaikkea tietoa, tietotaitoa, materiaalia, keksintöjä, 

ohjelmistoja ja Immateriaalioikeuksia, jotka ovat syntyneet Kehityshankkeessa ja 

koskevat Palvelua. Tulosaineistoksi katsotaan mukaan lukien, mutta niihin 

rajoittumatta, käsittelemättömät ja käsitellyt tieto- ja muut aineistot, työpäiväkirjat, 

kokouspöytäkirjat ja Toimittajan henkilökunnan muistiinpanot, sekä kaikkea tietoa, 

tietotaitoa, ratkaisuja, menetelmiä, materiaaleja, keksintöjä, ohjelmistoja ja näihin 

liittyviä Immateriaalioikeuksia. 

 

”Palvelu” tarkoittaa kehitystyön tuloksena syntyvää ratkaisua. 
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”Projektisuunnitelma” tarkoittaa kuvausta ja suunnitelmaa sopimuksen kohteena 

olevan kehityshankkeen toteuttamiseksi.  

 

”Sopimus” tai ”Kehittämissopimus” tarkoittaa tätä sopimusta. 

 

”Haastekilpailuohjelma” tarkoittaa liitteenä X olevaan XXX -asiakirjaa ja sen 

liitteitä.  

 

”Haastekilpailu” tarkoittaa XXX -suunnittelukilpailua sellaisena kuin se on kuvattu 

liitteessä X ja sen liitteissä. 

 

”Ehdotus” tarkoittaa Toimittajan Haastekilpailuun lähettämään ehdotusta sellaisena 

kuin se on liitteessä X. 

. 

 

”XXX- Palvelun käyttäjät” tarkoittaa Pilottipalvelua ja/tai Palvelua käyttäviä 

hankintayksiköitä,  viranomaisia ja/tai asiakkaita/asukkaita ym. luonnollisia tai 

oikeudellisia henkilöitä, jotka mahdollisesti tulevaisuudessa käyttävät Palvelua. XXX-

palvelun käyttäjät on kerrottu projektisuunnitelmassa. 

 

 

 

4. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS 

 

Tilaaja on järjestänyt Haastekilpailun etsiäkseen ratkaisua Haasteeseen. Tausta, 

tarkoitus, vaatimukset ja kuvaus Haastekilpailusta on esitetty tarkemmin liitteessä X. 

Toimittaja on valittu yhdeksi Haastekilpailun voittajista.  

 

Haastekilpailu on hankintalaissa tarkoitettu suunnittelukilpailu. 

 

Sopimus on tehty kehittämistyön toteuttamiseksi. Sopimusta ei tule missään 

olosuhteissa tulkinta aiesopimukseksi, esisopimukseksi tai muuksi sitovaksi 

sopimukseksi Sopimuksen jatkamisesta Palvelun varsinaista tuottamista koskevaksi.  

 

 

5. SOPIMUKSEN KOHDE 

 

Sopimuksen kohteena on xx.xx.201X päivätyn Haastekilpailuohjelman ja Toimittajan 

pp.kk.2019 päivätyn Ehdotuksen mukaisen XXX:ää koskevan pilotin ja kehittämistyön 

(jäljempänä ”Kehittämistyö”) hankinta. Kehittämistyössä kehitettävä Palvelu on 

kuvattu tarkemmin liitteessä X ”Palvelukuvaus”.  

 

Toimittajalla on tämän Kehittämissopimuksen mukaisen tehtävän suorittamiseen 

soveltuvat tilat, työvälineet ja henkilökunta, jolla on vaadittava koulutus, osaaminen 

ja kokemus. 

  

Toimittaja sitoutuu toteuttamaan Kehityshankkeen tämän Kehittämissopimuksen ja 

sen liitteiden mukaisesti.  

 

Kehityshankkeen kesto ja aikataulu sekä etenemisen vaiheet on määritelty 

Projektisuunnitelmassa. Projektisuunnitelmaa voidaan muuttaa vain Osapuolten 

välisellä kirjallisella sopimuksella.  

 

 

6. ALIHANKKIJAT  
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Toimittaja käyttää seuraavia Tilaajan hyväksymiä alihankkijoita: [alihankkijan nimi ja 

rooli]. 

 

JYSE Palvelut -ehtojen kohdan 3.2 ensimmäisen virkkeen sijasta todetaan, että 

Toimittaja voi teettää Sopimukseen kuuluvia tehtäviään alihankkijoilla, jotka Tilaaja 

on hyväksynyt Haastekilpailun yhteydessä alihankkijoiksi. Muilta osin Toimittajalla ei 

ole oikeutta teettää Sopimukseen kuuluvia tehtäviä alihankkijalla ilman Tilaajan 

etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista lupaa tai vaihtaa Haastekilpailussa 

ilmoittamaansa alihankkijaa. Tilaajan hyväksymät alihankkijat on lueteltu 

Sopimuksessa. 

 

 

7. PILOTIPALVELUN SISÄLTÖ JA LAATU 

 

Pilotoitavan ratkaisun (”Pilottipalvelu” tai ”Pilotoitava palvelu”) sisältö ja laatu on 

tarkemmin kuvattu liitteessä ”Pilotti”.  

 

Pilottipalvelu tulee tuottaa sovituille käyttäjille vähintään suomen ja ruotsin kielellä. 

Palvelun käyttäjille suunnattu aineisto, kuten pilottina tuotettavan Palvelun 

käyttöohjeet, käyttöehdot, viestintä ja markkinointi tulee olla vähintään suomen ja 

ruotsin kielellä.  

 

Toimittajan Tilaajalle tuottama dokumentaation tulee olla suomenkielistä. 

 

Maantieteellinen alue, jolla Palvelua pilotoidaan, on määritelty edellä / liitteessä X.  

 

 

8. DOKUMENTAATIO  

 

Toimittajan tulee tuottaa ja luovuttaa Tilaajalle seuraavan dokumentaatio: 

 

Pilottipalvelusta Käyttäjätieto ja käyttäjäkokemukset (anonymisoituna) 

 

Pilottipalvelun dokumentointi (kuvat, videot, muu materiaali) 

 

Kehitystyöstä Loppuraportti ja xxx esim. alustaratkaisu, ohjelmisto, ohjelmakoodi 

kommenteilla, käyttöliittymä (täydennetään) 

 

 

 

9. SALASSAPITO, JULKAISEMINEN, VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 

 

Ellei muuta tässä kohdassa sovita, Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa kaiken 

toisen Osapuolen luottamuksellisen tiedon ja olemaan julkaisematta sitä tai 

ilmaisematta sitä kolmannelle osapuolelle. Toimittajalla on kuitenkin oikeus paljastaa 

luottamuksellista tietoa intressiyhteisöilleen ja alihankkijoilleen, joille tieto on tarpeen 

Kehityshankkeen toteuttamiseksi. Toimittaja on vastuussa Tilaajalle siitä, että sen 

intressiyhteisöt ja alihankkijat noudattavat tässä kohdassa sovittuja 

salassapitoehtoja. Intressiyhteisöllä tarkoitetaan oikeushenkilöä, 1) joka suoraan tai 

epäsuorasti on Osapuolen ohjausvallassa, 2) joka suoraan tai epäsuorasti ohjaa 

Osapuolta, tai 3) jolla on Osapuolen kanssa sama niitä suorasti tai epäsuorasti 

ohjaava oikeushenkilö. Ohjausvalta tarkoittaa, että oikeushenkilöllä on vähintään 

viidenkymmenen (50) prosentin omistusoikeus yhteisössä ja/tai se on oikeutettu 

valitsemaan tai nimittämään hallituksen jäseniä tai vastaavissa tehtävissä toimivia 

henkilöitä.  
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"Luottamuksellisella Tiedolla" tarkoitetaan kaikkea luovuttavan Osapuolen 

tutkimustietoa, taloudellista tietoa, Tilaajan palvelu-/tuotesuunnitelmiin liittyvää 

tietoa, tuotteita tai materiaalia koskevaa tietoa tai muuta tietoa, joka (i) jos tieto on 

kirjoitetussa tai muussa aineellisessa muodossa, on selvästi merkitty 

luottamukselliseksi; tai (ii) jos tieto on ilmaistu suullisesti, visuaalisesti tai muulla 

aineettomalla tavalla, on luovutushetkellä ilmoitettu luottamukselliseksi ja vahvistettu 

tiedon luottamuksellisuus kirjallisella ilmoituksella neljäntoista (14) päivän kuluessa 

tiedon luovutuksesta; tai (iii) merkinnän tai kirjallisen vahvistuksen puuttuessa, 

katsotaan luottamukselliseksi tiedon luonteen tai tiedon ilmaisemisyhteyden 

perusteella. Luottamuksellinen Tieto käsittää myös kaikki kopiot, jäljennökset, 

valokuvat, kuvat, nauhoitteet ja osat tiedosta sekä tiedon vastaanottavan Osapuolen 

Luottamuksellisesta Tiedosta tekemät muistiinpanot ja yhteenvedot.  

Luottamukselliseksi ei katsota tietoa,  

 a) joka on vapaasti yleisessä käytössä tiedon ilmaisuaikana tai myöhemmin 

tulee tällaiseksi muutoin, kuin tiedon vastaanottaneen Osapuolen 

Kehittämissopimusrikkomuksen johdosta;  

 

 b) joka oli todistettavasti tiedon vastaanottaneen Osapuolen tiedossa ennen 

kuin toinen Osapuoli ilmaisi tiedon sille;  

 

 c) jonka kolmas osapuoli, joka ei saanut tällaista luottamuksellista tietoa 

suoraan tai epäsuorasti tiedon ilmaisevalta Osapuolelta, on ilmaissut 

vastaanottaneelle Osapuolelle ilman salassapitovelvoitetta;  

 

 d) jonka vastaanottanut Osapuoli voi todistaa olevan sen oman työn tulosta; 

tai  

 

 e) jonka tiedon ilmaiseva Osapuoli on aiemmalla kirjallisella suostumuksella 

hyväksynyt vapaasti ilmaistavaksi.  

 

Tämä Kehittämissopimus ei estä tiedon vastaanottanutta Osapuolta noudattamasta 

lain tai viranomaisten määräystä luovuttaa tiedon ilmaisseelta Osapuolelta saatua 

tietoa. Osapuolen tulee kuitenkin viipymättä ilmoittaa tästä tiedon ilmaisseelle 

Osapuolelle, jotta tällä on mahdollisuus vastustaa määräystä tai vaatimusta tai hakea 

asiassa turvaamistointa. Tiedon vastaanottaneen Osapuolen tulee tehdä tällaisessa 

menettelyssä yhteistyötä tiedon ilmaisseen Osapuolen kanssa. Jos tiedon 

vastaanottanut Osapuoli tästä huolimatta on velvollinen luovuttamaan 

luottamuksellista tietoa, Osapuolet yrittävät löytää molemminpuolisesti tyydyttävän 

tavan kyseisen tiedon ilmaisemiseksi.  

 

Tämän kohdan mukaiset salassapitovelvoitteet pysyvät voimassa 

Kehittämissopimuksen päättymisestä huolimatta.  

 

Hankkeeseen osallistuneilla Tilaajan ja Toimittajan työntekijöillä on oikeus käyttää 

Kehityshankkeessa saamaansa ammattitaitoaan ja kokemustaan myös 

Kehityshankkeen ulkopuolella.  

 

Toimittajan tulee ilmoittaa Tilaajalle kirjallisesti, jos Toimittaja tai sen lukuun 

mahdollisesti työskentelevät tutkijat aikovat julkaista Kehityshankkeessa syntyneitä 

Tulosaineistoa. Ilmoituksen tulee sisältää kopio suunnitellusta julkaisusta. Toimittaja 

voi jatkaa julkaisuprosessia, mikäli Tilaaja ei ole yhdeksänkymmenen (90) päivän 

kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ilmoittanut Toimittajalle vastustavansa 

julkaisemista.   

 

Kehityshankkeen yhteydessä mahdollisesti tehdyt opinnäytetyöt ovat julkisia. 

Opinnäytetyöt eivät saa sisältää Tilaajan Luottamuksellista Tietoa. Kaikkiin 

opinnäytetöihin sovelletaan tämän kohdan mukaisia julkaisuja koskevia menettelyjä. 
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Tilaaja ja Toimittaja laativat yhdessä Palvelun viestintää ja markkinointia koskevan 

suunnitelman. Osapuolten tulee noudattaa suunnitelmaa. 

 

Toimittajan tulee hyväksyttää kaikki Palvelua koskeva (ulkoiseen) viestintään ja/tai 

markkinointiin tarkoitettu aineisto Tilaajalla ennen sen julkaisemista. Mikäli Tilaaja ei 

anna kirjallista hyväksyntäänsä, ei ko. aineistoa saa julkaista. Tilaaja ja Toimittaja 

voivat pilotin aikana erikseen kirjallisesti sopia, ettei Tilaajan kirjallista hyväksyntää 

tarvita johonkin tiettyyn aineistoon. 

 

Tilaajalla on oikeus viestiä Palvelun käyttäjille Toimittajan avulla. Toimittajan tulee 

ottaa tämä Tilaajan oikeus riittävällä tavalla huomioon Palvelun käyttöehdoissa. 

 

  

10.  KEHITTÄMISTYÖN JOHTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN 

 

Kehityshankkeella on johtoryhmä. Johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:  

Toimittaja: täydennä nimet ja yhteystiedot (2 henkilöä)  

Tilaaja: täydennä nimet ja yhteystiedot (3 henkilöä)  

 

Johtoryhmän tehtäviin kuuluu Kehityshankkeen toteuttamisen valvonta ja 

hallinnointi, ratkaisut Kehityshankkeen tavoitteiden mahdollisesta muuttamisesta 

sekä Kehityshankkeessa tehdyn kehittämistyön päättymisen toteaminen. 

  

 

11. TOIMITTAJAN VASTUUT 

 

Toimittajalla on kokonaisvastuu Palvelun tuottamisesta tämän sopimuksen mukaisesti 

sekä vastuu Palvelussa kuvatun XXX:n kehittämisestä [OPTIO ja tarjoamisesta XXX-

Palvelun käyttäjille.] 

 

Toimittaja vastaa mm. Palvelun tuottamiseen mahdollisesti tarvittavista luvista ja 

muista viranomaisten tai sidosryhmien kanssa tehtävistä järjestelyistä.  

 
Toimittajalla on velvollisuus myötävaikuttaa siihen, että Tilaaja toimittaa Toimittajalle 

tämän Palvelun tuottamiseksi tarvitsemat, riittävät tiedot, mm. esittämällä 

kysymyksiä ja toimittamalla Tilaajalle listan tarvittavista tiedoista.  

 

Toimittaja vastaa siitä, että sen Palvelu on Suomessa sovellettavan lainsäädännön 

mukaista, mukaan lukien mm. turvallisuus ja tietosuoja. 
 
 

12. TILAAJAN VASTUUT  

 

Tilaaja vastaa vain sille tässä Sopimuksessa asetetuista tehtävistä. 

 

Lisäksi Tilaaja pyrkii kohtuudella käytettävissään olevien keinoin avustamaan 

Toimittajaa Palvelun tuottamiseksi tarpeellisen muiden viranomaisten sekä muiden 

sidosryhmien kanssa tehtävän yhteistyön edistämisessä. Toimittaja on silti vastuussa 

myös näistä. 

 

 

 

13. YHTEISTYÖ 
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Mikäli Palvelu sisältää XXX:n kehittämisen Pilotista eteenpäin [/ valmiiksi XXX:n 

käyttäjille suunnatuksi XXX-Palveluksi], Tilaaja ja Toimittaja laativat Tilaajan nimen 

käytön ja/tai roolin sisätävän aineiston yhdessä. 

 

  

14. PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO 

 

14.1 Suunnitelma XXX-Palvelun kehittämisestä [ja käyttöönotosta] ja aikataulusta on 

tämän Sopimuksen liitteenä X. 

 

 

14.2 Palvelun käyttöönotto edellyttää, että... 

 

14.3 XXX-Palvelu tulee olla käyttöön otettavissa [edellisen kohdan mukaisesti] 

viimeistään xx.xx.201X. Koko XXX-Palvelun tulee olla käyttöön otettavissa 

viimeistään xx.xx.201X. 

 

14.4 Toimittaja on sitoutunut suorittamaan Kehityshankkeen ammattitaidolla ja 

huolellisesti. Tämän edellytyksen täyttämiseksi Toimittaja takaa, että Tilaaja saa 

käyttää Tulosaineistoa tässä Kehityshankesuunnitelmassa määriteltyyn 

tarkoitukseen. 

 

 

15. KEHITTÄMISTYÖN PÄÄTTYMINEN 

 

Kehittämistyö päättyy Pilottiin, ellei Tilaaja ilmoita kirjallisesti, että Kehitystyötä 

jatketaan Projektisuunnitelman/päivitetyn Projektisuunnitelman mukaisesti. 

 

Loppuraportti 

 

Muuta? 

 

Pilotti päättyy viimeistään xx.xx.201X. Tällä tarkoitetaan sitä, että tämän jälkeen 

Palvelu ei ole enää Palvelun Pilottikäyttäjien käytettävissä.  

 

[XXX-Palvelun kehittämisen aikatauluista on sovittu Projektisuunnitelmassa, liite X] 

 

 

  

 

16. IMMATERIAALIOIKEUDET 

 

.  

 

Selvyyden vuoksi todetaan, että mikään Toimittajan tai kolmannen osapuolen 

immateriaalioikeus, liike- tai ammattisalaisuus tai muu oikeus ei saa rajoittaa Tilaajan 

oikeutta tämän Sopimuksen päätyttyä hankkia, tarvittaessa julkisella kilpailutuksella, 

Palvelua vastaava palvelu tai osa siitä kolmannelta osapuolelta tai tuottaa tällainen 

palvelu itse. 

 

Kehittämissopimuksella ei ole vaikutusta Tausta-aineiston omistussuhteisiin 

Osapuolten välillä.  

Tilaaja antaa Toimittajalle ilman erillistä korvausta seuraavan Tausta-aineiston:  

- xxx; ja  

- xxx.  
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Toimittajalla on oikeus käyttää saamaansa Tilaajan Tausta-aineistoa ainoastaan 

Kehittämissopimuksen mukaiseen käyttötarkoitukseen ja vain niin kauan kuin 

Kehityshanke kestää.  

Vaaranvastuu tämän kohdan mukaisesta Tausta-aineistosta on Toimittajalla. Mikäli 

Tilaaja ei ole noutanut Tausta-aineistoa kolmen (3) kuukauden kuluessa 

Kehityshankkeen päättymisestä, Toimittajalla on oikeus palauttaa tai hävittää jäljelle 

jäänyt Tausta-aineisto Tilaajan kustannuksella. Toimittaja antaa Tilaajalle ilman 

erillistä korvausta rajaamattoman, maailmanlaajuisen ja siirrettävissä ja 

alilisensioitavissa olevan käyttöoikeuden Toimittajan Tausta-aineistoon siltä osin kuin 

Tausta-aineistoa tarvitaan Tulosaineiston käyttämisessä tai hyödyntämisessä.  

 

Siltä osin kuin Kehityshankesuunnitelmassa ei ole todettu joltain osin käytettävän 

valmiita kolmannen osapuolen lisenssillä tai muutoin saatavissa olevia aineistoja tai 

komponentteja Toimittaja vakuuttaa, etteivät Kehitystyön Tulokset ja Tulosaineisto 

sisällä kolmannen osapuolen aineistoa tai Immateriaalioikeuksia ja että ne ovat 

käytettävissä ja hyödynnettävissä maailmanlaajuisesti ilman lisenssejä tai muita 

käyttöoikeussopimuksia kolmannen osapuolen kanssa. 

 

Kaikki oikeudet (omistus- ja Immateriaalioikeudet) Tulosaineistoon siirtyvät Tilaajalle 

automaattisesti, välittömästi ja pysyvästi, kun Tulosaineisto tai niiden osa on 

syntynyt. Hyväksymättä jättämisellä ei ole vaikutusta Tilaajan oikeuksiin.  

 

Avoimen lähdekoodin käytöstä ja siihen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista on 

sovittu Projektisuunnitelmassa, jonka liitteeksi on otettu käytettäväksi sovittua 

avointa lähdekoodia yleisesti koskevat lisenssiehdot. Osapuolten pyrkimyksenä on 

varmistaa, että Palvelu on käyttöönotettavissa laajasti eri tahoilla. 

 

Selvyyden vuoksi todetaan, ettei Tulosaineistoon saa sisältyä sellaisia Toimittajan tai 

kolmannen osapuolen Immateriaalioikeuksia tai sellaista Tausta-aineistoa, jonka 

käyttöoikeuksia ei voisi siirtää Tilaajalle tämän Kehittämissopimuskohdan mukaisesti.  

 

Siltä osin kuin Projektisuunnitelmassa on todettu joltain osin käytettävän valmiita 

kolmannen osapuolen lisenssillä tai muutoin saatavissa olevia aineistoja tai 

komponentteja ja tilaaja on tämän erikseen hyväksynyt, voidaan kolmannen 

osapuolen aineistoja tai komponentteja käyttää.  

 

Omistusoikeus Toimittajan työntekijöiden Kehityshankkeessa tekemiin ja Kehitystyön 

Tuloksiin lukeutuviin keksintöihin (jäljempänä ”Keksintö”) kuuluu Tilaajalle.  

Tilaaja vastaa kaikista Immateriaalioikeuden rekisteröintiin ja ylläpitoon liittyvistä 

kustannuksista ja tekee näihin liittyvät päätökset.  

Toimittaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että Keksinnöt ovat siirrettävissä Tilaajalle ja 

Tilaajan käytettävissä ja hyödynnettävissä tämän sopimuksen mukaisesti. Toimittaja 

vastaa keksintökorvauksien maksamisesta työntekijöilleen normaalin käytäntönsä ja 

toimittajaa sitovan lainsäädännön mukaisesti. 
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Muilta osin Osapuoli saa käyttää toisen Osapuolen aineistoa, tavaramerkkejä, tekijän- 

tai muun immateriaalioikeuden alaista aineistoa tai visuaalista ilmettä tämän 

Sopimuksen mukaisessa Palvelun viestinnässä ja markkinoinnissa yhteisesti erikseen 

sovitulla tavalla. Tilaajan aineiston, tavaramerkkien, tekijän- tai muun 

immateriaalioikeuden alaisen aineiston tai visuaalisen ilmeen käyttö edellyttää lisäksi, 

että Tilaaja on hyväksynyt aineiston kohdan 9 mukaisesti. 

 

JYSE Palvelut -ehtojen kohtaa 20.1 ei sovelleta. 

 

JYSE Palvelut -ehtojen kohdan 20.2. ja 20.3. lisäksi todetaan, että mikäli Osapuolet 

toteavat tai lainvoimaisella päätöksellä todetaan, että Sopimuksen mukainen Palvelun 

käyttö loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, Toimittaja hankkii 

kustannuksellaan Tilaajalle oikeuden käyttää Palvelua jatkossakin Sopimuksen 

mukaisesti. Vaihtoehtoisesti Toimittaja voi toimittaa veloituksetta korvaavan Palvelun 

tai muuttaa Palvelua niin, ettei sen käyttö enää loukkaa kolmannen oikeuksia.  

 

 

17. TIETOTURVA JA TIETOSUOJA 

 

Toimittaja on Palvelun käyttäjien henkilötietojen rekisterinpitäjä. Toimittajan tulee 

noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassaolevaa lainsäädäntöä (mm. EU:n 

yleinen tietosuoja-asetus). JYSE Palvelut -ehtojen kohtaa 21.3 ei sovelleta. 

 

Toimittajan tulee huolehtia siitä, että sen Palvelun tuottamisessa käyttämät 

sovellukset, laitteet sekä tilat on asianmukaisesti suojattu tietoturvariskejä vastaan 

ja että suojaukseen ja tiedonvarmistukseen liittyviä menettelyjä noudatetaan.  

 

Toimittaja sitoutuu noudattamaan Palvelua tuottaessaan liitteenä X olevaa Tilaajan 

tietoturvapolitiikkaa vastaavia käytäntöjä. 

 

Salassapitoon sovelletaan JYSE Palvelut -ehtojen kohdan 21 salassapitoa koskevia 

säännöksiä. 

 

18. REFERENSSIOIKEUS 

 

Toimittajalla on oikeus käyttää Sopimusta referenssinään.  

 

Mikäli Sopimus päätetään ennenaikaisesti Toimittajasta johtuvasta syystä, ei 

Toimittajalla kuitenkaan ole oikeutta käyttää Sopimusta referenssinään, ellei Tilaaja 

anna tähän erikseen kirjallista lupaa. 

  

19. HINNAT 

 

Tilaaja maksaa Kehittämishankkeesta Toimittajalle kohdan 20 mukaiset maksut, 

edellyttäen että Toimittaja esittää asianmukaiset selvitykset maksujen perusteeksi. 

Toimittajan tulee tehdä Tilaajan maksamien maksujen perusteena olevat toimenpiteet 

ja hankinnat kustannustehokkaasti, riippumatta siitä, ovatko ne Toimittajan itse tai 

kolmannen osapuolen tuottamia.  

 

 

Tilaaja ei maksa Toimittajalle mitään muita palkkioita tai korvaa mitään muita kuluja, 

kuten matka-, majoitus-, materiaali- kehitys-, viestintä-, markkinointi- tai 

mainoskuluja. Selvyyden vuoksi todetaan, että Tilaajan Toimittajalle maksaman 

hinnan ei ole tarkoitus tuottaa Toimittajalle voittoa. Lisäksi selvyyden vuoksi 
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todetaan, että Toimittajan alkaessa tuottaa XXX-Palvelua, Toimittajan XXX-Palvelun 

käyttäjiltä saama tuotto jää Toimittajalle.  

 

Tilaajalla on oikeus itse tai kolmannen osapuolen avustamana oikeus tarkistaa 

maksujen perusteena olevat laskelmat Toimittajan kirjanpidosta 

 

 

Sopimuksen hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa.  

 

 

 

20.  MAKSUEHDOT 

 

 

Tilaaja maksaa xxx euroa, kun Palvelun Pilotti on toteutettu sovitulla tavalla ja kun 

Toimittaja on toimittanut Pilottia koskevat raportit, dokumentaation ja laskuerittelyt 

Tilaajalle. 

 

Tilaaja maksaa Toimittajalle korvauksena Kehityshankesuunnitelman mukaisesta 

muusta kuin Pilotin tekemiseen liittevästä kehittämistyöstä, ratkaisusta ja 

myönnetyistä oikeuksista täydennä korvaus kirjaimin (xx.xxx,xx) euroa. Summiin 

lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. 

 

Toimittaja laskuttaa Tilaajalta  

1) xx.xxx € (+ kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero), kun 

Kehityshankesuunnitelman Vaihe 1  on Tilaajan kirjallisesti hyväksymä;  

 

2) xx.xxx € (+ kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero), kun 

Kehityshankesuunnitelman Vaihe 2 on Tilaajan kirjallisesti hyväksymä;  

 

3) xx.xxx € (+ kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero), kun 

Kehityshankesuunnitelman Vaihe 3 on Tilaajan kirjallisesti hyväksymä;  

 

4) xx.xxx € (+ kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero), kun 

Kehityshankesuunnitelman Vaihe 4 on Tilaajan kirjallisesti hyväksymä;  

 

5) xx.xxx € (+ kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero), kun 

Kehityshankesuunnitelman Vaihe 5 on Tilaajan kirjallisesti hyväksymä; 

 

 

 

Maksuehto on 21 pv netto. Toimittaja on velvollinen toimittamaan selvityksen 

tehdyistä töistä laskutuksen perusteeksi (laskuerittely). 

 

Sovittua enimmäishinta ei saa ylittää ilman Tilaajan kirjallista suostumusta. 

 

 

21.  VAKUUTUKSET 

 

Toimittajalla on oltava toimintaansa varten vastuuvakuutus, jonka tulee olla riittävä 

suhteessa Palvelun tuottamiseen liittyviin riskeihin ja Palvelusta maksettavaan 

korvaukseen. Vastuuvakuutuksen tulee olla voimassa koko sopimuskauden ajan.  

 

 

22.  SOPIMUSSAKKO JA VAHINGONKORVAUS 
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Mikäli Toimittaja ei osallistu Kehityshankkeeseen tässä sopimuksella sovitulla tavalla, 

eikä ole korjannut virheellistä menettelyään 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin 

Tilaaja on kirjallisesti vaatinut virheellisen menettelyn korjaamista, Toimittaja maksaa 

sopimussakkona Tilaajalle 20 % sen kohdassa 4 kuvatun vaiheen korvauksesta, 

jolloin virheellinen menettely on tapahtunut. Sopimussakolla ei ole vaikutusta Tilaajan 

oikeuteen irtisanoa tai purkaa tämä Kehittämissopimus. Tämän lisäksi Tilaajalla on 

oikeus vahingonkorvaukseen. Vahingonkorvaus voi olla enintään Kehityshankkeen 

kokonaishinnan suuruinen 

 

JYSE Palvelut -ehtojen kohtaan 16 lisätään seuraavaa:  

 

Välitöntä vahinkoa ovat vahingosta aiheutuneet suorat kulut, kuten reklamaatio- ja 

korjauskustannukset sekä hinnanero eli kateoston korvaus.  

 

Välillistä vahinkoa on vahinko, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä 

tai keskeytymisestä, muu vahinko, joka johtuu siitä, ettei tavaraa voida käyttää 

tarkoitetulla tavalla, voitto, joka on jäänyt saamatta sen vuoksi, että sopimus 

sivullisen kanssa on rauennut tai jäänyt täyttämättä oikein, vahinko, joka johtuu 

muun omaisuuden kuin myydyn tavaran vahingoittumisesta sekä muu 

samankaltainen, vaikeasti ennakoitava vahinko. 

 

 

23.  PILOTTIPALVELUN KÄYTTÄJILLE AIHEUTUNEIDEN VAHINKOJEN 

KORVAAMINEN 

 

JYSE Palvelut -ehtojen kohdan 17 sijaan sovitaan seuraavaa: 

 

Toimittaja on vastuussa Palvelun johdosta Palvelun käyttäjille tai kolmansille 

osapuolille mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. Tilaaja ei vastaa Palvelun 

käyttäjille tai kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuneista vahingoista, ellei 

pakottavasti lainsäädännöstä muuta johdu. 

 

Mikäli Tilaaja pakottavasta lainsäädännöstä johtuen on korvausvelvollinen Palvelun 

käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta, on Tilaajalla oikeus 

periä Palvelun käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle maksamansa korvaus 

Toimittajalta riippumatta siitä, johtuuko vahinko tämän Sopimuksen rikkomisesta. 

 

  

24. SOPIMUSKAUSI  

 

Tämä Sopimus tulee voimaan allekirjoitushetkellä ja on voimassa kunnes Sopimuksen 

mukaiset velvoitteet on täytetty. Sopimuksen kohdat (immateriaalioikeudet ja 

salassapito), jotka on tarkoitettu jäämään voimaan Sopimuksen päätyttyä, jäävät 

kuitenkin voimaan. 

 

 

 

 

 

25.  SALASSAPITO 

 

Sen lisäksi mitä JYSE Palvelut -ehtojen 21 luvussa sovitaan, todetaan, että 

salassapitoa koskevia määräyksiä noudatetaan sopimuskauden päätyttyäkin. 

 

 

26.  SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA PURKAMINEN 
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Tilaajalla on oikeus tehdä päätös Kehityshankkeen lopettamisesta missä tahansa 

vaiheessa kesken sopimuskauden mistä tahansa syystä. Toimittajalla on tällöin oikeus 

saada korvaus tekemästään Tilaajan hyväksymästä työstä. 

 

Lisäksi, JYSE Palvelut -ehtojen kohdassa 18 mainittujen tilanteiden ohella Tilaajalla 

on oikeus irtisanoa Sopimus, mikäli Palvelun kehittäminen käy tarpeettomaksi. 

 

 

27.  SOPIMUSMUUTOKSET 

 

JYSE Palvelut -ehtojen luvussa 22 tarkoitettuja sopimusmuutoksia voivat tehdä 

ainoastaan sellaiset henkilöt, joilla on Tilaajan ja Toimittajan organisaatiossa 

allekirjoitusoikeus. 

 

Sopimuksen yhteyshenkilöillä ei ole oikeutta muuttaa Sopimusta.  

 

 

28.  SOPIMUKSEN LIITTEET JA ASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS 

 

Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos sopimusasiakirjat ovat keskenään 

ristiriidassa, noudatetaan niitä seuraavassa järjestyksessä (pienempinumeroinen on 

ensisijainen): 

 

1. Sopimus 

2. Projektisuunnitelma 

3. Palvelukuvaus  

4. Hinnat 

5. Tietoturvaliite 

6. Kutsu/Alustava tarjouspyyntö 

7. Tarjous/Osallistumishakemus 

8. Haastekilpailun ja Haasteen kuvaukset. Muut sopimusneuvotteluissa 

yksilöitävät liitteet, muokkaa tarpeen mukaan  

9. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot, JYSE 2014 Palvelut (huhtikuu 

2017 päivitysversio) JIT Erityisehdot: [täydennetään haastekohtaisesti] 

 

 

29.  ALLEKIRJOITUKSET JA SOPIMUSKAPPALEET 

 

Tätä Sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin 

Osapuolelle. 

 

 

 

_________________ __.__.2019  _________________ __.__.2019 

(paikka)    (paikka) 

    

 

_________________________  __________________________ 

    

 

 

 


