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Tämä yhteistyösopimuksen malli on laadittu Business Finlandin rahoittamien yritysten keskinäistä yhteistyötä varten. Siinä on otettu huomioon yhteisille hankkeille tyypillisiä asioita sekä Business Finlandin
rahoituksen yleiset ehdot. Sopimusmalli ei kuitenkaan ole pakollinen, vaan osapuolet voivat laatia omiin
tarkoituksiinsa paremmin sopivan sopimuksen.
Sopimusmallia on aina muokattava käyttötarkoitukseen sopivaksi!
Huomaathan, että tämä materiaali on tarkoitettu yleiseksi taustatiedoksi, ei sellaisenaan sopimusten tai
muun liiketoiminnan perustaksi. Business Finland tai sen puolesta toimivat henkilöt eivät vastaa tämän
materiaalin tai sen sisältämien tietojen käytön seurauksista.

YHTEISTYÖSOPIMUS
1.

Projektin osapuolet ja yhteystiedot
Nimi
Yritys A Oy

Y-tunnus Yhteyshenkilö
123456-7 Tj Matti Möttö

Yritys B Oy

2.

Yhteystiedot
Osoite: Katu 2, 00100 Helsinki
Puhelin: (09) 5678 910
Faksi: (09) 5678999
Email: matti.motto@yritysa.fi
Osoite:
Puhelin:
Faksi:
Email:

Lyhenne
”A” ja
”Koordinaattori”
”B”

Tiedot projektista ja sopimuksen tarkoitus
Projektin koko nimi
Projektin lyhenne
Projektin diaarinumero
Rahoituspäätöksen numero
Projektin suunniteltu alkamispäivä
Projektin suunniteltu päättymispäivä
Koordinaattori

Osapuolten tarkoituksena on liitteessä 1 kuvatun yhteisen tutkimus- ja
tuotekehitysprojektin toteuttaminen. Rahoituskeskus osallistuu projektin rahoitukseen
liitteessä 2 olevan rahoituspäätöksensä mukaisesti (jäljempänä Rahoituspäätös).
Osapuolet sitoutuvat tekemään yhteistyötä sekä täyttämään tämän sopimuksen ja sen
liitteiden velvoitteet.
Osapuolet osallistuvat projektissa tehtävään työhön omalla riskillään eivätkä alihankkijoina.
3.

Koordinaattorin tehtävät (jos osapuolet päättävät nimetä koordinaattorin)
Koordinaattorin tehtävänä on projektin juoksevan hallinnon hoitaminen,
tutkimussuunnitelman, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman muutosehdotusten
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valmistelu sekä ryhmähankkeissa Rahoituspäätöksen mukaisten raporttien toimittaminen
Rahoituskeskukselle.
Kukin osapuoli sitoutuu ilmoittamaan viipymättä Koordinaattorille projektiin tai tähän
sopimukseen liittyvistä ongelmista. Osapuolten tarkoituksena on ehkäistä mahdollisten
riskien toteutuminen ja ongelmien laajeneminen.
4.

Projektin kustannukset ja hankinnat
Projektin kustannusarvio on sopimuksen liitteessä 3.
Kukin osapuoli vastaa yksin omista kustannuksistaan. Lisäksi kukin osapuoli sitoutuu
huolehtimaan siitä, että se ei ylitä kustannusarviotaan tässä projektissa. Muilla osapuolilla
ei ole mitään korvausvelvollisuutta mahdollisesta ylityksestä.
Jos osapuoli on tehnyt laitehankinnan projektin rahoitusosuudellaan, sillä on omistusoikeus
kyseiseen laitteeseen, elleivät osapuolet ole keskenään toisin sopineet.

5.

Raportointi Tekesille
Jokainen osapuoli, joka saa rahoitusta Rahoituskeskukselta, raportoi omat
kustannuksensa rahoitusehtojen mukaisesti.

6.

Alihankkijoiden käyttö
Osapuoli on oikeutettu käyttämään alihankkijoita ilman toisten osapuolten suostumusta.
Osapuoli on velvollinen huolehtimaan, että alihankkija sitoutuu tämän sopimuksen
mukaiseen salassapitoon ja tarvittavien oikeuksien siirtämiseen osapuolelle. Osapuoli
vastaa alihankkijansa toimista ja laiminlyönneistä kuin omistaan.

7.

Projektin tausta-aineisto ja tulokset
Määritelmät
Tausta-aineisto tarkoittaa kaikkea projektin ulkopuolella aikaansaatua tai aikaansaatavaa
aineistoa, johon kuuluvat mm. raportit, keksinnöt, tietokoneohjelmat, tieto, ideat,
menetelmät, ratkaisumallit, laitteet ja aineet riippumatta siitä, ovatko ne suojattuja tai
suojattavissa immateriaalioikeuksin.
Tulokset tarkoittavat kaikkea projektissa aikaansaatavaa aineistoa mm. raportteja,
keksintöjä, tietokoneohjelmia, tietoa, ideoita, menetelmiä, ratkaisumalleja, laitteita ja aineita
riippumatta siitä, ovatko ne suojattuja tai suojattavissa immateriaalioikeuksin. Taustaaineistoa ei osinkaan katsota tämän projektin tulokseksi.
Immateriaalioikeus tarkoittaa kaikkia kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisia
immateriaalioikeudellisia suojamuotoja mukaan lukien patentit, hyödyllisyysmallit,
tavaramerkit, tekijänoikeudet, oikeudet integroidun piirin piirimalliin, mallioikeudet ja
salassa pidettävä tietotaito, sekä edellä mainittuihin, rekisteröimistä vaativiin
immateriaalioikeudellisiin suojamuotoihin liittyvät hakemukset.
Tausta-aineisto
Kukin osapuoli säilyttää kaikki oikeutensa omaan tausta-aineistoonsa, ellei toisin
kirjallisesti sovita.
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Osapuoli sitoutuu toimittamaan toisen osapuolen käyttöön sellaisen tausta-aineiston, jota
toinen osapuoli tarvitsee tämän sopimuksen mukaisen työn suorittamista varten. Lisäksi
osapuoli sitoutuu myöntämään ilman erillistä korvausta kyseiselle toiselle osapuolelle
tällaiseen tausta-aineistoon ei-yksinomaisen käyttöoikeuden projektin toteuttamista varten.
Käyttöoikeutta ei saa käyttää muuhun kuin edellä mainittuun tarkoitukseen eikä sitä saa
luovuttaa eikä lisensioida edelleen. Käyttöoikeuden voimassaolo päättyy, kun
vastaanottaja ei enää tarvitse käyttöoikeutta projektin toteuttamista varten, ja aina
kuitenkin viimeistään projektin tultua vastaanottajan osalta suoritetuksi. Osapuolella on
oikeus halutessaan edellyttää, että ennen käyttöoikeuden myöntämistä osapuolet sopivat
asiasta erillisellä sopimuksella.
Projektissa käytettävä osapuolten tausta-aineisto on yksilöity liitteessä 4.
Projektin päättymisen jälkeen tausta-aineiston käyttöoikeudesta sovitaan erikseen.
Tulokset
Kukin osapuoli saa kaikki omistus- ja immateriaalioikeudet projektissa itse luomiinsa,
keksimiinsä, laatimiinsa tai muutoin aikaansaamiinsa tuloksiin. Osapuolet sitoutuvat
dokumentoimaan tuloksensa.
Jos osapuoli on saanut tuloksen aikaan yhteistyössä toisen osapuolen kanssa, oikeudet
tulokseen kuuluvat osapuolille yhteisesti. Osapuolet sopivat yhteisomistuksen ehdot
erillisellä sopimuksella.
Osapuoli sitoutuu toimittamaan toisen osapuolen käyttöön sellaiset tulokset, joita toinen
osapuoli tarvitsee tämän sopimuksen mukaisen tutkimustyön suorittamista varten. Lisäksi
osapuoli sitoutuu myöntämään ilman erillistä korvausta kyseiselle toiselle osapuolelle
tällaisiin tuloksiin ei-yksinomaisen käyttöoikeuden projektin toteuttamista varten.
Käyttöoikeutta ei saa käyttää muuhun kuin edellä mainittuun tarkoitukseen eikä sitä saa
luovuttaa eikä lisensioida edelleen. Käyttöoikeuden voimassaolo päättyy, kun
vastaanottaja ei enää tarvitse käyttöoikeutta projektin toteuttamista varten, ja aina
kuitenkin viimeistään projektin tultua vastaanottajan osalta suoritetuksi. Osapuolella on
oikeus halutessaan edellyttää, että ennen käyttöoikeuden myöntämistä osapuolet sopivat
asiasta erillisellä sopimuksella.
Projektin päättymisen jälkeen tulosten käyttöoikeudesta sovitaan erikseen.
Kullakin osapuolella on oikeus ilman erillistä korvausta käyttää tuloksiin kuuluvaa
loppuraporttia. Käyttöoikeus on pysyvä. Käyttöoikeus sisältää oikeuden käyttää
loppuraporttia osapuolen omassa sisäisessä tutkimus- ja kehitystyössä. Lisäksi
osapuolella on oikeus käyttää loppuraporttia referenssinä osapuolten erikseen sopimassa
laajuudessa. Tässä kappaleessa tarkoitettua käyttöoikeutta ei saa erikseen luovuttaa eikä
lisensioida edelleen.
Kukin osapuoli sitoutuu olemaan julkistamatta toiselta osapuolta saamaansa taustaaineistoon tai tuloksiin kuuluvaa keksintöä siten, että keksinnön patentoitavuus tai
mahdollisuus hakea hyödyllisyysmallisuojaa estyy.
Kukin osapuoli vastaa siitä, että tuloksiin liittyvien oikeuksien syntyessä osapuolen
työntekijälle tai alihankkijalle nämä oikeudet siirretään osapuolelle.
8.

Osapuolten vastuu työnsä laadusta
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Osapuolet sitoutuvat suorittamaan projektiin liittyvät tehtävänsä huolellisesti ja
ammattitaidolla. Osapuolet pyrkivät siihen, että niiden ilmoittamat tiedot, luovuttama taustaaineisto ja aikaansaamat tulokset ovat virheettömiä ja kattavuudeltaan riittäviä eivätkä
loukkaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia, mutta eivät ole velvollisia antamaan
tästä mitään takuita. Osapuolet käyttävät siten toisiltaan saamiaan tietoja, tausta-aineistoa
ja tuloksia omalla vastuullaan.
Osapuolet sitoutuvat ilmoittamaan toisille osapuolille viipymättä, jos osapuoli havaitsee,
että sen ilmoittamat tiedot, luovuttama tausta-aineisto tai aikaansaamat tulokset sisältävät
virheitä tai ovat kattavuudeltaan riittämättömiä taikka saattavat loukata kolmansien
osapuolten oikeuksia.
9.

Luottamukselliset tiedot
Kaikki osapuolen toiselta osapuolelta saamat tiedot riippumatta siitä, onko ne saatu
suullisessa, kirjallisessa tai elektronisessa muodossa, on luottamuksellista (jäljempänä
”luottamukselliset tiedot”).
Kukin osapuoli sitoutuu pitämään luottamukselliset tiedot salassa, olemaan luovuttamatta
luottamuksellisia tietoja kolmansille sekä olemaan käyttämättä luottamuksellisia tietoja
muuhun tarkoitukseen kuin tämän sopimuksen mukaisten oikeuksiensa ja velvoitteidensa
täyttämiseen.
Luottamuksellisia tietoja eivät kuitenkaan ole sellaiset tiedot, joiden vastaanottanut
osapuoli osoittaa:
- olleen julkisia tai yleisesti saatavilla olevia tietojen vastaanottohetkellä,
- tulleen julkisiksi tai yleisesti saatavilla oleviksi tietojen vastaanottohetken jälkeen
muusta kuin vastaanottaneen osapuolen vastuulla olevasta syystä,
- olleen osapuolen hallussa tietojen vastaanottohetkellä ilman luovuttaneen osapuolen
asettamaa salassapitovelvollisuutta,
- saaneensa haltuunsa tietojen vastaanottohetken jälkeen kolmannelta osapuolelta ilman
salassapitovelvollisuutta, tai
- kehittäneensä itsenäisesti.
Lisäksi salassapitovelvollisuus ei estä luottamuksellisten tietojen luovuttamista
lainsäädännön tai viranomaismääräysten perusteella. Vastaanottanut osapuoli on kuitenkin
tällaisessa tilanteessa velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä tiedot alun perin
luovuttaneelle osapuolelle.
Selvyyden vuoksi osapuolet toteavat, ettei tämä sopimus estä projektin toteuttamiseksi
tarpeellisten luottamuksellisten tietojen luovuttamista Rahoituskeskukselle.
Tämän kohdan mukaiset velvollisuudet säilyvät voimassa tämän sopimuksen
päättymisestä huolimatta vielä viisi (5) vuotta tämän projektin päättymisestä lukien.

10.

Sopimuksen purkaminen
Jos osapuoli rikkoo tätä sopimusta olennaisesti eikä korjaa rikkomustaan
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa saatuaan siitä kirjallisen ilmoituksen, kukin muu
osapuoli on yksin tai yhdessä muiden osapuolten kanssa oikeutettu purkamaan tämän
sopimuksen rikkoneen osapuolen osalta.
Vastaavanlainen purkuoikeus on myös siinä tapauksessa, että osapuoli on ilmeisen
maksukyvytön, haetaan tai hakeutuu konkurssiin tai hakeutuu yrityssaneeraukseen tai
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asetetaan selvitystilaan taikka on muuten ilmeisen selvää, ettei osapuoli korjaa
sopimusrikkomustaan.
Sopimuksen purkamisesta tai milloin purkaminen on todennäköisesti edessä, osapuolet
ovat oikeutettuja ja velvollisia ilmoittamaan asiasta Rahoituskeskukselle.
Käyttöoikeudet, jotka rikkonut osapuoli on tämän sopimuksen perusteella saanut muilta
osapuolilta purkamishetkeen mennessä, lakkaavat olemasta voimassa purkamisesta
lukien. Rikkonut osapuoli on velvollinen palauttamaan kaiken tämän sopimuksen
perusteella saamansa aineiston ja tiedot ne luovuttaneelle osapuolelle.
Käyttöoikeudet, jotka muut osapuolet ovat tämän sopimuksen perusteella saaneet
rikkoneelta osapuolelta, jäävät voimaan sopimuksen purkamisesta huolimatta.
11.

Korvausvelvollisuus
Osapuoli vastaa toiselle osapuolelle aiheuttamastaan välittömästä vahingosta. Osapuoli ei
vastaa epäsuorasta tai välillisestä vahingosta. Lisäksi osapuolen vastuun ylärajana kutakin
toista osapuolta kohtaan on kaikissa tapauksissa, yhteensä liitteestä 3 ilmenevän
osapuolen kokonaisprojektiosuuden määrä, lukuun ottamatta immateriaalioikeuksien
loukkaustapauksia. Vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan koske henkilövahinkoja eivätkä
vahinkoja, jotka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.
Jos osapuoli rikkoo tämän sopimuksen mukaista salassapitovelvollisuuttaan toista
osapuolta kohtaan, loukatulla osapuolella on oikeus sopimussakkoon. Sopimussakon
määrä on kaksi (2) kertaa salassapitovelvollisuutta rikkoneen osapuolen liitteestä 3
ilmenevän kokonaisprojektiosuuden määrä.
Vahingonkorvausvaatimukset osapuolta kohtaan on esitettävä yhden (1) vuoden kuluessa
hetkestä, jolloin vahinko tuli korvausta hakevan osapuolen tietoon.

12.

Sopimuksen voimassaoloaika
Tämä sopimus tulee voimaan, kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet sen.
Voimaantulopäivä on myöhäisin allekirjoituspäivä. Sopimuksen mukaiset velvoitteet sitovat
kuitenkin osapuolia takautuvasti Rahoituskeskuksen Rahoituspäätöksessä mainitusta
projektin aloittamispäivästä alkaen.
Sopimus on voimassa Rahoituskeskuksen Rahoituspäätöksessä mainittuun
päivämäärään saakka, lukuun ottamatta sellaisia sopimusehtoja, joiden oikeusvaikutusten
on tarkoitettu säilyvän voimassa tämän sopimuksen päättymisestä huolimatta.
Selvyyden vuoksi osapuolet toteavat, että projekti päättyy välittömästi myös, jos
Rahoituskeskus purkaa tai keskeyttää projektia koskevan Rahoituspäätöksensä.

13.

Muutokset sopimukseen
Kaikki lisäykset ja muutokset tähän sopimukseen on tehtävä kirjallisesti ja ne tulevat
kaikkia osapuolia sitoviksi, kun kukin osapuoli on ne allekirjoituksellaan vahvistanut. Osa
muutoksista voi edellyttää lisäksi Rahoituskeskuksen suostumusta Rahoituspäätöksen ja
sen liitteenä olevien rahoitusehtojen mukaisesti.

14.

Sopimuksen siirto
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Osapuoli ei saa siirtää kokonaisuudessaan tai osin tätä sopimusta eikä siihen perustuvia
oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle ilman muiden osapuolten ja
Rahoituskeskuksen kirjallista suostumusta. Tämä ei kuitenkaan estä osapuolta
käyttämästä alihankkijoita.
15.

Ylivoimainen este
Ylivoimainen este on ennalta arvaamaton tapahtuma, joka estää tai tekee kohtuuttoman
vaikeaksi osapuolen sopimusvelvoitteiden täyttämisen määräajassa. Tällaisia tapahtumia
ovat sota, kapina, luonnonmullistus, yleinen energianjakelun keskeytyminen tai
poikkeuksellisen laaja tietoliikenneyhteyksien toimimattomuus, tulipalo, valtion talousarvion
tai valtioneuvoston asettama oleellinen rajoitus osapuolen tai Rahoituskeskuksen
toiminnalle, lakko, saarto tai muu yhtä merkittävä ja epätavallinen sopijapuolista
riippumaton syy.
Osapuolen on viipymättä ilmoitettava muille osapuolille ylivoimaisesta esteestä ja sen
vaikutuksista sekä ylivoimaisen esteen päättymisestä.

16.

Tiedonannot
Kaikki tähän sopimukseen liittyvät tiedonannot osapuolelle katsotaan pätevästi tehdyiksi,
kun ne on tehty tämän sopimuksen kohdassa 1 mainitulle osapuolen yhteyshenkilölle.
Osapuolen on ilmoitettava muille osapuolille ja Rahoituskeskukselle yhteyshenkilönsä ja
tämän yhteystietojen muutoksista viipymättä kirjallisesti.

17.

Erimielisyydet ja sovellettava laki
Osapuolet pyrkivät sopimaan tähän sopimukseen liittyvät erimielisyytensä keskinäisin
neuvotteluin. Jollei erimielisyyttä saada sovittua, se ratkaistaan lopullisesti
välimiesmenettelyssä Helsingissä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen
mukaisesti (vaihtoehtoisesti voidaan sopia: xxxxx:n käräjäoikeudessa).
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

18.

Liitteet
Mikäli tämän sopimuksen, sopimuksen liitteiden tai Rahoituskeskuksen rahoitusehtojen
välillä on ristiriitoja, sovelletaan niitä seuraavassa järjestyksessä:
1. Rahoituspäätös liitteineen
2. tämä sopimusasiakirja,
3. tämän sopimuksen muut liitteet.
Tämän sopimuksen liitteenä ovat seuraavat asiakirjat:





19.

Liite 1: Tutkimussuunnitelma.
Liite 2: Business Finlandin rahoituspäätös ehtoineen
Liite 3: Projektin kustannusarvio.
Liite 4: Osapuolten erityisesti yksilöimä tausta-aineisto.

Allekirjoitukset
Tätä sopimusta on laadittu ja allekirjoitettu yksi (1) kappale kullekin osapuolelle.
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Osapuolen nimi
Paikka
Päivämäärä

Allekirjoitus/-kset
Nimenselvennys/-kset
Asema/-t
Osapuolen nimi
Paikka
Päivämäärä

Allekirjoitus/-kset
Nimenselvennys/-kset
Asema/-t
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