
Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä 
ja käytöstä (malli) 
 
Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. 
 
Huomioita; 

● Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on oleellista sopia ainakin seuraavista asioista: 
○ kuka/ketkä tuotteen tekevät 
○ miten he sen tekevät ja millä aikataululla 
○ miten vastuu jaetaan 
○ miten tuotot ja tappiot jaetaan 
○ kuka omistaa mitäkin ja kuka vastaa mistäkin 
○ miten toimitaan jatkossa 

● Oleellista on saada tehtyä toimiva sopimus tuotteen suunnittelussa ja 
toteuttamisessa mukana olevien tahojen välille. 

● Mahdolliset alihankintasopimukset ja asiakkaan kanssa tehtävät sopimukset voidaan 
toteuttaa esimerkiksi matkailun puolella jo käytettävien sopimusmallien mukaan. 

Sopijaosapuolet 
 
Osapuolen nimi: 
Y-tunnus tai henkilötunnus: 
Osoite, postinumero ja kaupunki (maa tarpeen mukaan) 
Yhteyshenkilön nimi: 
Puhelinyhteys: 
Sähköposti: 
 
Osapuolen nimi: 
Y-tunnus tai henkilötunnus: 
Osoite, postinumero ja kaupunki (maa tarpeen mukaan) 
Yhteyshenkilön nimi: 
Puhelinyhteys: 
Sähköposti: 
 
Osapuolia lisätään tähän, jos niitä on useampia. 
  
Määritellään osapuolten roolit sopimuksessa (tuotekortista). Onko osapuoli tasa-arvoinen 
kumppani, alihankkija, ostopalvelu, työntekijä vai jotain muuta. Muu sopimus rakentuu aina 
sen mukaan millainen roolitus/vastuunjako osapuolilla on. Kaikista osapuolista kirjataan 
perustiedot ylös. 
Lauseke voi olla esimerkiksi: Kummastakin sopimuksen osapuolesta käytetään jäljempänä 
nimitystä ”Osapuoli” ja yhdessä ”Osapuolet” 



Sopimuksen tausta ja tarkoitus 
 
Kirjataan miksi sopimus tehdään ja mikä sen tarkoitus on. Esimerkki: Sopimus liittyy 
osapuolten yhdessä suunniteltavan ja toteutettavan kulttuurimatkailutuotteen tekemiseen. 
Tarkoituksena on sopia kulttuurimatkailutuotteen yksityiskohdista ja käytöstä. Kaikki 
osapuolet sitoutuvat tuotteen suunnitteluun ja toteutukseen tässä sopimuksessa 
myöhemmin määritellyksi ajaksi.  
 
Jos sopimuksen kohteeseen liittyy joitain arvoja, jotka on oleellista vahvistaa sopimuksessa, 
niin ne voi kirjata tänne. Esimerkiksi: tuote rakennetaan 1800-luvun museokartanoon ja sen 
on tarkoitus tuoda esille paikallista historiaa . 

Sopimuksen kohde 
 
Tähän kirjoitetaan sopimuksen kohde siinä laajuudessa, kuin on tarpeellista. Se voi sisältää 
seuraavia asioita: 

● Suunnittelun aikataulut ja työnjako 
● Tuote/tuotteet tai palvelu/palvelut ja sen/niiden kuvaus 
● Toteutuspäivämäärä(t) ja kellonaika/kellonajat, palvelun kesto (mikäli tarpeen) 
● Palvelun toteutuspaikka 
● Muut olennaiset sisällöt kuten tekijänoikeuden alaiset asiat ja kenelle ne kuuluvat 

 
Tekijänoikeuden alla olevat asiat jakaantuvat seuraavasti: 
 
Teos (nimi):______ 
Kuvaus (tekniikka, valmistumisvuosi, materiaalit, yms):_____ 
Tekijä/t:______  
Tekijänoikeuden alainen sisältö (käsikirjoitus, sävellys, valokuvaus yms):______  
Liitteet (lisätietoja teoksesta) 
 
Kopio edellinen niin monta kertaa, kuin sopimuksen alla on eri tekijänoikeuden alaisia 
asioita. 

Sopijaosapuolten vastuut, velvollisuudet, tehtävät ja oikeudet 
 
HUOM! Tällaisessa sopimuksessa palvelun tuottajat ovat yhteisvastuullisia palvelun 
toteuttamisesta. 
 
Sopimusosapuolet sitoutuvat tuottamaan sopimuksen kohteena olevan palvelun huolellisesti 
ja ammattitaitoisesti noudattaen lakeja, säädöksiä ja asetuksia sekä muita ohjeita ja 
määräyksiä. 
Kaikki osapuolet vastaavat omalta osaltaan riittävästä vakuutusturvasta siltä osin kun ovat 
vastuussa palvelun tuottamisesta. Osapuolet huolehtivat palvelun tuottamisesta siten, että 
oman toiminnan osalta on tehty tarvittavat ilmoitukset, hankittu luvat ja ne ovat voimassa. 
 



Osapuolten kesken on sovittu siten, että osapuolilla ei ole oikeutta myydä sopimuksen 
kohteena olevaa palvelua kolmansille osapuolille. 
TAI (ota tarpeeton teksti pois) 
Osapuolilla on oikeus myydä sopimuksen kohteena olevaa palvelua kolmansille osapuolille 
sillä ehdolla, että (ehdot kirjataan tähän). 
 
Osapuolilla on oikeus yhdessä tuotettuun palveluun/tuotteeseen seuraavin ehdoin: 
(palvelun/tuotteen tai sen osan määrittely, kuka omistaa mitäkin, yksinoikeuden kesto, muut 
tarkennukset) 
 
Osapuolten tulee ilmoittaa sopimuksen kohteena olevan tuotteen virheistä viipymättä muille 
sopijaosapuolille, kuitenkin viimeistään ____ vuorokauden kuluessa virheen havainnoinnista. 
Mikäli palvelu/tuote sisältää merkittäviä turvallisuusriskejä on osapuolen velvollisuus hyvissä 
ajoin antaa muille osapuolille kirjallisesti osallistujien turvallisuuden ja terveyden 
suojelemiseksi ja vahinkojen ennalta ehkäisemiseksi riittävät turvallisuusohjeet ja tiedot. 
Nämä voivat koskea esim. palvelujen käytön osallistujilta edellyttämää ikää, kuntoa, 
vaatetusta ja muita varusteita sekä palvelun käyttöön liittyviä erityisiä riskejä. Mikäli alkoholin 
käyttö aiheuttaa turvallisuusriskin, on sen käyttöön liittyvät ohjeet myös annettava. 
 
Poikkeukset (tähän voidaan kirjata mahdolliset poikkeukset vastuissa, velvollisuuksissa, 
tehtävissä tai oikeuksissa). 

Hinnoittelu 
 
Hinnoittelu tehdään yhdessä ja vahvistetaan yhteisellä päätöksellä (voidaan kirjata tähän tai 
liitteeksi). 

Maksut ja tilitykset 
 
Sopijaosapuolet päättävät yhdessä miten palkkiot, korvaukset ja vastaavat maksetaan 
(voidaan kirjata tähän tai liitteeksi). Kannattaa kirjata kenelle maksetaan, mitä maksetaan, 
milloin maksetaan ja kuka maksaa. 

Salassapitovelvollisuus 
 
Kaikki Osapuolen toiselta Osapuolelta saamat liike- tai ammattisalaisuutena pidettävät tiedot 
riippumatta siitä, missä muodossa ne ovat, ovat luottamuksellisia. Kumpikin Osapuoli on 
velvollinen pitämään luottamukselliset tiedot salassa, olemaan luovuttamatta niitä 
kolmansille sekä olemaan käyttämättä niitä muuhun tarkoitukseen kuin Sopimuksen 
mukaisten oikeuksiensa ja velvoitteidensa täyttämiseen. Sopimuksen sisältö on 
salassapitovelvollisuuden piirissä, mutta osapuolilla on oikeus kertoa 
toimeksiantosopimuksen olemassaolosta.  
 



Sopimuksen osittainen pätemättömyys tai 
täytäntöönpanokelvottomuus  
 
Mikäli jokin tämän Sopimuksen ehto katsotaan pätemättömäksi tai 
täytäntöönpanokelvottomaksi, ei se vaikuta minkään muun ehdon pätevyyteen tai 
täytäntöönpanokelpoisuuteen. Tällaisessa tapauksessa Osapuolet neuvottelevat hyvässä 
hengessä kyseisen ehdon korvaamisesta. Osapuolten epäonnistuminen minkään tämän 
Sopimuksen ehdon tällaisessa korvaamisessa ei vaikuta tämän Sopimuksen muiden ehtojen 
pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.  

Muutokset ja tiedoksiannot  
 
Kaikki muutokset tähän Sopimukseen on tehtävä kirjallisesti, eivätkä muutokset tule voimaan 
ennen kuin Osapuolet ovat muutokset asianmukaisesti allekirjoituksellaan hyväksyneet. 
Tämän Sopimuksen mukaiset tiedoksiannot voidaan tehdä faksilla, kirjatulla kirjeellä, 
allekirjoitetulla sähköpostiviestillä tai muutoin todisteellisesti Osapuolen yllä ilmoittamaan tai 
muuhun Osapuolen kirjallisesti ilmoittamaan osoitteeseen. 
 

Koko sopimus ja soveltamisjärjestys  
 
Tämä Sopimus sekä mahdolliset liitteet muodostavat Osapuolten välisen koko sopimuksen 
ja syrjäyttävät kaikki Osapuolten väliset aiemmat sopimukset tai muut välipuheet. Siltä osin 
kuin Sopimus ja yksittäistä Toimeksiantoa koskeva sopimus ovat keskenään ristiriidassa, 
sovelletaan ensisijaisesti tätä Sopimusta.  
   

Sopimuksen purkamis- ja muutosperusteet sekä korvaukset 

Sopimuksen kohteena olevia asioita koskevista muutoksista on viipymättä ilmoitettava 
toiselle osapuolelle. Sopimukseen tehtävät muutokset ja tarkennukset tulisi tehdä kirjallisesti 
osapuolten välillä. Purkamisen aiheuttanut osapuoli sitoutuu korvaamaan vahingot 
vastapuolelle seuraavalla tavalla ja seuraavien periaatteiden mukaisesti: (kirjaa tähän) 
  
Mikäli sopimusta ei voi toteuttaa ns. force majeure –tapauksen ilmetessä, vastaavat 
molemmat osapuolet itselleen aiheutuneista menetyksistä. 
  

Määräykset sopimusrikkomuksista, korvausvelvollisuudesta ja 
riitojen ratkaisemisesta 

Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli 
sopijapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen neuvotteluteitse, erimielisyydet ratkaistaan: 



(esimerkiksi jonkin tietyn alueen käräjäoikeudessa). Sopimukseen sovelletaan Suomen 
lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. 
 
Tähän voidaan kirjata lisää asioita liittyen aiheeseen, jos niitä on tarve määrittää. 
 

Allekirjoitukset ja päivämäärä 
 
Tätä sopimusta on laadittu samansanaiset kappaleet liitteineen kaikille sopijaosapuolille. 
 
______________________________ssa/lla ______päivänä _____kuuta _________ 
Allekirjoitukset 
  
Palvelun tuottaja                                 Palvelun tuottaja 
Nimi Nimi  
Yrityksen/yhteisön nimi Yrityksen/yhteisön nimi   
 
LIITTEET 
 
Liite 1 
Liite 2 
jne. 
 
 

 
 
 


