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SALASSAPITOSOPIMUS 

1. Sopimuksen osapuolet 

Tämän Sopimuksen osapuolina ovat  
 
A (jäljempänä "luovuttaja")  
Y-tunnus  
osoite 
puhelin 
 
B (jäljempänä "vastaanottaja") 
Y-tunnus  
osoite  
puhelin 
 
jäljempänä yhteisesti "osapuolet". 

2. Sopimuksen tarkoitus 

Koska luovuttajalla on hallussaan sellaista luottamuksellista tietoa tai liikesalaisuuksia 
(”salassapidettävä tieto”), joiden osalta luovuttaja sallii vastaanottajan tutustumisen sen 
arvioimiseksi, onko osapuolten välillä mahdollista sopia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan 
liittyvästä yhteistyöstä, ovat osapuolet päättäneet solmia seuraavan sisältöisen 
salassapitosopimuksen. 

3. Määritelmät 

"Luottamuksellinen tieto” tarkoittaa sellaista kirjallista, suullista tai muunlaista tietoa, joka ei ole 
a) luovutushetkellä yleisesti tunnettu, 
b) saatavilla julkisista lähteistä, 
c) tullut luovutushetken jälkeen yleisesti tunnetuksi tai saataville julkisista lähteistä muutoin 

kuin vastaanottajan toimien tai laiminlyöntien tähden, 
d) ennen luovutushetkeä vastaanottajan tiedossa, ilman että se on saatu suoraan tai 

epäsuoraan luovuttajalta, 
e) vastaanottajan saamaa luovutuksen jälkeen kolmannelta, joka on saanut tiedon muutoin 

kuin suoraan tai epäsuorasti luovuttajalta, tai 
f) kulloinkin kyseessä olevaan eritysalaan perehtyneelle asiantuntijalle itsestään selvää. 

 
’Liikesalaisuus’ tarkoittaa tietoa, joka täyttää kaikki seuraavat vaatimukset: 

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 mahdollisen käytön 
seurauksista. 
 
Yksisuuntainen salassapitosopimus –> vain osapuoli A luovuttaa tietoa 
osapuoli B:lle 
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a) se on salaista siinä mielessä, että se ei ole kokonaisuudessaan tai osiensa täsmällisenä 
kokoonpanona ja yhdistelmänä sellaiseen henkilöpiiriin kuuluvien henkilöiden, jotka 
yleensä käsittelevät tällaisia tietoja, yleisesti tiedossa tai helposti saatavissa; 

b) sillä on kaupallista arvoa, koska se on salaista; 
c) henkilö, jolla on tieto laillisesti hallussaan, on ryhtynyt vallitsevissa olosuhteissa 

kohtuullisiksi katsottaviin toimenpiteisiin sen pitämiseksi salaisena 

4. Salassapitovelvoite 

Tällä sopimuksella osapuolet sopivat, että vastaanottaja ei paljasta, luovuta kolmannelle tai 
muutoin hyödynnä ilman luovuttajan laillisen edustajan antamaa kirjallista suostumusta luovuttajan 
salassapidettävää tietoa. 
 
Osapuolet eivät myöskään saa paljastaa tätä sopimusta tai sen sisältöä kolmannelle ilman toisen 
osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta. 
 
Vastaanottaja sitoutuu lisäksi salassapidettävän tiedon osalta ryhtymään kaikkiin kohtuullisiin 
toimiin jotka estävät niiden joutumisen kolmansien tietoon. Vastaanottaja paljastaa 
salassapidettävän tiedon vain niille työntekijöilleen, jotka tarvitsevat niitä erillisen sopimuksen 
mukaisten tehtäviensä toteuttamiseksi. Vastaanottaja vastaa siitä, että sen työntekijät noudattavat 
tämän sopimuksen mukaisia salassapitovelvollisuuksia. 
 
Osapuolilla on kuitenkin oikeus käyttää tämän sopimuksen, luottamuksellisten tietojen ja 
liikesalaisuuksien arvioinnissa apunaan juridista neuvonantajaa edellyttäen, että kyseinen juridinen 
neuvonantaja sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen mukaista salassapitovelvoitetta. 

5. Luottamuksellisten asiakirjojen yksilöinti ja palautus 

Tämän sopimuksen perusteella ne luovuttajan vastaanottajalle luovuttamat asiakirjat, joiden 
luovuttaja katsoo olevan salassa pidettäviä, tulee merkitä luottamukselliseksi. Vastaanottajan tulee 
palauttaa nämä asiakirjat luovuttajalle tämän niin vaatiessa, viimeistään kuitenkin pv.kk.vvvv. 

6. Salassapitovelvoitteen kesto 

Tämän sopimuksen mukainen salassapitovelvoite on voimassa kymmenen (10) vuotta sopimuksen 
allekirjoittamisesta. 

7. Sopimussakko 

Tämän sopimuksen rikkomisesta osapuolet sitoutuvat korvaamaan toiselle osapuolelle [xxx] euroa 
tai näytetyn korkeamman todellisen vahingon määrän. 

8. Muutokset 

Muutokset tähän sopimukseen tehdään kirjallisesti. 

9. Sovellettava laki 

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 

10. Erimielisyyksien ratkaisu 

Tästä sopimuksesta tai sen tulkinnasta syntyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti 
neuvottelemalla. Neuvotteluiden epäonnistuessa erimielisyydet ratkaisee yksijäseninen 
välimiesoikeus välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä. Jos osapuolet eivät 
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pääse yksimielisyyteen välimiesoikeuden jäsenen valinnasta kolmenkymmenen (30) päivän 
kuluessa siitä, kun osapuoli, joka tahtoo jättää riidan välimiesoikeuden ratkaistavaksi, on 
ilmoittanut siitä vastapuolelleen kirjallisesti, jäsenen valitsee Keskuskauppakamarin 
välityslautakunta. 

11. Sopimuskappaleet 

Tämä Sopimus on tehty kahtena samansanaisena kappaleena, yksi kummallekin osapuolelle. 
Molemmat sopimuksen kappaleet ovat yhtä todistusvoimaisia. 

12. Allekirjoitukset 

 
 
_________________ ___/___ ______  ____________________ ___/___ _____ 
 
 
A:n puolesta    B:n puolesta 
 
 
 
______________________________  _________________________________ 
Nimi    Nimi 
Asema    Asema  
 
 
 


