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Asia Konsortiosopimus valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan asiantun-
tijapalvelun (tähän hankkeen nimi) suorittamisesta

Sopimusehdot

1. Sopijapuolet

Päätoteuttaja:

Organisaatio X
osoitetieto
osoitetieto

Osatoteuttaja(t):

Organisaatio X
osoitetieto
osoitetieto

2. Sopimuksen kohde

Tällä sopimuksella osapuolet sopivat asiantuntijapalvelun (hankkeen nimi) (jäljempänä Han-
ke) toteuttamisesta valtioneuvoston kanslialle (Jäljempänä asiakas).

Hanke on osa valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaa selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa.

Sopimuksen kohteena olevan Hankkeen sisältö ja kustannukset on kuvattu tarkemmin tämän
sopimuksen liitteenä olevassa hankehakemuksessa (liite 4). Sopijaosapuolet sitoutuvat täyt-
tämään sopimuksen ja sen liitteiden edellyttämät, niissä sopijaosapuolille erikseen ja yhtei-
sesti asetetut tavoitteet.

Tämän sopimuksen liitteitä ovat:

1. Asiakkaan ja päätoteuttajan välinen sopimus
2. VN TEAS -toiminnan yleiset ehdot
3. Hankehakemus

Sopimusasiakirjojen tulkintajärjestyksessä sopimusta seuraavat liitteet yllä mainitussa järjes-
tyksessä.

3. Sopimuksen voimassaolo



	

Tämä sopimus astuu voimaan allekirjoituspäivämäärästä lähtien ja on voimassa siihen saak-
ka, kunnes Hanke on hyväksytysti päättynyt. Hankkeen aikataulu on määritelty tarkemmin
hankehakemuksessa (liite 3).

Osapuolet sitoutuvat suorittamaan liitteessä 3 kuvatut kullekin sopijaosapuolele annetut teh-
tävät huolellisesti ja ammattitaitoisesti sekä sovitun aikataulun mukaisesti alan ammattistan-
dardeja ja -ohjeita sekä hyvää tapaa noudattaen.

4. Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet

Hankkeen päätoteuttaja:

- Vastaa Hankkeen toteutuksesta VN-TEAS -toiminnan yleisten ehtojen mukaisesti.

Osatoteuttajat:

- Antavat tällä sopimuksella päätoteuttajalle valtuutuksen allekirjoittaa maksatusha-
kemukset, loppuraportit ja muut hankkeen toteutukseen liittyvät asiakirjat

- Sitoutuvat suorittamaan niille hankesuunnitelmassa (liite 3) määritellyt tehtävät
parhaan kykynsä mukaan ja alan normaalien standardien mukaisesti.

- Vastaavat kukin tekemänsä tutkimuksen oikellisuudesta

- Toimittavat Hankkeen seurantatiedot sekä maksatushakemuksen ja raportoinnin
edellyttämät tiedot ja aineistot päätoteuttajalle asiakkaan ja hankeen ohjausryh-
män kanssa sovitun aikataulun mukaisesti

Kaikki sopimuksen osapuolet:

- Vastaavat yhdessä siitä, että Hanke toteutetaan tämän sopimuksen, hankesuunni-
telman ja muiden hankeasiakirjoijen mukaisesti VN-TEAS –toiminnan yleisä ehtoja
noudattaen ja sitoutuvat toimimaan yhteistyössä Hankkeen toteuttamiseksi ja tie-
dottamaan toisilleen viipymättä kaikista Hankkeen kannalta merkittävistä asioista.

5. Hinnoittelu ja maksuehdot

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat xxxxxx euroa. Rahoitus jakautuu sopijaosapuolten
kesken liittessä 3 eritellyn mukaisesti.

Kulujen maksatuksessa, talousseurannassa ja raportoinnissa noudatetaan VN TEAS –
toiminnan yleisiä ehtoja (liite 2).



	

6. Luottamuksellisuus ja salassapito

Sopijapuolet pitävät toisiltaan saamansa salassa pidettäväksi tai muuten luottamukselliseksi
tai liikesalaisuudeksi katsottavan aineiston salassa eivätkä käytä tietoja muuhun kuin sopi-
muksen mukaisiin tarkoituksiin. Hankkeen päätoteuttaja vastaa siitä, että kaikki hankkeeseen
osallistuvat tahot sekä mahdolliset alihankkijat ovat sitoutuneet salassapitoa koskeviin vel-
voitteisiin. Salassapitoa ja luottamuksellisuutta koskevat määräykset ovat voimassa sopimuk-
sen päättymisen jälkeenkin.

Tässä sopimuksessa noudatettavat salassapitovelvoitteet on tarkemmin kuvattu VN TEAS –
toiminnan yleisissä ehdoissa (liite 2).

Asiakas noudattaa toiminnassaan viranomaisen toiminnan julkisuudesta annettua lakia sekä
muussa lainsäädännössä annettuja salassapitoa ja julkisuutta koskevia säännöksiä. Valtio-
neuvoston selvitys-. ja tutkimussuunnitelmassa määritelty toiminta on pääsääntöisesti julkis-
ta (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 621/19991, §1).

7. Sopijaosapuolten omistus- ja immateriaalioikeudet

Sopimusosapuolet vakuuttavat tällä sopimuksella käsittelevänsä toisen sopijaosapuolen ai-
neistoa vain tässä sopimuksessa ja sen liitteissä mainittujen velvoitteiden täyttämiseen eivät-
kä luovut tietoja kolmannen osapuolen käyttöön.

Tämä sopimus ei rajoita tiedon vastaanottanutta sopijaosapuolta noudattamasta lain tai vi-
ranomaisten määräystä luovuttaa tiedon ilmaisseelta osapuolelta saatua tietoa. Sopijaosa-
puolen tulee kuitenkin viipymättä ilmoittaa tästä tiedon ilmaisseelle sopijaosapuolelle, jotta
tällä on mahdollisuus vastustaa määräystä tai vaatimusta tai hakea asiassa turvaamistointa.

Hankkeen aineistojen omistus- ja immateriaalioikeuksista määrätään tarkemmin VN TEAS-
toiminnan yleisissä ehdoissa. Kukin hankkeen toteuttaja luovuttaa käyttöoikeuden työn tu-
loksiin siten kuin VN TEAS-toiminnan yleisissä ehdoissa on määritelty.

8. Tulosaineiston julkisuus

Tulosaineiston julkisuus ja oikeudet ovat määritelty VN TEAS –toiminnan yleisissä ehdoissa.
Hankkeen tulosaineiston julkaisemisessa, taitossa, painatuksessa, kääntämisessä ja viestin-
nässä noudatetaan VN TEAS -toiminnan yleisissä ehdoissa annettua ohjeistusta.

9. Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen

Yhden sopijaosapuolen rikkoessa  tämän sopimuksen ehtoja merkittävällä tavalla, on muilla
sopijaosapuolilla oikeus purkaa sopimus, jos yksi sopijapuoli rikkoo olennaisesti sopimusta,
eikä korjaa rikkomustaan 30 vuorokauden kuluessa kirjallisesta huomautuksesta.

Käyttöoikeudet, jotka sopijapuoli on tämän sopimuksen perusteella purkamishetkeen men-
nessä saanut toiselta sopijaosapuolelta, lakkaavat olemasta voimassa purkamisesta lukien.
Rikkonut sopijaosapuoli on velvollinen palauttamaan viipymättä kaiken tämän sopimuksen
perusteella saamansa aineiston ja tiedot niiden luovuttajille.



	

Käyttöoikeudet, jotka sopijaosauoli on saanut tämän sopimuksen perusteella rikkoneelta
osapuolelta jäävät voimaan sopimuksen purkamisesta riippumatta.

Mikäli asiakkaan ja päätoteuttajan välinen sopimus (liite 1) päättyy purkamiseen tai irtisano-
misen johdosta, päättyy tämä sopimus samanaikaisesti. Konsortiosopimuksen osapuolet vas-
taavat mahdollisista vahingoista, jotka ovat syntyneet sopimuksen voimassaolon aikana.

Kaikista tämän sopimuksen voimassaoloon ja mahdollisiin sopimusrikkomuksiin liittyvissä asi-
oissa tulee Hankkeen päätoteuttajan olla välittömästi yhteydessä asiakkaaseen.

10. Vahingonkorvaus

Vahingonkorvauksesta ja ehtojen noudattamatta määrätään  VN TEAS –toiminnan yleisissä
ehdoissa.

11. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Sopimuksesta johtuvat mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopija-
puolten välisin neuvotteluin. Mikäli erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi neuvotteluteitse, asia
saatetaan käsiteltäväksi Helsingin käräjäoikeudessa.

12. Sopimuskappaleet, päiväys ja allekirjoitukset

Tästä sopimuksesta on tehty xxx yhtäpitävää ja samasanaista kappaletta, yksi kullekin sopi-
japuolelle.

Päätoteuttaja Osatoteuttaja

Helsingissä __. _____kuuta 20xx _________ __. _____kuuta 20xx

Liitteet:
1. Asiakkaan ja päätoteuttajan välinen sopimus
2. VN TEAS -toiminnan yleiset ehdot
3. Hankehakemus


