
1 (5) 

 

 

Sopimus tietoaltaaseen liittyvistä immateriaalioi-
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1 Sopijapuolet 

1. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Tietohallinto (jäl-

jempänä HUS) 

PL 200  

00029 HUS 

Y-tunnus 1567535-0 

 

2. Helsingin kaupunki (jäljempänä kaupunki) 

PL 1 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Y-tunnus 0201256-6 

2 Sopijapuolten yhteyshenkilöt 

HUS: Mikko Rotonen, IT-kehitysjohtaja, HUS Tietohallinto 

Helsinki: Kimmo Karhu, Tiedolla johtamisen päällikkö, Kaupunginkanslia, Strategia-

osasto 

3 Sopimuksen tausta ja tarkoitus 

HUS on toteuttanut yhdessä toimittajiensa kanssa tietoallasratkaisun, joka sisältää liit-

teessä 1 lueteltuja ohjelmistoja, niiden lähdekoodia ja muuta dokumentaatiota, joiden 

immateriaalioikeudet kuuluvat yksin tai rinnakkaisina HUSille (jäljempänä tietoallas-

komponentit). 

Kaupunki on aikeissa toteuttaa oman tietoallasratkaisun omaan tekniseen ympäris-

töönsä. 

HUS luovuttaa tietoallaskomponentit tämän sopimuksen mukaisin ehdoin kaupungin 

käyttöön. 

Kaupungilla ei ole yksinoikeutta sopimukseen vaan HUS voi tehdä sopimuksia tietoal-

laskomponentteihin liittyen myös muiden kanssa. 

Tämä sopimus ei ole luonteeltaan hankintalain (1397/2016) tarkoittama hankintasopi-

mus. 

4 Kaupungin käyttöoikeus 

Kaupunki saa tietoallaskomponentteihin käyttöoikeuden seuraavilla ehdoilla: 

- käyttöoikeus sisältää muokkausoikeuden jäljempänä kuvatuilla ehdoilla 

- kaupunki saa hyödyntää käyttöoikeutta vain omassa ja kaupunkikonserniin kuulu-

vien oikeushenkilöiden, mukaan lukien kaupungin määräysvallassa olevat yhtiöt 
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kuten Helen, HSY ja Forum Virium Helsinki, toiminnassa hankintalain (1397/2016) 

2 luvun mukaisin rajoituksin 

- käyttöoikeus ei sisällä edelleenluovutusoikeutta kaupunkikonsernin ulkopuolelle 

- käyttöoikeus on vastikkeeton 

- tämä sopimus ei millään lailla rajaa sitä, miten tietoaltaassa säilytettävää dataa 

voidaan käyttää ja hyödyntää joko rajapintojen kautta tai suoraan tietokantayhtey-

dellä. 

5 Muokatut tietoallaskomponentit 

Jos kaupunki käyttää edellä mainittua oikeuttaan muokata tietoallaskomponentteja, 

joihin se on tämän sopimuksen perusteella saanut käyttöoikeuden, se saa myös tieto-

allaskomponenttien muokattuihin versioihin (jäljempänä muokatut tietoallaskomponen-

tit) yllä kuvatun käyttöoikeuden.  

Muokattujen tietoallaskomponenttien immateriaalioikeudet (mukaan lukien muokkaus- 

ja edelleenluovutusoikeus) kuuluvat HUSille seuraavien ehtojen mukaisesti: 

- kaupungin kehittämiä erillisiä tietoallaskomponentteja, jotka ainoastaan kytkeyty-

vät HUS:n luovuttamiin tai muokattuihin tietoallaskomponentteihin joko niiden raja-

pinnan kautta tai suoraan tietokantayhteydellä, ei pidetä muokattuina tietoallas-

komponentteina, vaan kaupungilla säilyy niihin täysi immateriaalioikeus 

- kaupunki luovuttaa näihin kehittämiinsä erillisiin tietoallaskomponentteihin vastaa-

van muokkausoikeuden sisältävän käyttöoikeuden kuin HUS on luovuttanut kau-

pungille liittyen omiin tietoallaskomponentteihinsa (vastaavalla tavalla kuin mitä 

kohdassa 6 sanotaan tietoallaskomponenteista ja muokatuista tietoallaskom-

ponenteista)    

- HUS:n perussopimuksessa määriteltyihin tehtäviin suoraan liittyvien muokattujen 

ja erillisten tietoallaskomponenttien osalta, kuten integraatiot eri sairaalatietojärjes-

telmiin, tietomallit tai rajapinnat, kaupunki ja HUS koordinoivat kehitystyötä yh-

dessä siten, että kehityspolut eivät tarpeettomasti eriydy ja palvelevat sekä perus- 

että erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon tarpeita 

6 Tietoallaskomponenttien ja muokattujen tietoallaskomponenttien ylläpito 

Tietoallaskomponentteja ja muokattuja tietoallaskomponentteja ylläpidetään tarkem-

min erikseen määritellyllä tavalla. Jos molemmilla sopijapuolilla ei ole jatkuvasti pää-

syä edellä mainittuun aineistoon, sopijapuolen tulee luovuttaa aineistoon liittyvä doku-

mentaatio toiselle sopijapuolelle aineiston muokkaamisen jälkeen. Luovutuksen ajan-

kohdista sovitaan erikseen. Dokumentaation tulee sisältää tietoallaskomponenttien tai 

muokattujen tietoallaskomponenttien luovutushetken versio niiden lähdekoodista ja 

muista tarvittavista dokumenteista, joiden avulla toinen sopijapuoli pystyy itsenäisesti 

hyödyntämään tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiaan, kuten käyttämään ja muok-

kaamaan niitä. 
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7 Salassapito 

Sopijapuolet pitävät toisiltaan saamansa salassa pidettäväksi merkityn tai muuten 

luottamukselliseksi tai liikesalaisuudeksi katsottavan aineiston salassa eivätkä käytä 

tietoja muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.  

Salassapitovelvollisuus ei koske tietoa, joka on yleisesti saatavilla tai julkista tai jonka 

sopijapuoli on saanut laillisesti haltuunsa muuten kuin toiselta sopijapuolelta. 

Sopijapuolet noudattavat julkisyhteisöinä julkisuuslaissa (621/1999) sekä muussa lain-

säädännössä olevia salassapitoa ja julkisuutta koskevia säännöksiä. 

Sopijapuolten liikesalaisuudet eivät estä tämän sopimuksen mukaisten oikeuksien 

käyttämistä. 

8 Sopimusmuutokset 

Sopimuksen muuttaminen on mahdollista vain kummankin sopijapuolen allekirjoitta-

malla muutossopimuksella. Sopijapuolten yhteyshenkilöt voivat kuitenkin sopia liitteen 

1 päivittämisestä. 

9 Kustannukset 

Sopijapuolet huolehtivat itse tämän sopimuksen toteuttamiseen liittyvistä kustannuk-

sista, eivätkä maksa vastikkeita puolin tai toisin. 

10 Kolmansien osapuolten immateriaalioikeudet 

Sopijapuolet vastaavat siitä, etteivät niiden toiselle sopijapuolelle luovuttamat tietoal-

laskomponentit tai muokatut tietoallaskomponentit loukkaa kolmansien osapuolten im-

materiaalioikeuksia. 

11 Vastuunrajoitus 

Sopijapuolet eivät vastaa välillisistä vahingoista. 

12 Erimielisyyksien ratkaisu 

Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuol-

ten välisissä neuvotteluissa. Ellei neuvotteluissa löydetä ratkaisua, ratkaistaan erimie-

lisyydet niiden kohteesta riippuen joko Helsingin käräjäoikeudessa tai markkinaoikeu-

dessa. 
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13 Sopimuksen voimaantulo ja päättyminen 

Tämä sopimus tulee voimaan, kun sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. 

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopijapuoli voi kirjallisesti irtisanoa sopimuksen 

päättymään kolmen kuukauden irtisanomisajalla. 

Sopimuksen päättyessä irtisanomiseen 

- immateriaalioikeudet (mukaan lukien muokkaus- ja edelleenluovutusoikeus) sopi-

muksen päättymishetken versioihin muokatuista tietoallaskomponenteista kuulu-

vat HUSille, kaupungille jää niihin tämän sopimuksen mukainen käyttö- ja muok-

kausoikeus 

- immateriaalioikeudet (mukaan lukien muokkaus- ja edelleenluovutusoikeus) sopi-

muksen päättymishetken versioihin erillisistä tietoallaskomponenteista kuuluvat 

kaupungille, HUSille jää niihin tämän sopimuksen mukainen käyttö- ja muokkaus-

oikeus  

- velvollisuus ylläpitää ja luovuttaa muokattuja versioita tai muuta aineistoa puolin 

tai toisin päättyy 

- koordinointiyhteistyö päättyy. 

14 Liitteet 

Liite 1: Tietoallaskomponentit 

15 Sopimuskappaleet ja allekirjoitukset 

Tätä sopimusta on tehty kaksi saman sisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopija-

puolelle. Sopimus on allekirjoitettu sähköisesti. 

 


