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HELSINKI REGION INFOSHARE
PÄÄSOPIMUS
1. Sopimuksen osapuolet

Helsingin kaupunki,
(”Julkistaho”)

Espoon

kaupunki,

Vantaan

kaupunki,

Kauniaisten

kaupunki

sekä
Forum Virium Helsinki (”FVH”), jota edustaa Radio- ja Televisiotekniikan tutkimus RTT Oy
(Y-tunnus 2170029-2, osoite Aleksanterinkatu 16-18, 00170 Helsinki).
FVH on julkisen sektorin, yritysten ja kolmannen sektorin välinen yhteistyö- ja
kehitysverkosto, joka toimii Helsingin kaupungin kokonaan omistaman RTT Oy:n
hallinnoimana. FVH on hankintalain mukainen Helsingin kaupungin sidosyksikkö.
Yhdessä myös ”Osapuolet”.

2. Sopimuksen tausta ja tavoitteet
(i)

Julkistaho on käynnistänyt Helsinki Region Infoshare (”HRI”) hankkeen
vuonna
2010.
Hankkeessa
luotiin
Helsingin
seudun
kattava
perustietovarantojen ja aineistojen omistajien verkosto ja verkkopalvelu
(www.hri.fi), jonka osapuolet tuottavat, ylläpitävät, jakavat ja kehittävät
verkoston tietoa yhteistyössä erikseen sovituin ehdoin.

(ii)

Osapuolten välillä on vuonna 2010 solmittu HRI-hankkeen valmisteluvaihetta
ja rahoitusta koskevat sopimukset. Lisäksi HRI-hanketta edustavan Helsingin
kaupungin tietokeskuksen ja Sitran välille on solmittu hankkeen
kehitysvaihetta
koskeva
sopimus.
HRI-hanke
sai
myös
valtiovarainministeriön kunnille suunnattua yhteistoiminta-avustusta.

(iii)

Sopimusten mukaisesti HRI-palvelun testiversio julkistettiin osoitteessa
www.hri.fi maaliskuussa 2011 ja palvelua on kehitetty vuosien 2011 ja 2012
aikana. Valmisteluvaihe päättyi vuoden 2012 lopussa.

(iv)

Tämä sopimus koskee HRI-palvelun vakiinnuttamis- ja ylläpitovaihetta,
joka käynnistyy 1.1.2013. Vuosi 2013 on HRI-palvelun vakiinnuttamisvaihe ja
vuoden 2014 alusta HRI-palvelu siirtyy ylläpitovaiheeseen.
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(v)

HRI-palvelulla tarkoitetaan avoimen datan verkkopalvelua www.hri.fi ja sen
ylläpitämistä ja kehittämistä yhdessä sopimuksen osapuolten kanssa. HRIpalveluun kuuluvat verkkopalvelu www.hri.fi, siihen liittyvä sosiaalinen media,
kuten Facebook-sivusto http://www.facebook.com/helsinkiregioninfoshare,
sekä domainit www.hri.fi ja www.helsinkiregioninfoshare.fi ja Helsinki Region
Infoshare -tavaramerkki.

(vi)

Clearing house -toiminnot tai -tehtävät käsittävät HRI-toimintamallin neljään
toimintoon (ks. kuva) liittyvää tukitoimintaa ja koordinointia seuraavasti:

sekä tietoon liittyvää laadun ja juridiikan (julkisuus, tietosuoja, lisensointi)
valvontaa sekä avaamiseen, jakeluun ja käyttöön liittyvää tukitoimintaa ja
koordinointia.
(vii)

HRI-palvelun vakiinnuttamis- ja ylläpitovaiheen keskeisenä tavoitteena on
huolehtia valmisteluvaiheessa 2010–2012 avattujen tietoaineistojen ja uusien
1.1.2013 alkaen avattavien tietoaineistojen jatkuvuudesta ja laadusta sekä
saada lisää julkisen sektorin osapuolia tiedon tuottajiksi. Vakiinnuttamisvaiheen sisältö on määritelty tarkemmin tämän sopimuksen liitteenä 1 olevassa
Toimintasuunnitelmassa ja liitteenä 2 olevassa Ylläpitosuunnitelmassa.

(viii)

FVH:n tehtävänä on avustaa HRI-palvelun vakiinnuttamisessa ja
ylläpitovaiheen suunnittelussa ja testauksessa tämän sopimuksen
mukaisesti.

(ix)

HRI-palvelun rahoituksesta on sovittu samanaikaisesti tämän sopimuksen
kanssa allekirjoitetussa Rahoitussopimuksessa. HRI-palvelua rahoittaa
Julkistaho. FVH osallistuu palvelun vakiinnuttamiseen ja ylläpitoon
työpanoksellaan.

(x)

HRI-palvelun
tavoitteena
on
lisäksi
mahdollistaa
HRI-palvelun
toimintamallista oppiminen aina soveltamiseen tai toisintamiseen asti
kolmansien osapuolten toimesta paikkaan ja toimijan luonteeseen
katsomatta.
Tavoitteeseen
pyritään
pääsemään
käyttöoikeuksien
myöntämisellä, jotka on tarkemmin määritelty kohdassa 4.4.
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HRI-palvelun dokumentaatio hankkeen valmisteluvaiheen 2010–2012 ajalta
on dokumentoitu raportissa ”HRI:n rakentaminen 2010–2012, 31.12.2013”
HRI-hankkeen valmisteluvaiheen sopimuksen mukaisesti. Lisäksi laaja
dokumentaatio on HRI-palvelun verkkosivuilla www.hri.fi sekä erillisessä
koulutusmateriaalissa, josta on yleiskuvaus raportissa ja varsinainen
koulutusmateriaali sopimuksen osapuolten hallussa.

3. HRI-palvelun vakiinnuttaminen ja ylläpito
3.1 HRI-palvelun toimintasuunnitelma 2013 ja ylläpitosuunnitelma 1.1.2014 alkaen
HRI-palvelun vakiinnuttaminen ja ylläpito on kuvattu tämän sopimuksen liitteinä
olevissa vakiinnuttamisvaiheen Toimintasuunnitelmassa 2013 (LIITE 1) ja
Ylläpitosuunnitelmassa 1.1.2014 alkaen (LIITE 2). Ylläpitosuunnitelma päivitetään
vuosittain. Liitteet ovat informatiivisia, eikä niistä johdu tässä sopimuksessa
määrittelemättömiä oikeuksia tai velvollisuuksia millekään tämän sopimuksen
osapuolelle.
HRI-palveluun kuuluvat verkkopalvelu www.hri.fi, siihen liittyvä sosiaalinen media,
kuten Facebook-sivusto http://www.facebook.com/helsinkiregioninfoshare, sekä
domainit www.hri.fi ja www.helsinkiregioninfoshare.fi ja Helsinki Region Infoshare tavaramerkki (rek.nro). Domainit ovat FVH:n hallinnassa vuoden 2013 loppuun
saakka, jonka jälkeen ne siirretään Helsingin kaupungin tietokeskuksen hallintaan.

3.2 Tavoite ja johtavat periaatteet
HRI-palvelua vakiinnutetaan ja ylläpidetään tämän sopimuksen periaatteiden
mukaisesti. HRI-palvelua ei sidota mihinkään tiettyihin teknisiin vaatimuksiin,
standardeihin tai valmistajiin. HRI-palvelun vakiinnuttamis- ja ylläpitovaiheen aikana
syntyvä kehitys- ja tutkimustieto on avointa ja se pyritään saattamaan julkisuuteen
vapaasti ja mahdollisimman laajasti hyödynnettäväksi. Kaikessa toiminnassa aina
yhteistyökumppanien valinnasta teknisten ratkaisujen valintaan sovelletaan
avoimuuden, syrjimättömyyden sekä teknologianeutraaliuden periaatteita. Toiminnan
lähtökohtana on avoimien rajapintojen käyttö. Kaikki HRI-palvelun vakiinnuttamiseen
(2013) ja ylläpitoon (1.1.2014 alkaen) mahdollisesti liittyvät kilpailutukset ja
ideakilpailut toteutetaan avoimesti, Suomen lakeja noudattaen.
HRI-palvelun johto- ja ohjausryhmä ohjaavat, valvovat ja toteuttavat HRI-palvelun
toimintaa.

4. HRI-palvelun osapuolet
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4.1 Osapuolet
i)

HRI-palvelua kehittävät, vakiinnuttavat ja ylläpitävät Helsingin, Espoon,
Vantaan ja Kauniaisten kaupungit, jotka muodostavat Julkistahon. Julkistaho
voi myös ottaa uusia osapuolia tämän sopimuksen kohdan 4.3 mukaisesti.

ii)

Julkistahon lisäksi HRI-palvelun kehittämiseen, vakiinnuttamiseen ja
ylläpitoon osallistuu FVH. Sopimuksen osapuolet ovat sopineet HRI-palvelun
vakiinnuttamisen
ja
ylläpitovaiheeseen
siirtymisen
operatiivisesta
aikataulusta
vakiinnuttamisvaiheen
toimintasuunnitelmassa
ja
ylläpitosuunnitelmassa (LIITTEET 1–2). HRI-palvelun käytännön toimintaa
1.1.2013 alkaen koordinoi Helsingin kaupungin tietokeskus.

iii)

FVH:lle asetetaan tällä sopimuksella erityisiä velvoitteita työpanoksen
muodossa. FVH osallistuu HRI-palveluun lisäksi ohjausryhmän tai Helsingin
kaupungin tietokeskuksen sille osoittamien tehtävien muodossa.

4.2 Johtoryhmä ja ohjausryhmä
Johtoryhmä muodostuu Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien
kaupunginjohtajista. Johtoryhmä voi päättää lisäjäsenten ottamisesta keskuuteensa.
Lisäjäsenten tulee olla tämän sopimuksen osapuolia.
Johtoryhmä voi delegoida tämän sopimuksen mukaiset tehtävänsä kokonaan tai
osittain päättämälleen taholle, kuten apulaiskaupunginjohtajille.
Johtoryhmän tehtäviä ovat erityisesti:
HRI-palvelusta, sen tavoitteista, strategiasta ja -budjetista päättäminen sekä
toiminta- ja ylläpitosuunnitelman hyväksyminen.
Uusien sopimusosapuolten hyväksyminen.
Ohjeiden ja tehtävien antaminen ohjausryhmälle.
HRI-palvelun ylläpidon tasosta (esimerkiksi palvelun kieliversiot ja Facebook sekä
muu sosiaalinen media) sekä isojen tai muuten merkittävien yhteisten
kehittämishankkeiden käynnistämisestä, rahoituksesta ja osallistumisesta
päättäminen.
HRI-palvelun muiden tuotosten, kuten raporttien ja selvitysten hyväksyminen.
Merkittävien HRI-palveluun liittyvien uusien linjausten ja läpimurtojen (esimerkiksi
uudet tekniikat ja uudet jäsenet tai yhteistyökumppanit) tai muiden periaatteellisesti
tärkeiden seikkojen julkistamisesta päättäminen.
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Ohjausryhmä koostuu Julkistahon nimeämistä edustajista. Lisäksi FVH kuuluu
ohjausryhmään asiantuntijajäsenenä, jolla ei kuitenkaan ole itsenäistä äänivaltaa.
Ohjausryhmä voi käyttää tarpeen mukaan myös muita asiantuntijajäseniä.
Ohjausryhmän jäsenyyteen oikeuttava rahoitusosuus määräytyy Rahoitussopimuksen
mukaan. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Helsingin kaupungin tietokeskuksen
edustaja.
Ohjausryhmän tehtäviä ovat erityisesti:
Valvoa ja tukea HRI-palvelun vakiinnuttamista operatiivisella tasolla sekä tukea ja
valvoa palvelun ylläpitoa
Päätösesitysten valmistelu johtoryhmälle.
HRI-palvelun
vakiinnuttamisvaiheen
toimintasuunnitelman
ja
vuotuisen
ylläpitosuunnitelman
valmistelu.
Osana
toimintasuunnitelman
ja
ylläpitosuunnitelman
valmistelua
HRI-palvelun
toimintaympäristön
ja
kokonaistilanteen arviointi ja tarvittavista toimenpiteistä päättäminen.
HRI-palvelun budjetin valmistelu.
HRI-palvelun rahoitushakemusten hyväksyminen.
Sopimusosapuolten rahoitusosuuksien laskutuksen hyväksyminen.
FVH:n työpanosten hyväksyminen.
Laatii
HRI-palvelun
viestintäsuunnitelman
kumppanuusyksikköihin.

ja

vastaa

yhteydenpidosta

HRI-palvelun ja HRI-toimintamallin leviämisen seuranta.
Kansainvälinen avoimen datan palveluihin liittyvän toiminnan seuranta.
4.3 Uusien osapuolten hyväksyminen ja tiedontuottajat
Johtoryhmä voi hakemuksesta tai kutsusta hyväksyä uusia julkisen puolen osapuolia
tämän sopimuksen osapuoliksi. Uudet osapuolet voivat olla esimerkiksi kuntia,
kuntayhtymiä, kunnan tai valtion virastoja ja laitoksia tai osakeyhtiöitä. Uudet
osapuolet tulevat ohjausryhmän jäseniksi johtoryhmän määrittelemien periaatteiden
mukaisesti.
Sopimuksen uudet osapuolet liittyvät osaksi Julkistahoa. Uusia osapuolia koskevat
samat sopimusvelvoitteet kuin vanhoja sopimuksen osapuolia.
Johtoryhmä voi hyväksyä tai myöntää ohjausryhmälle oikeuden hyväksyä HRIpalveluun tiedontuottajia, jotka eivät tule tämän sopimuksen osapuoliksi tai HRIpalvelun omistajiksi, vaan osallistuvat HRI-palveluun ainoastaan tiedontuottajina.
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Tiedontuottajan tulee hyväksyä tiedon vapaata käyttöä ja avoimuutta koskevat,
myöhemmin tarkennettavat ehdot, jotka voivat koskea esimerkiksi tiedon laatua,
määrää tai formaattia. Edellytyksenä on lisäksi tuotettavan tiedon jatkuvuus. Tällaisten
tiedontuottajien kanssa solmitaan erilliset sopimukset, joissa em. velvoitteet
määritellään tarkemmin.

4.4 HRI-palvelun omistus, tulokset ja käyttöoikeudet
HRI-palvelun verkkopalvelun ja siihen liittyvät tekijänoikeudet sekä muut
immateriaalioikeudet omistavat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit
kunkin rahoituspanoksen määrittämin omistusosuuksin. FVH:lla tai myöhemmin tämän
sopimuksen
osapuoliksi
hyväksyttävillä
ei
ole
omistusoikeutta
eikä
immateriaalioikeuksia verkkopalveluun.
Kaikki HRI-palvelussa, sen vakiinnuttamisessa ja ylläpidossa ja ylläpidon
tavanomaisessa kehittämisessä syntyvät immateriaalioikeuksin suojatut tai
suojaamattomat työn tulokset, mukaan lukien selvitykset, muistiot, kaaviot ja muut
Julkistahon ja FVH:n yksin tai yhdessä laatimat aineistot ovat Helsingin, Espoon,
Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien omaisuutta. Tämä koskee myös sellaista HRIpalveluun liittyvää aineistoa, joka syntyy ilman Julkistahon tai FVH:lle annettua
nimenomaista toimeksiantoa, pyyntöä tai ohjetta.
FVH:lla on, tehdessään tämän sopimuksen mukaisia tehtäviään, käyttöoikeus kaikkiin
HRI-palvelussa syntyviin aineistoihin. FVH:lla on myös, tehdessään tämän
sopimuksen mukaisia tehtäviään, oikeus Helsinki Region Infoshare -tavamerkin
käyttöön.
Sopimuksen osapuolet myöntävät toisilleen pysyvän käyttöoikeuden kaikkeen
sellaiseen HRI-palvelussa osapuolen sopimuksen mukaisten tehtävien hoitamiseksi
tarvittavaan aineistoon, joihin sillä on omistus- tai käyttöoikeus, ellei kolmannen
oikeuksista muuta johdu.
Julkistaho ja FVH vastaavat omalta osaltaan siitä, ettei sen hyödyntämä tai käyttämä
aineisto loukkaa kolmannen immateriaalioikeuksia.
Sopimuksen osapuolet sitoutuvat pyynnöstä tai omasta aloitteestaan myöntämään
HRI-palvelun periaatteiden mukaisen käyttöoikeuden sellaisiin aineistoihin ja
materiaaleihin, jotka ovat ohjausryhmän arvion mukaan välttämättömiä HRI-palvelun
soveltamisen tai toisintamisen kannalta kolmannen osapuolten toimesta. Käyttöoikeus
voidaan myöntää esimerkiksi väliaikaisena tai maksuttoman epäkaupallisen
standardilisenssin muodossa.
Edellä sovitusta huolimatta HRI-palvelun ja sen kehittämisen piirissä syntyvät työn
tulokset, kuten selvitykset, muistiot ja kaaviot, pyritään julkaisemaan tämän
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sopimuksen kohdassa 3.2 kerrottujen HRI-palvelun tavoitteiden ja periaatteiden
mukaisesti.

5. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ
5.1 Kattavuus
Tämä sopimus kattaa HRI-palvelun vakiinnuttamis- ja ylläpitovaiheen aikaisen
työskentelyn.
5.2 Osapuolten vastuualueet
A) Julkistahon vastuut
Julkistahon tehtäviä ovat erityisesti:
(i)

HRI-palvelun omistajaohjaus ja ohjeiden antaminen Helsingin kaupungin
tietokeskukselle sekä FVH:lle sen tehtävien toteuttamiseksi.

(ii)

HRI-palvelussa mukana olevien Julkistahon edustajien yhteistyön toteutus ja
viestintä.

(iii)

HRI-palvelun osaprojektien käynnistäminen HRI-Palvelun ohjausryhmän
päätösten mukaisesti.

(iv)

HRI-palvelun rahoittaminen Rahoitussopimuksen mukaisesti. Lisäksi
Julkistahon
vastuulla
on
FVH:n
työpanoksen
korvaaminen
Rahoitussopimuksen mukaisesti.

(v)

Perustietovarantojen ja aineistojen tuottaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen
avoimen tiedon periaatteita mahdollisimman pitkälti noudattaen (avoimen
tiedon periaatteet esitelty HRI-toimintasuunnitelman kohdassa 1.1, LIITE 1)
sekä verkkosivuilla www.hri.fi, jossa kuvausta ylläpidetään jatkuvasti.

(vi)

Helsingin kaupungille asetetaan tässä sopimuksessa erityisiä tehtäviä, jotka
on määritelty kohdassa 5.2 C.

(vii)

Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit nimeävät HRI-palvelun
vastuuhenkilön. Vastuuhenkilö toimii kyseessä olevassa kaupungissa
avoimen datan tuottajien tukihenkilönä, joka tukee, koordinoi ja huolehtii
tiedonkulusta.

B) FVH:n vastuut
Vuoden
2013
aikana
FVH
vastaa
projektityöskentelystä
sekä
osoittaa
asiantuntijaresurssit ja osaamisen.

HRI-palvelun
HRI-palvelun

vakiinnuttamisvaiheen
käyttöön
tarvittavat
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1.1.2014 alkaen, HRI-palvelun siirryttyä ylläpitovaiheeseen, FVH osallistuu palvelun
ylläpitoon Julkistahon tarpeen mukaan. FVH:lta hankittavat palvelut arvioidaan ja niistä
sovitaan FVH:n kanssa vuosittain HRI-palvelun ylläpitosuunnitelman valmistelun
yhteydessä. Helsingin kaupungin tietokeskus hankkii ylläpitosuunnitelman mukaisen
työpanoksen FVH:lta. FVH:n osallistumisesta suuriin kehitysprojekteihin sovitaan
erikseen.

FVH:n vastuita v. 2013 ovat erityisesti:
(i)

HRI-palvelun osaprojektien käynnistäminen Julkistahon tai ohjausryhmän
ohjeiden mukaisesti.

(ii)

Konsultointi HRI-palvelun mahdollisten rahoittajien kartoittamisessa. Lisäksi
konsultointi rahoitusneuvottelujen käymisessä sekä rahoitushakemusten
laatiminen erikseen sovittavissa tapauksissa (esim. Tekes- ja EUhakemukset).

(iii)

HRI-palvelun kehitysvaiheen dokumentointi
pyynnöstä tapahtuva dokumentointi sekä:

sekä

muu,

ohjausryhmän

o Projektisuunnitelmat yhteistyössä Julkistahon kanssa.
o Yrityshankkeiden suunnitelmat (tiedon hyödyntämiseen liittyvä pilotointi).
o Väliraportit johtoryhmälle yhteistyössä Julkistahon kanssa.
o Toimintasuunnitelman
ohjausryhmälle.

ja

budjetin

laatiminen

ja

talousseuranta

o Viestinnän suunnittelu avoimessa ympäristössä ja avoimesta datasta sekä
HRI-palvelusta tiedottaminen.
o Loppuraportin
mennessä.
(iv)

laatiminen

HRI-palvelun

valmisteluvaiheesta

15.2.2013

Konsultointi HRI-palvelun yhteistyökumppaneiden (esim.
tutkimuslaitokset) kartoittamisessa sekä kriteerien laatimisessa.

yliopistot,

Yhteistyö FVH:n kanssa 1.1.2014 alkaen voi kattaa erityisesti:
o Yhteydenpito sovelluskehittäjiin ja yhteistyö sovelluskehittäjien kanssa.
o Apps-kilpailujen ja vastaavat kilpailujen hyödynnettäväksi tuominen.
o Avoimen datan tilaisuuksiin ja tapahtumiin osallistuminen kansainvälisellä
tasolla ja näiden hyödyntäminen HRI-palvelun hyväksi.
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C) Helsingin kaupungin vastuut
Helsingin kaupungilla, käytännössä sen tietokeskuksella, on koordinointi- ja
vetovastuu HRI-palvelun käytännön työskentelyssä, joista suurin yksittäinen
tehtävä on clearing housena toimiminen. FVH:n tehtävien oleellisesti vähentyessä
1.1.2014 alkaen tietokeskukselle siirtyvät yhteisövastaavan tehtävät sekä
tiedotustehtävät.
Lisäksi vastuihin kuuluu erityisesti:
(i)

Raportointi johtoryhmälle kuuden
ohjausryhmän kehotuksesta.

(6)

kuukauden

välein

sekä

aina

(ii)

Toimiminen ohjausryhmän puheenjohtajana.

(iii)

Huolehtiminen yhteistyöstä, raportoinnista ja yhteydenpidosta ohjausryhmän
ja muiden Julkistahon edustajien kanssa.

(iv)

Hankintojen kilpailutus tämän sopimuksen 5.3 kohdan mukaisesti.

(v)

HRI-palvelun hallinnon ja talouden hoitaminen.

(vi)

Ylläpitosuunnitelman valmistelu ohjausryhmän käsiteltäväksi.

(vii)

HRI-palvelun ylläpito tämän sopimuksen ja ylläpitosuunnitelman mukaisesti.

(viii)

Neuvotteleminen FVH:n kanssa FVH:lta hankittavista palveluista ja niistä
sopiminen FVH:n kanssa.

5.3 Hankintavaltuudet vakiinnuttamis- ja ylläpitovaiheessa
Kaikki hankintalain (laki julkisista hankinnoista 30.3 2007/348) kulloinkin voimassa
olevien kansallisten kynnysarvojen ylittävät hankinnat kilpailuttaa aina Helsingin
kaupungin
tietokeskus.
Ohjausryhmä
osallistuu
kilpailutukseen
sen
valmisteluvaiheessa. Hankinnat kilpailutetaan ja tehdään HRI-palvelun nimissä ja
rahoitetaan HRI-palvelun budjetin mukaisesti. Julkistaho vastaa mahdollisista
hankintamenettelyssä
tapahtuneiden
virheiden
seuraamuksista,
hankintasopimusrikkomuksista aiheutuneista kuluista tai vahingonkorvauksista
rahoituspanostensa mukaisessa suhteessa.
FVH:llä on valtuus tehdä hankinta silloin, kun sen arvo alittaa kulloinkin voimassa
olevan kansallisen kynnysarvon ja kun FVH ja Helsingin kaupungin tietokeskus lisäksi
yhdessä katsovat FVH:n olevan joko nopeampi tai edullisempi hankintakanava tai
milloin hankinta sen luonteen tai kiireellisyyden vuoksi on tarkoituksenmukaista tehdä
FVH:n kautta. Lisäksi ohjausryhmä voi valtuuttaa FVH:n tekemään hankintalain
kansallisen kynnysarvon alittavan hankinnan.
lukien ALV) hankinnan itsenäisesti.
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5.4 HRI-palvelun budjetti ja laskutus
Julkistaho sitoutuu rahoittamaan HRI-palvelun vakiinnuttamista ja ylläpitoa siten kuin
Rahoitussopimuksessa on tarkemmin sovittu. Lisäksi palvelun kehittämiseen voidaan
hakea rahoitusta ulkopuolelta rahoitushakemuksin. FVH avustaa rahoitushakemusten
laatimisessa ohjausryhmän kanssa erikseen sovituille tahoille.
Julkistaho maksaa HRI-palvelun työstä FVH:lle sille 1.1.2013 lähtien syntyneiden
perusteltujen ja todennettavissa olevien kulujen mukaan.
HRI-palvelun hyväksyttäviä kustannuksia ovat ne todelliset kustannukset, jotka ovat
välttämättömiä palvelulle, jotka voidaan näyttää toteen ja jotka ovat aiheutuneet
sopimuksen voimassaoloaikana.
FVH laskuttaa kuukausittain HRI-palvelun työskentelystä toteutuneiden kustannusten
mukaisesti Helsingin kaupungin tietokeskukselta. Laskun liitteenä tulee olla kuvaus
tehdystä työstä ja ajankäytöstä. Maksu tulee suorittaa kahdenkymmenenyhden (21)
päivän kuluessa laskun saapumisesta. Arvonlisävero (23 %) lisätään laskun
loppusummaan.
Helsingin kaupungin tietokeskus tarkistaa ja arkistoi laskut Julkistahon edustajana.
Laskut voidaan tarvittaessa esittää ohjausryhmälle.
Helsingin kaupungin tietokeskuksen on reklamoitava laskussa tai FVH:n suorituksessa
olevista virheistä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa laskun saapumisesta.
6. Salassapito
Sopimuksen osapuolet sitoutuvat pitämään salassa toisiltaan saamansa aineistot ja
tiedot siltä osin kuin ne ovat julkisuuslain perusteella salassa pidettäviä. Vastaanottaja
ei saa ilman luovuttajan suostumusta antaa tietoja kolmannelle taholle osapuolten
sisäistä käyttöä varten laadituista asiakirjoista. Osapuolet sitoutuvat olemaan
käyttämättä em. tietoja muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.
Osapuolten on huolehdittava sellaisten tietojen salassapidosta, jotka osapuoli on
saanut tietoonsa millä tahansa tavalla, niin luottamuksellisiksi merkittyjen kuin myös
sellaisten, jotka olisi tullut asian luonteen vuoksi ymmärtää luottamuksellisiksi.
7. Sopimuksen voimassaolo ja jatkuminen
Tämä sopimus tulee voimaan sen allekirjoituksella ja on voimassa toistaiseksi. FVH:n
sopimusvelvoitteet rajoittuvat kuitenkin 1.1.2014 alkaen siihen, mitä FVH:n kanssa on
yhteisesti määritelty ja sovittu sen työpanoksesta tämän sopimuksen mukaisessa
ylläpitosuunnitelmassa.
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Tällä sopimuksella perustetut oikeudet ja tehdyt salassapitositoumukset pysyvät
voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen.

8. Sopimuksen muuttaminen
Sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan kaikkien osapuolten allekirjoituksilla.

9. Sopimuksen irtisanominen
9.1 Koko sopimuksen irtisanominen
Tämä sopimus voidaan irtisanoa ainoastaan kaikkien osapuolten yhteisellä
päätöksellä. Irtisanomisaika on yksi (1) vuosi. Sopimuksen irtisanomisen ja
irtisanomiseen liittyvät toimenpiteet valmistelee ohjausryhmä ja niistä päättää
johtoryhmä.

9.2 Osapuolen irtaantuminen sopimuksesta
Tämän sopimuksen osapuoli voi irtisanoa sopimuksen osaltaan. Irtisanominen tulee
tehdä kirjallisesti johtoryhmälle. Irtisanomisaika on yksi (1) vuosi. Irtisanominen tulee
tehdä siten, että se astuu voimaan kalenterivuoden alusta.
Irtisanoutuneen osapuolen aineisto pidetään HRI-palvelusssa kuuden (6) kuukauden
ajan sen jälkeen, kun irtisanoutuminen on astunut voimaan. Tämän jälkeen aineisto
poistetaan palvelusta. Sopimuksesta irtisanoutuvan osapuolen rahoituspanosta tai
osapuolen muita HRI-palveluun laittamia kustannuksia ei palauteta. Osapuoli vastaa
Rahoitussopimuksessa määritellyn rahoitusosuutensa suorittamisesta siihen asti,
kunnes on kulunut kuusi (6) kuukautta siitä, kun osapuolen irtisanoutuminen on
astunut voimaan.

10. Sopimuksen osapuolen irtisanominen
Mikäli sopimuksen osapuoli rikkoo olennaisesti tai toistuvasti tämän sopimuksen
ehtoja tai ei täytä tämän, Rahoitussopimuksen tai muiden HRI-palveluun liittyvien
sopimusten mukaisia velvoitteitaan, eikä rikkomusta korjata kolmenkymmenen (30)
päivän kuluessa kirjallisesta huomautuksesta, johtoryhmällä on oikeus irtisanoa
rikkoneen osapuolen sopimus päättymään välittömästi tai asettamansa, enintään
kolmenkymmenen (30) päivän määräajan kuluttua ilmoittamalla siitä kirjallisesti
rikkoneelle osapuolelle.
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Irtisanotun osapuolen rahoituspanosta tai osapuolen muita HRI-palveluun laittamia
kustannuksia ei palauteta. Osapuoli vastaa Rahoitussopimuksessa määritellyn
rahoitusosuutensa suorittamisesta irtisanomisvuoden ajalta.
Irtisanotun osapuolen aineisto pidetään HRI-palvelusssa kuuden (6) kuukauden ajan
sen jälkeen, kun irtisanoutuminen on astunut voimaan. Tämän jälkeen aineisto
poistetaan palvelusta.
Mikäli irtisanomisen kohteena on jokin neljästä Julkistahon alkuperäisestä jäsenestä,
ei kyseisen sopimusosapuolen edustajalla ole puhevaltaa asian suhteen
johtoryhmässä.
Sopimuksen
irtisanomisesta
on
ilmoitettava
osapuolelle
kirjallisesti
ja
irtisanomisilmoituksessa on ilmoitettava irtisanomisen perusteet. Ennen irtisanomista
osapuolta voidaan kuulla suullisesti johtoryhmässä.
Tämän sopimuksen irtisanomisen johdosta myös Rahoitussopimus sanoutuu irti ilman
erillistä ilmoitusta.

10. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisupaikka
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta koskevat riitaisuudet
ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin ja viime kädessä Helsingin
käräjäoikeudessa.

11. Sopimuskappaleet
Tätä sopimusta on laadittu viisi (5) samasanaista kappaletta, yksi jokaiselle
sopimuksen osapuolelle.
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12. Allekirjoitukset

Paikka ja aika
________________________________________

HELSINGIN KAUPUNKI

________________________________________
Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen

ESPOON KAUPUNKI

________________________________________
Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

VANTAAN KAUPUNKI

________________________________________
Kaupunginjohtaja Kari Nenonen

KAUNIAISTEN KAUPUNKI

________________________________________
Kaupunginjohtaja Torsten Widén

FORUM VIRIUM HELSINKI

________________________________________
Toimitusjohtaja Jarmo Eskelinen

