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YHTEISTYÖSOPIMUS 

1 Sopijapuolet  

IoT Paja -säätiö sr  

y-tunnus: 28354011, jäljempänä "Säätiö" 

[Yrityksen nimi] _______________________________________, 

edustajanaan [nimi] ___________________________________ 

y-tunnus: ____________________________________________ 

jäljempänä "Kumppani", säännöissä "Yhteistyökumppani" 

2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus 

IoT Paja -laboratorion ("IoT Paja", tai "Paja") tavoitteena on edistää 
esineiden internetin ("IoT") kasvua ja laajentumista tukemalla va-
littuja yrityksiä IoT-tuotteiden prototyyppien valmistamisessa. 

Tämän sopimuksen ("Sopimus") tarkoituksena on sopia puitteet 
IoT Pajan tilojen ja laitteiston käytölle. Säätiö voi myöntää Kump-
panille käyttöaikaa tiloihin sen hakemuksesta. 

Säätiö ei veloita Kumppaneitaan tarjoamistaan palveluista. Mah-
dollisista erikoismateriaaleista ja -komponenteista sovitaan kuiten-
kin kunkin Kumppanin kanssa erikseen. Kaikki Säätiön palvelut tar-
jotaan ilman sitoumusta, sellaisina kuin ne ovat ja yksinomaan pro-
totyyppien valmistamisen tueksi. 

3 Säännöt  

IoT Pajassa on säännöt, jotka sitovat kaikkia siellä toimivia ("Sään-
nöt"). Kumppani vahvistaa tällä Sopimuksella: 

• saaneensa Säännöt tiedokseen; 

• hyväksyvänsä ne itseään sitoviksi; 

• sitoutuvansa antamaan vastaanottamansa Säännöt tie-
doksi kaikille niille henkilöille, joille se hakee pääsyoi-
keutta IoT Pajaan ennen kyseisen henkilön pääsyoikeu-
den alkamista; 

• hyväksyvänsä, että Sääntöjä voidaan ajoittain muuttaa 
ja tällöin uudet Säännöt sitovat IoT Pajassa toimivia nii-
den julkaisemista lähtien; ja  

• sitoutuvansa tiedottamaan vastaanottamistaan Sääntö-
muutoksista viipymättä kaikkia niitä henkilöitä, joille se 
hakee tai joille on jo myönnetty pääsyoikeus IoT Pajaan. 

Kumppani vastaa siitä, että sen edustajat ja nimeämät henkilöt 
noudattavat tätä Sopimusta ja Sääntöjä. Sopimuksen tai Sääntöjen 
vastainen toiminta tai laiminlyönti katsotaan myös Kumppanin toi-
minnaksi tai laiminlyönniksi. 

4 Käyttöaika 

Käyttöaika myönnetään Säätiön toimesta sähköpostitse ja aina 
määräaikaisena. Jo myönnetty käyttöaika voidaan Säätiön toimesta 
keskeyttää tai päättää välittömästi, jos IoT Pajan henkilökunta kat-
soo, että Kumppani on toiminut tämän Sopimuksen, Sääntöjen tai 
IoT Pajan henkilökunnan antamien ohjeiden vastaisesti. 

Myönnetty käyttöaika koskee vain Kumppanin nimeämiä, Säätiön 
kirjallisesti etukäteen hyväksymiä henkilöitä. 

5 Avaimet tilaan 

IoT Pajan avaimet luovutetaan Kumppanille, kun sille myönnetty 
aika IoT Pajan käyttämistä varten alkaa. Kumppani on velvollinen 
säilyttämään avaimia huolellisesti. Kumppani ei saa luovuttaa 
avaimia kenenkään muun käyttöön. Avaimet tulee palauttaa välit-
tömästi IoT Pajan henkilökunnan pyynnöstä ja joka tapauksessa 
aina heti käyttöoikeuden päättyessä. 

6 Luottamuksellisuus ja immateriaalioikeudet 

IoT Pajan henkilökunta ei luovuta Kumppanilta saamaansa luotta-
muksellista tietoa kolmannelle osapuolelle, kunhan saadut tiedot 
on selkeästi yksilöity luottamukselliseksi. Mikään ei kuitenkaan ra-
joita IoT Pajan henkilökunnan oikeutta hyödyntää vapaasti myös 
jatkossa kokemustaan ja tietotaitoaan, esimerkiksi muiden IoT Pa-
jassa toimivien kanssa työskennellessään. Salassapitovelvollisuus 
tulee voimaan Sopimuksen allekirjoittamisella ja jatkuu kaksi (2) 
vuotta Sopimuksen päättymisen jälkeen. 

Salassapito ei koske tietoja, joiden luovuttamiseen Kumppani on 
antanut suostumuksensa eikä tietoja, jotka: (i) ovat yleisesti saata-
villa tai julkisia; (ii) olivat todistettavasti ennen luovutusta Säätiön 
tai IoT Pajan henkilökunnan tiedossa; tai (iii) erikseen saadaan kol-
mannelta osapuolelta. Säätiö ei myöskään takaa tilojen tai tilassa 
käsiteltävien tietojen luottamuksellisuutta muuten kuin oman hen-
kilökuntansa osalta. 

Kumppani ei luovuta kolmannen osapuolen tietoon IoT Pajan hen-
kilökunnan sisäiseksi informaatioksi tarkoitettua tietoa, joka on tul-
lut Kumppanin tietoon IoT Pajalla toimimisen yhteydessä. 

Säätiö ja IoT Pajan henkilökunta luovuttavat tällä Sopimuksella 
kaikki niille syntyvät omistusoikeudet ja immateriaalioikeudet kaik-
kiin Kumppanin IoT Pajalla tekemän työn tuloksiin Kumppanille. 
Kumppani vastaa itse siitä, että sillä on kaikki muut tarvittavat luvat 
ja oikeudet. 

7 Vastuunrajoitus 

IoT Pajan henkilökunta voi antaa neuvoja ja palautetta prototyyp-
pien valmistamiseen liittyen. Kumppani on vapaa omalla vastuul-
laan hyödyntämään Säätiön henkilökunnalta saamiaan toteutuseh-
dotuksia, neuvoja tai muita huomioita. 

Kumppani on aina itse yksinomaisessa vastuussa työstään, tuot-
teidensa kehittämisestä ja liiketoiminnastaan. Säätiö tai IoT Pajan 
henkilökunta ei ole missään vastuussa Kumppanin prototyyppien 
sopivuudesta tarkoitukseensa tai muutoin Kumppanin liiketoimin-
nasta tai sille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista tai muista me-
netyksistä. 

Säätiö ei ole velvollinen korvaamaan Kumppanille minkäänlaisia vä-
lillisiä vahinkoja. Säätiön vastuu on kaikissa tapauksissa rajoitettu 
tuhanteen euroon.  

8 Sopimuksen voimassaolo ja ehdot 

Sopimus on voimassa toistaiseksi. 

Sopimusmuutokset tehdään aina kirjallisesti ja molempien osa-
puolten suostumuksella. 

Sopimus voidaan päättää yksipuolisesti Säätiön toimesta välittömin 
vaikutuksin, jos IoT Pajan henkilökunta katsoo, että Kumppani on 
toiminut tämän Sopimuksen, Sääntöjen tai IoT Pajan henkilökun-
nan antamien ohjeiden vastaisesti. 

9 Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen 

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta ai-
heutuneet riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. 

10 Sopimuskappaleet 

Tätä Sopimusta on laadittu kaksi (2) samanlaista kappaletta, yksi 
kummallekin osapuolelle. 

11 Paikka, päiväys ja allekirjoitukset 

 

_____________________              _____________________    

IoT Paja -säätiö sr                         [Kumppani]  

http://hungrydemo.com/demo/iot/index.php
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IOT PAJA -LABORATORION SÄÄNNÖT 29.8.2017 

1 Turvallisuus 

Työturvallisuus on Pajan tärkein asia. Laitteita saa käyttää vain 
henkilökunnan antaman laitekohtaisen käyttöönottokoulutuksen 
jälkeen. Osa laitteista on ainoastaan henkilökunnan käytettävissä. 
Tällaiset laitteet on merkitty selkeästi kylteillä ja lattiassa olevilla 
punaisilla teipeillä. Jokainen on kuitenkin itse vastuussa laitteiden 
käytöstä ja toiminnastaan Pajassa. Laitteet on aina sammutettava 
työpäivän päättyessä. 

Suojavälineiden käyttö on pakollista. Laitteiden käyttöön vaadit-
tavat suojavälineet löytyvät kunkin laitteen läheisyydestä ja Pajan 
henkilökunta opastaa niiden käytössä laitteiden käyttöönottokou-
lutuksen yhteydessä. Suojavälineiden käytön laiminlyönti johtaa 
Pajan käyttöoikeuden välittömään päättymiseen. 

2 Tilat 

Saatte tiiminne kanssa määräajaksi käyttöön erillisen työhuo-
neen, jossa voitte säilyttää tavaroitanne ja töitänne. Kun varaus 
päättyy, työhuone tulee luovuttaa Pajan henkilökunnalle. 

Osa tiloista on ainoastaan henkilökunnan käytettävissä. Tällaiset ti-
lat on näkyvästi merkitty lattiassa olevilla punaisilla teipeillä. 

Tiloissa tulee noudattaa Pajan henkilökunnan ohjeita. Henkilökun-
nan tunnistaa nimikylteistä, joissa on Pajan logo ja henkilön kuva. 

3 Huolellisuus 

Jokainen on itse vastuussa toiminnastaan ja tavaroistaan. Paja on 
yleinen tila, johon on pääsy myös muilla toimijoilla. Suojaa siis tar-
vittaessa työsi ja prototyyppisi. Pidetään myös yhdessä Pajan tilat 
ja laitteet hyvässä kunnossa. 

Käytä vain sellaisia työvälineitä, joihin olet saanut työaikaa ja kou-
lutuksen. Pidä laitteista ja muista työvälineistä hyvää huolta ja pa-
lauta ne käytön jälkeen omille paikoilleen. Jos huomaat, ettei jokin 
laite toimi asianmukaisesti, ole välittömästi yhteydessä Pajan hen-
kilökuntaan. Täten saamme laitteen mahdollisimman nopeasti kor-
jattua. 

Laitteita voi viedä yleisistä tiloista omaan työhuoneeseen, jos siitä 
on etukäteen sovittu Pajan henkilökunnan kanssa. Kaikki laitteet ja 
työkalut on tarkoitettu käytettäväksi Pajan tiloissa eikä niitä saa 
viedä tilojen ulkopuolelle. 

Pidä hyvää huolta tavaroistasi. Pajan henkilökunta säilyttää löytö-
tavaroita kuukauden, jonka jälkeen ne tuhotaan asianmukaisesti. 

4 Työrauha 

Kaikilla Pajan toimijoilla on oikeus työrauhaan. Jos joku aiheetto-
masti häiritsee muiden Pajalla toimivien työtä tai tahallaan vahin-
goittaa laitteita tai muita työvälineitä, päätetään Pajan käyttöoi-
keus välittömästi. 

5 Yhteistyökumppanin työntekijät ja vierailijat  

Yhteistyökumppanin tulee hakea työntekijöilleen pääsyoikeutta 
Pajaan. Yhteistyökumppanin työntekijät ovat tervetulleita Pajaan. 
Pajan henkilökunnan tulee kuitenkin hyväksyä jokaisen pääsyoi-
keus etukäteen. 

Paja on tarkoitettu ainoastaan hyväksyttyjen Yhteistyökumppanien 
käyttöön. Ulkopuolisista vierailijoista on aina sovittava erikseen. 
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