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1. Salassapito
Tämän sopimuksen kohdassa 2 mainitut osapuolet ovat allekirjoittaneet kohdassa 3 tarkoitettuun kohdistuvan:
[ ] yksipuolisen salassapitosopimuksen
[ ] molemminpuolisen salassapitosopimuksen
[ ] allekirjoittavat tämän sopimuksen yhteydessä tämän kohdassa 3 tarkoitettuun kohdistuvan salassapitosopimuksen.

2. Osapuolet
____________________________[sukunimi, etunimi]
____________________________[henkilötunnus]
____________________________[osoite]
____________________________
____________________________
____________________________[puhelin]
joka on kohdassa kolme
tarkoitettujen kehittäjä
jäljempänä ”KEKSIJÄ”

JA

___________________________ [sukunimi, etunimi / nimi]
____________________________[henkilötunnus / Y-tunnus]
____________________________[osoite]
____________________________
____________________________
____________________________ [puhelin]
jäljempänä ”EDUSTAJA”

3. Keksinnöt
Tämän sopimuksen liitteessä 1 tarkoitetut ratkaisut eli KEKSINNÖT ovat:
[ ] idea-asteella
[ ] teollisoikeudellisen rekisteröintiprosessin alaisia
[ ] teollisoikeudellisesti rekisteröityjä
[ ] korkeakoulukeksintöjä
[ ] työsuhdekeksintöjä
[ ] KEKSIJÄN ilmoittaman mukaan täysin hänen yksin ja yksistään kehittämiä ratkaisuja.

4. Omistusoikeus
Tämä sopimus ei sisällä kohdassa 3 mainittujen keksintöjen omistusoikeuksien osittaista tai kokonaisvaltaista siirtoa EDUSTAJAN
eduksi. Kohdassa 3 tarkoitettuihin perustuvan taloudellisen tuoton hyödystä määrätään tämän sopimuksen kohdassa 7.

5. Sopimuksen tarkoitus
5.1. Toimivalta
KEKSIJÄ antaa EDUSTAJALLE toimivallan::
[ ] luottamuksellisesti esittää kohdassa 3 tarkoitetun keksinnön kaupallistamiseen tarvittaville yksityis- ja viranomaistahoille
seuraavilla markkinoilla:
[ ] Suomi
[ ] Pohjoismaat
[ ] EU-markkinat
[ ] Kaikki valtiot
[ ] välittää ja luoda yhteyksiä asiakkaisiin.
[ ] edustaa yksinoikeudella. Yksinoikeus on henkilökohtainen ja siirtokelvoton.
[ ] KEKSIJÄ varaa itselleen oikeuden hankkia ja solmia muita edustus- ja/tai kaupallistamissopimuksia, joiden kohteena on tämän
sopimuksen kohdassa 3 mainittu tai mainitut ratkaisut.

5.2. Arviointi
Jos EDUSTAJA toteaa, KEKSIJÄLLE tutustuttuaan liitteessä I kuvattuun, ettei siinä esitetty ole lainkaan teknisesti toimiva tai
kaupallisesti kiinnostava, EDUSTAJA vapautuu kaikista muista tämän sopimuksen asettamista velvoitteista kuin salassapito
koskevista sopimuskohdista, kirjoittamalla allekirjoituksensa läheisyyteen (jokaisen OSAPUOLEN sopimusasiakirjaan) käsin:
”KEHITYSKELVOTON”. Tällöin EDUSTAJA poissuljettaan täysin sopimuksen kohdassa 5.3. määrätyistä suorituksista ja näin ollen
sopimuksen kohdan 7 tarkoittamasta taloudellisesta tuotosta lopullisesti ja kokonaisuudessaan. Tällöin EDUSTAJAN tämän
sopimuksen kohdassa 3 tarkoitettuun kohdistuva salassapitovelvoitteen kesto on kuusi vuotta. EDUSTAJA sitoutuu palauttamaan
KEKSIJÄLLE välittömästi kaiken saamansa luottamuksellisen aineiston välittömästi mikäli EDUSTAJA katsoo että liitteessä I
tarkoitettu tekninen ratkaisu on ”KEHITYSKELVOTON”.
EDUSTAJAN tulee velvoittaa, ennen tämän sopimuksen kohdassa tarkoitetun esittämistä, yksityissektorin mahdolliset yhteistyötahot,
kaupallistajat, rahoittajat ym. vähintään tämän sopimuksen kohdassa 1 määrättyyn salassapitoon. Jos EDUSTAJAN hankkima
yhteystyötaho katsoo tutustuttuaan tämän sopimuksen kohdassa tarkoitettuun, ettei sen kaupallistamisen todennäköisyys ole riittävä
tulee EDUSTAJAN varmistua, ettei luottamuksellisia asiakirjoja, erityisesti tämän sopimuksen kohdassa 3 ja liitteessä 1 tarkoitettu
koidu em. kolmannen tahon eduksi.
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5.3. Kaupallistaminen
EDUSTAJAN tulee kaupallistaa tai hankkia kaupallisia yhteystyökumppaneita kohdassa 3 tarkoitettujen ratkaisujen
kaupallistamiseksi aktiivisesti, tuloshakuisesti, luottamuksellisesti sekä hyvää kauppatapaa noudattaen tämän sopimuksen
allekirjoitushetkestä aina sen päättymiseen saakka. EDUSTAJAN tulee raportoida KEKSIJÄLLE kuukausittain kaupallistamisen
etenemisestä sekä toimittaa KEKSIJÄN pyynnöstä tämän sopimuksen kohdassa 3 tarkoitetun kaupallistamisen taloudellisia tuloksia
koskevat asiakirjat (mm. kirjanpito- ja tilinpäätösasiakirjat erittelyineen).

6. Sopimuksen voimassaolo
Sopimus tulee voimaan OSAPUOLTEN allekirjoitettua tämän sopimuksen. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen
irtisanomisesta päättää KEKSIJÄ, joka voi irtisanoa tämän sopimuksen ilman EDUSTAJAA muutoin kuulematta kuukauden
irtisanomisajalla. EDUSTAJALLA on oikeus kohtuulliseen korvaukseen, jotka ovat peräisin irtisanomista edeltävistä asiakassuhteista
tämän sopimuksen kohdan 7 rajoissa. Tämän sopimuksen mukaiset luottamuksellista aineistoa koskevat salassapitovelvoitteet
säilyvät voimassa kuusi (6) vuotta luottamuksellisen tiedon luovutuspäivästä lukien sopimuksen päättymisestä huolimatta.

7. Taloudellinen tuotto
[ ] EDUSTAJAN kohdan 5.3. mukainen tuloksellinen toiminta oikeuttaa ______________________________________ (____)
prosentin (%) tämän sopimuksen kohdassa 3 mainitun taloudellisen hyödyntämisen tuottoon tämän sopimuksen voimassaolon ajan.
[ ] KEKSIJÄN kohdassa 3 tarkoitettuun kohdistuva omistusoikeus ja kaupallistamisen työpanos oikeuttavat KEKSIJÄN
______________________________________ (____) prosentin (%) tämän sopimuksen kohdassa 3 mainitun taloudellisen
hyödyntämisen tuottoon tämän sopimuksen voimassaolon ajan.

8. Kulut ja korvaukset
OSAPUOLET pitävät kaikki kulut ominaan, kunnes kaupallistaminen on tuottavaa.
KEKSIJÄ ei ole velvollinen suorittamaan lainkaan rahallista tai muuta korvausta EDUSTAJALLE ennen kuin molemmat OSAPUOLET
toteavat kohdassa 3 tarkoitetun taloudellisen hyödyntämisen tuottavan yli__________________________________________
(_________________) euroa (EUR). Todistustaakka yliveloituksesta on hyödynsaajalla.

9. Liiteasiakirja
KEKSIJÄ on tämän sopimuksen liitteenä 1
[ ] teknillisesti,
[ ] toiminnallisesti
[ ] muotoilullisesti
kuvannut tämän sopimuksen kohdassa 3 mainitut ratkaisut. Liiteasiakirjan tekijänoikeudet ovat KEKSIJÄN, joka pidättää kaikki
oikeudet. Liiteasiakirja on luottamuksellinen.

9. Muut ehdot
KEKSIJÄ ei anna takuuta tai vakuutusta siitä, että luovutettavat tiedot tai aineisto eivät loukkaa kolmansien oikeuksia. OSAPUOLET
määräävät, ettei EDUSTAJAA tule tulkita olevan tässä sopimuksessa ja sen liitteessä I tarkoitetun ratkaisujen keksijä tahi tekijä.
EDUSTAJA sitoutuu olemaan käyttämättä haltuunsa saamaansa luottamuksellista tietoa missään muussa tarkoituksessa kuin tämän
sopimuksen tarkoituksien täyttämiseen.

10. Sovellettava laki, oikeustoimipaikka ja tulkinta-aineisto
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. OSAPUOLET pyrkivät pääsääntöisesti ratkaisemaan erimielisyydet neuvottelemalla. Tästä
sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Tämän
sopimuksen sopimusehdot ovat määritelty kaikilta osin tässä sopimuksessa, eikä tässä mainitsemattomiin ehtoihin voida vedota.
Mahdolliset sopimuksen muutokset on tehtävä kirjallisesti OSAPUOLTEN allekirjoituksin vahvennettuna. Tätä sopimusta ei saa
siirtää kolmannelle osapuolelle ilman kaikkien OSAPUOLTEN etukäteistä kirjallista suostumusta

11. Allekirjoitukset
Tätä asiakirjaa on tehty kaksi samasanaista ja yhtä todistusvoimaista kappaletta. Allekirjoittaneet ovat tarkistaneet toistensa
henkilöllisyyden ja allekirjoitusoikeuden.
__________________/
/
/ 2010
paikka
päivämäärä

KEKSIJÄ:

EDUSTAJA:
______

allekirjoitus
__________________________
nimenselvennys
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______________
allekirjoitus
__________________________
nimenselvennys

