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1 SOPIJAPUOLET 

1. Geologian tutkimuskeskus (GTK), Vuorimiehentie 5, 02151 ESPOO (”GTK”) ja 

2. Yritys ___________________________________________________,  

       osoite __________________________________________________ (”Yritys”) 

myöhemmin myös ”Sopijapuoli” tai yhdessä ”Sopijapuolet”. 

 

2 SOPIMUKSEN TARKOITUS 

Tällä sopimuksella Sopijapuolet sopivat yhteistyöstä, jossa GTK antaa erikseen 
määriteltyä näytemateriaalia Yrityksen käyttöön uudelleen analysointia varten ja Yritys 
luovuttaa näytemateriaalista tehdyt analyysitulokset GTK:lle tässä sopimuksessa 
sovitulla tavalla. 

 

3 SOPIMUKSEN KOHDE 

1. GTK antaa erikseen määriteltyä näytemateriaalia (Liite 1.) Yrityksen käyttöön 
uudelleen analysointia varten seuraavasti: 

• GTK irrottaa sovitut näytteet Yrityksen käyttöön. Näytteiden käyttöön 
saamiseksi tarvittava työ on GTK:n maksullista palvelua, josta veloitetaan ns. 
irrotuskustannukset henkilötyön hinnaston mukaan, ja johon sovelletaan 
GTK:n yleisiä sopimusehtoja (liite 2). 

• Näytemateriaalin toimitusaikataulu sovitaan erikseen. 

• Yritys saa käyttää max. ½ kairasydämestä tai max.___ g näytemateriaalista, 
joka sovitaan käytettävien analyysimenetelmien ja niillä saatavan datan 
perusteella. Analysoitavasta materiaalista jäljelle jäävä osa palautetaan 
GTK:lle viimeistään seuraavasti: 

i. kairasydänmateriaalista 6 kk kuluttua irroituksesta 

ii. moreenigeokemian näytemateriaalista 2 kk kuluttua irroituksesta 

2. Yritys huolehtii materiaalin kuljetuskustannuksista GTK:sta valitsemaansa 
laboratorioon ja sieltä takaisin GTK:een 

3. Yritys luovuttaa analysoinnissa syntyvät tulokset (”data”) GTK:lle viimeistään 6 kk 
kuluttua sopimuksen mukaisen näytemateriaalin irrottamisesta Yrityksen 
yksinomaiseen käyttöön 

• Data luovutetaan laboratorion originaaliformaatissa ja standardimuotoisella 
metadatakuvauksella (metodologia jne.) varustettuna. 

4. GTK liittää datan osaksi julkista geotietovarantoansa 24 kk kuluttua näytteiden 
irrotuksesta. 
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• Tänä aikana data on GTK:ssa käytettävissä vain tutkimustyöhön, 
mahdollisista julkaisuista sovitaan erikseen. 

• Omistusoikeus säilyy toimeksiantajalla ja GTK saa täyden rinnakkaisen 
käyttöoikeuden. 

 

4 MUUT EHDOT 

1. Salassa pidettävänä tietona pidetään kaikkea sitä tietoa tallennusmuodosta 
riippumatta, jota Sopijapuoli ei ole julkistanut ja joka on salassa pidettäväksi tai 
luottamukselliseksi merkitty tai sellaiseksi luovutuksen yhteydessä nimetty. Salassa 
pidettäväksi katsotaan myös tieto tai aineisto, jonka salassapitovelvollisuus on 
ilmeistä merkinnästä tai nimeämisestä riippumatta.  

Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske sellaista tietoa, jonka tiedon 
vastaanottanut pystyy osoittamaan:  

a. olleen julkinen tai yleisesti saatavilla tämän sopimuksen mukaisen tiedon 
luovutushetkellä; 

b. tulleen julkiseksi tai yleisesti saatavilla olevaksi tämän sopimuksen mukaisen 
tiedon luovuttamisen jälkeen muutoin kuin tiedon vastaanottaneen vastuulla 
olevasta syystä; 

c. olleen hallussansa tai kehittäneensä sen itsenäisesti ilman yhteyttä tähän 
sopimukseen tai 

d. saaneensa haltuunsa kolmannelta ilman salassapitovelvollisuutta. 

2. Sopijapuoli vastaa aiheuttamastaan vahingosta itsenäisesti. Sopijapuolet eivät 
kuitenkaan ole vastuussa toisilleen aiheuttamastaan välillisestä tai epäsuorasta 
vahingosta. Tämän kohdan mukaista vastuunrajoitusta ei sovelleta tahallisesti tai 
törkeällä tuottamuksella aiheutettuihin vahinkoihin. GTK:n vastuu rajoittuu kaikissa 
tapauksissa sopimuksesta GTK:lle suoritetun maksun määrään.  

3. Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan 
neuvotteluteitse. Mikäli hankkeesta aiheutuvat erimielisyydet halutaan 
tuomioistuimen ratkaistavaksi, oikeuspaikkana on vastaajan kotipaikan yleinen 
alioikeus. 

4. Vahingonkorvausvaatimukset toista Sopijapuolta vastaan on esitettävä viipymättä, 
kuitenkin viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä hetkestä, jolloin vahinko 
tuli korvausta hakevan Sopijapuolen tietoon.  

5. Sopijapuoli ei ole vastuussa toiselle sopijapuolelle viivästyksestä tai 
sopimusvelvoitteiden täyttämättä jäämisestä siltä osin kuin tämä johtuu 
ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tapahtumaa, joka estää tai 
tekee kohtuuttoman vaikeaksi sopimusvelvoitteiden täyttämisen määräajassa. 
Tällaisia ovat mm. sota, kapina, luonnonmullistus, yleinen energianjakelun 
keskeyttäminen, tulipalo, valtion talousarvion tai valtioneuvoston asettama 
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oleellinen rajoitus osapuolen toiminnalle, lakko, saarto tai muu merkittävä ja 
epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy. 

6. Sopijapuoli ei voi siirtää tämän sopimuksen sille asettamia velvoitteita kolmannelle 
osapuolelle ilman toisen Sopijapuolen kirjallista suostumusta. 

7. Tähän sopimukseen sovelletaan Geologian tutkimuskeskuksen yleisiä ehtoja, mikäli 
sopimuksen tekstissä ei ole toisin sovittu. 

 

5 YHTEYSHENKILÖT 

Yritys:  

- sopimusasioissa:______________________________________________ 
___________________________________________________________ 

- teknisissä asioissa:____________________________________________ 
____________________________________________________________ 

GTK:  

- sopimusasioissa: Niina Ahtonen, puh. 029 503 3638, niina.ahtonen@gtk.fi 
PL 1237, 70211 KUOPIO 

- teknisissä asioissa: Maija Pennanen, puh. 029 503 2185, maija.pennanen@gtk.fi 
PL 96, 02151 ESPOO 

- analyysidatan toimitus: geodata@gtk.fi 

 

6 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA ALLEKIRJOITUKSET 

Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi (1) kummallekin 
Sopijapuolelle. 

Tämä sopimus tulee voimaan, kun molemmat Sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. 

Sopimus on voimassa _2_ vuotta siitä, kun Sopijapuolet ovat sen hyväksyneet ja 
allekirjoittaneet TAI ________ asti. Uudet toimeksiannot voidaan saattaa voimaan 
lisäämällä tähän sopimukseen sitä koskeva allekirjoitettu uusi liite. 

Mikäli Sopijapuoli haluaa irtautua sopimuksesta aiemmin, asiasta on sovittava 
Sopijapuolten kesken kirjallisesti tai se voidaan irtisanoa päättymään _1_kuukauden 
kuluttua ilmoituksesta. Sopimuksen purkamistapauksessa menetellään GTK:n yleisten 
sopimusehtojen kohdan 14. mukaisesti. 

 

LIITTEET 

Liite 1: Lista näytemateriaalista (Yritys toimittaa) 

Liite 2: Geologian tutkimuskeskuksen yleiset ehdot (GTK toimittaa) 

mailto:niina.ahtonen@gtk.fi
mailto:maija.pennanen@gtk.fi
mailto:geodata@gtk.fi
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Paikka /             kuuta 2020 

 

Yritys 

 

 

_____________________________ ______________________________ 

[Sopimuksen vastuuhenkilö]  [Tekninen vastuuhenkilö] 

 

Paikka  Espoo  /             kuuta 2020 

 

Geologian tutkimuskeskus 

 

 

________________________  ________________________ 

Niina Ahtonen  Maija Pennanen 
Yksikön päällikkö  Erikoissuunnittelija  
Tietoratkaisut  Tietoratkaisut   
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