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Sopimuksen päiväys ja nro:___________________________________

Liite nro:______

KÄYTTÖOHJE
Nämä ehdot on tarkoitettu käytettäväksi täydentävinä erityisehtoina tilaajan sovellushankintoja tai ketterillä
menetelmillä toteutettavia projekteja koskevien erityisehtojen kanssa. Nämä ehdot korvaavat jäljempänä
kuvatulla tavalla osia tilaajan sovellushankintojen tai ketterien toimitusprojektien erityisehdoista sekä
lisäävät näihin jäljempänä esitetyt kohdat.
Ketterissä tietojärjestelmäprojekteissa, joissa käytetään avoimen lähdekoodin ehtoja, viitataan ehtoihin
seuraavasti: ”Tähän sopimukseen sovelletaan seuraavia ehtoja:




Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoilla
Erityisehdot ketterillä menetelmillä toteutettavista projekteista
Yleiset sopimusehdot”

Niin sanotun vesiputousmallin mukaisissa tietojärjestelmäprojekteissa, joissa käytetään avoimen lähdekoodin
ehtoja, viitataan ehtoihin seuraavasti: ”Tähän sopimukseen sovelletaan seuraavia ehtoja:




Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin
Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista
Yleiset sopimusehdot”

Näitä erityisehtoja ei tule soveltaa niihin osiin kokonaistoimitusta, jotka on eritelty sopimuksessa sisältäväksi
muita kuin avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Nämä tulee eritellä sopimuksessa, ja viitata siltä osin
erityisehtoihin tilaajan sovellushankinnoista tai valmisohjelmistojen osalta valmisohjelmiston omiin
lisenssiehtoihin.
Tilaaja voi vaatia toimittajaa tekemään julkaistavan sovelluksen kehitystyön julkisessa lähdekoodipuussa.
Mallissa käytetään julkista versionhallintajärjestelmää, joka pitää kirjaa ohjelmistoprojektin kehityksestä. Se
säilyttää projektin lähdekoodipuuta vastaanottaen muutoksia ja jaellen lähdekoodia.
Avoimen lähdekoodin lisenssejä on useita. Osoitteessa http://www.opensource.org/ on avoimen lähdekoodin
määritelmä ja luettelo sen kanssa yhteensopivista lisensseistä. 1. EUPL 1.1 lisenssi on saatavilla internetosoitteessa http://joinup.ec.europa.eu/software/page/eupl/licence-eupl.
Lähtökohtaisesti ei pidä rajoittaa lisenssiä, jotta mahdollisimman monta eri teknologiaa voidaan tarjota (tai
valita projektin aikana sopivia komponentteja). Mikäli hankintayksiköllä on perusteltu syy edellyttää
toimittajalta tiettyä avoimen lähdekoodin lisenssiä, tulisi lisenssi määritellä tarjouspyynnössä ja sitten ottaa
vastaava määräys sopimukseen. Tällainen syy voi tietyssä tilanteessa olla esimerkiksi hankintayksikön
käytössä oleva avoimen lähdekoodin ohjelmisto. Yleensä on syytä sallia myös yhteensopivat lisenssit.
Joissakin tilanteissa tilaaja voi haluta käyttää edelleen lisensioinnissa useampaa lisenssiä, ns.
kaksoislisenssiä.
Tämä käyttöohje ei ole osa sopimusta.

1 Soveltaminen
(1) Näitä erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin noudatetaan julkisen
hallinnon hankintayksiköiden toimeksiannosta tehtävissä tilaajan sovellushankinnoissa, jos niihin on viitattu
sopimuksessa eikä niistä ei ole joiltakin osin sovittu toisin kirjallisesti.
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(2) Näitä erityisehtoja käytetään yhdessä julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisten sopimusehtojen kanssa.
Nämä erityisehdot täydentävät ja muuttavat sopimukseen soveltuvia erityisehtoja sovellushankinnoista, jotka
voivat olla joko erityisehdot tilaajan sovellushankinnoista tai erityisehdot ketterien menetelmien
sovellushankinnoista. Ristiriitatilanteissa nämä erityisehdot pätevät vastaavilta kohdin ennen edellä
mainittuja julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja ja mainittuja erityisehtoja, joiden ehtoja
nämä korvaavat ja joihin nämä lisäävät jäljempänä esitetyt kohdat.

2 Määritelmät
Alla olevien erityisehtojen määritelmien lisäksi noudatetaan JIT2014 Yleisten ehtojen määritelmiä.
alustaohjelmisto
fi
alustaohjelmisto
yleisesti saatavilla olevat käyttöjärjestelmät ja tietokannan hallintaohjelmistot
avoin lähdekoodi
fi
avoin lähdekoodi
en
open source code
ohjelma, jonka lähdekoodi on lisenssin saajan vapaasti saatavilla tai annettu lisenssin saajalle, ja jota
lisenssin ehtojen mukaan
1. saa kopioida ja levittää ilman rojalteja tai muita maksuja ja ilman rajoituksia ohjelman levittämiselle
muiden ohjelmien kanssa,
2. saa muokata ja jonka muokkauksia ja muokattuja versioita saa kopioida ja levittää samoin ehdoin
kuin muokkaamatonta versiota ja
3. saa vapaasti käyttää mihin tahansa tarkoitukseen
Ohjelman lisenssi ei rajoita sitä, kuka hyödyntää sen lisenssin mukaisia oikeuksia.
julkaistava sovellus
fi
julkaistava sovellus
toimitettavaan aineistoon kuuluva ohjelmakoodi ja sen dokumentaatio, mutta ei tilaajakohtaiset ohjelman
asennus- ja määritystiedot, eikä alustaohjelmistot tai niiden ohjelmakoodi tai dokumentaatio
yhteensopiva
fi
yhteensopiva
lisenssi, jonka ehdot eivät ole ristiriidassa toisen avoimen lähdekoodin lisenssin kanssa tilanteessa, jossa
sama kokonaisuus lisensioidaan samanaikaisesti sekä toisella lisenssillä että yhteensopivalla lisenssillä, tai,
mikäli kokonaisuuden osien yhdistämistapa mahdollistaa eri lisenssiehdot eri osille, tarkoittaa yhteensopiva
lisenssi mitä tahansa avoimen lähdekoodin lisenssiä
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3 Oikeudet
(1) Näillä määräyksillä poistetaan se, mitä erityisehdoissa tilaajan sovellushankinnoista, kohdassa 8
alakohdat 4-6, ja mitä erityisehdoissa ketterien menetelmien sovellushankinnoissa, kohdassa 12 alakohdat 4 6 on sovittu ja korvataan se näillä määräyksillä.
(2) Toimittaja myöntää tilaajalle lisäveloituksetta käyttöoikeuden tilaajan sovellukseen avoimen lähdekoodin
lisenssin ehdoin. Tilaajan sovellus käsittää sovelluksen lähdekoodina ja ajettavassa muodossa. Mikäli tilaaja
ja toimittaja eivät ole sopineet käytettävästä avoimen lähdekoodin lisenssistä, määrittelee toimittaja
sovellettavan avoimen lähdekoodin lisenssin. Mikäli tilaajan sovellukseen sovelletaan useita avoimen lähdekoodin lisenssejä, tulee lisenssien olla keskenään yhteensopivia. Mikäli toimittaja ei ennen tilaajan
sovelluksen toimitusta, tai, sitä ennen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tilaajan kirjallisesta
pyynnöstä, määrittele lisenssiä, myöntää toimittaja tilaajalle lisäveloituksetta ja ilman rojaltia ikuisen ja
peruuttamattoman oikeuden, ilman yksinoikeutta, itse tai ulkopuolisen palveluntuottajan avustuksella ja
toimittajan tai kolmannen osapuolen tekijän- ja immateriaalioikeuden rajoittamatta:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

käyttää tilaajan sovellusta kaikkiin tarkoituksiin,
muuttaa ja kehittää tilaajan sovellusta edelleen,
valmistaa tilaajan sovelluksesta kappaleita,
levittää kappaleita, joko muutettuina tai muuttamattomina kolmansille ja
luovuttaa tämä oikeus, tai osa siitä, edelleen kolmansille.

(3) Toimittaja vakuuttaa, että tilaajaa voi hyödyntää yllä olevia oikeuksia toimittajan tai kolmannen liike- tai
ammattisalaisuuksien niitä rajoittamatta.
(4) Toimittajalla ja tilaajalla on oikeus hyödyntää toista osapuolta kuulematta tilaajan sovellusta sekä
sopimuksen yhteydessä itselleen syntynyttä aineistoa ja tietotaitoa. Tämä sopimus ei poista tilaajan
velvollisuutta ottaa huomioon mahdollisia maastavientirajoituksia.
(5) Toimittajan tulee luovuttaa tilaajalle tilaajan sovelluksen kone- ja lähdekielisen version.
Alustaohjelmiston osalta toimittaja luovuttaa ainoastaan konekielisen koodin.
(6) Toimittajan on varmistuttava siitä, että toimittaessaan toimitettavan aineiston tilaajalle toimittaja
noudattaa soveltuvia lisenssiehtoja sekä siitä, että toimittavan aineiston jokainen lisenssi on yhteensopiva
toimitettavan aineiston muiden lisenssien kanssa ja yhteensopiva tilaajan mahdollisesti sopimuksessa
esittämään lisenssivaatimukseen nähden. Tilaaja sitoutuu noudattamaan vastaanottamaansa aineistoon
soveltuvia avoimen lähdekoodin lisenssiehtoja.
(7) Toimittajan virhevastuu tilaajalle määräytyy sovitun käyttötarkoituksen ja käyttölaajuuden mukaan, eikä
se, mitä tilaajan oikeuksista on näiden erityisehtojen tässä kohdassa 3 sovittu, laajenna toimittajan
virhevastuuta.
(8) Riippumatta toimittajan valitsemasta avoimen lähdekoodin lisenssistä toimittaja vastaa tilaajalle itse
tekemästään tai alihankkijallaan teettämästään toimitettavan aineiston osasta JIT 2014 – Yleiset ehdot
kohtien 6 (2)-6 (7) mukaisesti.
(9) Toimitukseen voi kuulua alustaohjelmistoja, mikäli ne ja niitä koskevat ehdot on yksilöity sopimuksessa
tai tilaaja on ne myöhemmin hyväksynyt. Kohdan 3 (4) määräykset eivät koske alustaohjelmistoja, joihin
sovelletaan niitä koskevia valmisohjelmistoehtoja. Toimittaja ei vastaa kolmansien osapuolien
alustaohjelmistojen immateriaalioikeuksien loukkauksista tilaajalle muuta kuin siinä määrin, mitä kolmas on
alustaohjelmistojen valmisehdoissa sitoutunut toimittajaan nähden.
(10) Tilaajan aineiston omistusoikeus ja immateriaalioikeudet kuuluvat tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle,
eivätkä siirry toimittajalle. Toimittajalla on oikeus käsitellä tilaajan aineistoa vain sopimuksen täyttämisen
mukaiseen tarkoitukseen.
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4 Sovelluksen avoin julkaiseminen
(1) Nämä ehdot lisätään tilaajan sovellushankinnoista ja ketterien menetelmien sovellushankinnoissa
sovittuihin ehtoihin.
(2) Kuudenkymmenen (60) päivän sisällä tilaajan pyynnöstä toimittaja julkaisee julkaistavan sovelluksen
sopivaksi katsomallaan tavalla. Julkaiseminen sisältää lähdekoodipuun julkaisemisen versiohallintaa
tukevalla tavalla niin, että se on kenen tahansa saatavilla kohdan 3 (2) mukaan valitulla avoimen lähdekoodin
lisenssillä. Julkaisupyyntö on esitettävä kuuden (6) kuukauden sisällä tilaajan sovelluksen hyväksymisestä.
(3) Mikäli lisenssiä ei ole valittu kohdan 3 (2) mukaisesti, tulee toimittajan käyttää seuraavaa
lisenssilauseketta: ”Tämä ohjelma dokumentaatioineen on lisensioitu EUPL 1.1 -lisenssillä tai,
lisenssinsaajan valinnan mukaan, millä tahansa sen myöhemmällä versiolla.” Mikäli julkaistavassa
sovelluksessa käytettyjen osien lisensiointi ei ole yhteensopiva EUPL 1.1 -lisenssin kanssa, tulee toimittajan
käyttää seuraavaa lisenssilauseketta: ”Tämä ohjelma dokumentaatioineen on lisensioitu MIT-lisenssillä tai,
lisenssinsaajan valinnan mukaan, EUPL 1.1 -lisenssillä tai, lisenssinsaajan valinnan mukaan, millä tahansa
EUPL 1.1 -lisenssin myöhemmällä versiolla.”
(4) Toimittajan tulee kopioida julkaistavan sovelluksen yhteyteen siihen sovellettavien lisenssien teksti.
(5) Julkaisemisessa toimittaja saa ilmoittaa kattavista vastuunrajoituksista toimittajan eduksi, mutta ne eivät
vaikuta toimittajan tämän sopimuksen mukaiseen vastuuseen tilaajalle. Tämä sopimus ei myöskään estä
toimittajaa halutessaan sitoutumasta julkaistavan sovelluksen ylläpitovastuuseen kolmannelle.
(6) Toimittajan on ennen julkaisemista ja myös julkaistavan sovelluksen ylläpidon aikana varmistettava, että
julkaistava sovellus ei sisällä tilaajan salassa pidettäviä tietoja tai muita tilaajakohtaisia tietoja, kuten
tietojärjestelmän käyttöön liittyviä määrityksiä, osoitteita, tunnuksia tai salasanoja. Tilaaja myötävaikuttaa
tarvittaessa salassa pidettävien tietojen määrittelyyn.

5 Kehittämismalli
(1) Mikäli sopimuksessa on niin sovittu, voi tilaaja vaatia toimittajaa tekemään julkaistavan sovelluksen
kehitystyön julkisessa lähdekoodipuussa.

6 Toimitettava aineisto
(1) Toimitettava aineisto tarkoittaa materiaalia, kuten ohjelmakoodia, dokumentaatiota, konfiguraatiotietoja,
ohjeita ja muuta materiaalia, jonka toimittaja sopimusta täyttääkseen toimittaa tilaajalle.
(2) Ohjelmakoodin osalta toimitettava aineisto sisältää materiaalin sekä lähde- että konekielisessä muodossa.
(3) Siltä osin kun toimitettavassa aineistossa on alustaohjelmisto, toimitaan alustaohjelmiston lisenssin
mukaisesti.

7 Julkaistavan sovelluksen ylläpito
(1) Näillä määräyksillä täydennetään sitä, mitä [erityisehdoissa tilaajan sovellushankinnoista, ja mitä
erityisehdoissa ketterien menetelmien sovellushankinnoissa] on sovittu.
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(2) Toimittaja ylläpitää julkaistavaa sovellusta vähintään kahdentoista (12) kuukauden ajan toimitettavan
aineiston viimeisen erän hyväksynnästä lukien. Jos muuta ei ole sovittu, ylläpito sisältää sovelluksen
saatavuuden varmistamisen kohdan 4 (2) mukaisesti ja sopimuksen mukaisten virheenkorjausten ja muiden
sopimuksen mukaisten muutosten viemisen julkaistuun lähdekoodipuuhun kuuden (6) kuukauden väliajoin.
(3) Tilaaja ja toimittaja voivat sopia julkaistavan sovelluksen ylläpidon jatkamisesta edellä mainittua
laajemmin. Mikäli tällöin ei ole tarkemmin sovittu julkaisun laajennetun ylläpidon sisällöstä, sovelletaan
julkaisun laajennettuun ylläpitoon seuraavia ehtoja:
Ylläpitotoimet käsittävät edellä olevan kohdan (2) toimien lisäksi kolmansien osapuolien
yleisen informoimisen sovelluksen tilanteesta erityisesti julkaistavalla mahdollisella
tiekartalla (ns. roadmap) ja vapaamuotoisesti yhteyshenkilön toimesta. Toimittajan
velvollisuus ja tilaajan sitoumus käsittää enintään sovitun työmäärän.
ii. Toimittaja raportoi tilaajalle sovituin väliajoin ja sovituilla tavoilla tai, ellei muuta ole
sovittu, kuuden (6) kuukauden välein, yhteydenotot ja tehdyt toimet ja kuulee samalla
tilaajan näkemyksiä toimien jatkon osalta. Toimittaja huomioi tilaajan näkemykset yhdessä
mahdollisten muiden käyttäjäorganisaatioiden näkemyksien kanssa parhaaksi katsomallaan
tavalla. Toimittajalla ei kuitenkaan ole, ellei erikseen ole sovittu, velvollisuutta ryhtyä
konkreettisiin toimiin tilaajan näkemyksien perusteella.
iii. Toimittajalla on oikeus laskuttaa tilaajalta julkaistavan sovelluksen laajennetut
ylläpitotoimet käytetyn ajan mukaan ja sovituin hinnoin. Mikäli saman julkaistavan
sovelluksen laajennettua ylläpitoa ostaa useampi, ei samaa työtä veloiteta useampaan
kertaan.
iv. Laajennetun julkaisun ylläpidon voi kumpi tahansa päättää kolmen (3) kuukauden
irtisanomisajalla.
i.
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