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DOB-VALMENNUSTA KOSKEVA SOPIMUS 

 

1. SOPIJAPUOLET 
 
Valmennettava yritys: 

Nimi  

Y-tunnus  

Osoite  

Yhteyshenkilö  

 

Case-yritykset:  

Nimi  

Y-tunnus  

Osoite  

Yhteyshenkilö 

 

Nimi  

Y-tunnus  

Osoite  

Yhteyshenkilö 

 

Valmentajaosapuolet: 

Nimi Tampereen yliopisto 

Y-tunnus yy 

Osoite osoite 

Yhteyshenkilö nn 

 
Nimi Laurea ammattikorkeakoulu Oy 

Y-tunnus yy 

Osoite osoite 

Yhteyshenkilö nn 

 

Nimi COSS ry 
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Y-tunnus yy 

Osoite osoite 

Yhteyshenkilö nn 

 
jäljempänä yhdessä ”Sopijapuolet” ja erikseen ”Sopijapuoli”.  

[lisää nimi] Oy:stä käytetään myös nimitystä ”Valmennettava yritys”; Tampereen yliopistosta, 
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:stä sekä COSS ry:stä kustakin yhdessä ja erikseen nimitystä 
”Valmentajaosapuolet”/Valmentaja”.  

Case-yritys on Valmennettavan yrityksen asiakas tai kumppani ja se allekirjoittaa tämän sopimuksen omalta 
osaltaan. Mahdolliset uudet case-yritykset hyväksytään Valmennusprojektiin Sopijapuolten yhteisellä 
päätöksellä tämän sopimuksen kohdassa 9 määritellyllä tavalla. 

 

2. SOPIMUKSEN KOHDE JA TARKOITUS 
Tämän sopimuksen kohteena on EAKR-rahoitteiseen 6Aika ”Datasta oivalluksia ja bisnestä” (DOB)-projektiin 
kuuluvan DOB Valmennustyöpaketin toteuttaminen (”Valmennusprojekti”). Sopimuksen tarkoituksena on 
sopia osallistujien yhteistoiminnasta, oikeuksista ja velvollisuuksista Valmennusprojektissa. 

Selvyyden vuoksi todetaan, että kukin Sopijapuoli osallistuu Valmennusprojektiin omalla rahoituksellaan, 
joko 6Aika ”Datasta oivalluksia ja bisnestä” (DOB)-hankerahoituksella (Valmentajaosapuolet) tai kokonaan 
omalla rahoituksellaan (Valmennettava yritys ja mahdolliset case-yritykset).  

 

3. SOPIJAPUOLTEN TEHTÄVÄT SEKÄ VALMENNUSPROJEKTIN TOTEUTUSAIKA JA -PAIKKA 
Kukin Sopijapuoli sitoutuu omalta osaltaan Valmennusprojektiin. Valmentajaosapuolet toteuttavat alla 
kuvatun valmennuksen, johon Valmennettava yritys osallistuu. Valmennettava yritys tuo 
Valmennusprojektiin sitä koskevan case-osuuden, jossa sovelletaan valmennuksessa kehitettyjä taitoja 
Valmennettavan yrityksen tai sen nimeämän case-yrityksen liiketoiminnan kehittämiseksi. Valmennettava 
yritys sitoutuu huolehtimaan De minimis-ilmoituksen tekemisestä omalta osaltaan. 

Valmennus toteutetaan seuraavasti: Valmentajaosapuolet ohjaavat ja valmentavat yritystä hyödyntämään 
data-analytiikkaa ja palvelumuotoilua. Valmennuksesta vastaa COSS, analytiikan valmennuksesta vastaa 
Tampereen yliopisto ja palvelumuotoilusta Laurea-ammattikorkeakoulu Oy. Valmennettavat yritykset 
osallistuvat ensin Laurea-ammattikorkeakoululla pidettäviin data-analytiikan ja palvelumuotoilun ja 
-liiketoiminnnan luentoihin ja harjoituksiin kaikkiaan 16 kertaa. Luento- ja harjoittelujakson jälkeen 
valmennettava toteuttaa case-projektin, jossa se soveltaa opittuja taitoja oman tai asiakkaansa 
liiketoiminnan kehittämiseksi. Valmentajaosapuolet tukevat case-projektia neljässä yritystapaamisessa, 
jotka ovat case-projektin käynnistyskokous, analytiikan tuki, palvelumuotoilutörmäytys sekä 
palveluliiketoiminnan työpaja. Lisäksi hankkeen lopussa järjestetään yrityskohtainen seurantatapaaminen 
tukemaan kokemusten ja parhaiden käytäntöjen levittämistä. Kaikille valmennettaville yhteinen luento- ja 
harjoitteluosuus pidetään pp.kk.-pp.kk.vvvv ja case-projektit pp.kk.-pp.kk.vvvv. Seurantatapaaminen on 
talvella  vvvv. 

4. VALMENNUSPROJEKTIN TULOKSET JA NIIDEN OMISTUS- JA KÄYTTÖOIKEUDET 
 
Valmennusprojektissa hyödynnettävät ja syntyvät materiaalit:  
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Valmennusprojektissa koulutetaan analytiikan menetelminä tutkivaa ja ennustavaa analytiikkaa, 
mallintamista ja visualisointia ja käytetään Tampereen yliopiston valmistamaa ja omistamaa aineistoa.  

Valmennusprojektissa käytettäviä työkaluja ovat mm. avoimen lähdekoodin Hadoop, Weka, R ja MySQL.  

Palveluvalmennuksessa käytetään Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n valmistamia ja omistamia luento- ja 
harjoitusaineistoja.  

Valmennuksen luento- ja harjoitteluaineisto mukaan lukien käytettävien työkalujen käyttöönotto- ja 
konfigurointiohjeistus ovat osa DOB-hankkeen tuloksia ja siten osa DOB työkalupakkia. Kunkin luento- ja 
harjoitteluaineiston omistaa sen aikaansaanut Sopijapuoli. DOB-työkalupakin sisällön omistava Sopijapuoli 
julkaisee oman sisältönsä DOB-työkalupakissa vapaasti kenen tahansa hyödynnettäväksi yhdessä 
käytettyjen avoimen lähdekoodin analytiikkaohjelmistojen kanssa. DOB-työkalupakkia hallinnoi COSS. 

Palvelumuotoilun valmennuksessa käytetään yhteiskehittämisen peliä CoCo Kosmos- ja 
palveluliiketoiminnan valmennuksessa Service Logic Business Canvas -mallia. Valmennettavalle yritykselle 
myönnetään rinnakkainen ja maksuton käyttöoikeus CoCo Kosmos -yhteiskehittämispeliin, 
kun Valmennusprojekti on toteutettu.  

Valmennettavan yrityksen case-projektissa syntyvä, valmennettavan yrityksen  ja case-yrityksen 
aikaansaama yrityskohtainen aineisto ei kuulu EAKR-hankkeeseen, vaan se jää sen aikaansaaneen 
valmennettavan yrityksen tai case-yrityksen omistukseen. Sen sijaan case-projekteista saatavat yleiset 
parhaat käytännöt sekä kokemukset mukaan lukien DOB työkalupakin muokkaukset ja parannukset 
katsotaan DOB-hankkeen materiaaliksi riippumatta siitä, kuka tai mikä taho sen on saanut aikaan, ja ne 
julkaistaan anonymisoituna osana DOB työkalupakkia vapaasti kenen tahansa hyödynnettäväksi. Lisäksi 
Sopijapuolet voivat hyödyntää kertynyttä yleistä kokemusta ja osaamista osana ammattitaitonsa 
kehittämistä. 

5. SALASSAPITO 
 
Kaikki sellainen Sopijaosapuolen toiselle Sopijapuolelle luovuttama tieto, joka sisältää liike- ja           
ammattisalaisuuksia, teknisiä salaisuuksia tai kaupallisia tai rahoitusta koskevia tietoja, ja jotka Sopijapuoli            
on joko määritellyt luottamukselliseksi tai jotka vastaanottavan osapuolen täytyy niiden luonteen ja niihin             
liittyvän ilmeisen salassapitointressin vuoksi ymmärtää luottamuksellisiksi, on luottamuksellista        
(”Luottamuksellinen Tieto”). Tiedot ovat luottamuksellisia riippumatta siitä, missä muodossa         
(suullisesti/kirjallisesti) ne on esitetty. 
 
Sopijapuolet sitoutuvat käsittelemään Luottamuksellista Tietoa luottamuksellisena, olemaan ilmaisematta        
kolmansille osapuolille sille luovutettuja Luottamuksellisia Tietoja sekä käyttämään Luottamuksellisia Tietoja          
vain tässä sopimuksessa mainittujen velvoitteidensa täyttämiseen. Sopijapuolen tulee noudattaa tarpeellista          
huolellisuutta säilyttäessään haltuunsa saamiaan Luottamuksellisia Tietoja. 
 
Salassapitovelvoite ei koske sellaista Luottamuksellista Tietoa, jonka tiedon vastaanottava Sopijapuoli voi           
osoittaa: 
a. olleen julkinen tai yleisesti saatavilla Valmennusprojektisopimuksen mukaisen tiedon luovutushetkellä, 
b. tulleen julkiseksi tai yleisesti saatavilla olevaksi sopimuksen mukaisen tiedon luovuttamisen jälkeen           

muutoin kuin tiedon vastaanottaneen Sopijapuolen vastuulla olevasta syystä,  
c. olleen Sopijapuolen hallussa sopimuksen mukaisen tiedon luovuttamisen hetkellä, 
d. saaneen haltuunsa laillisesti kolmannelta ilman salassapitovelvollisuutta, 
e. kehittäneensä itsenäisesti; tai 
f. olleen sellaista tietoa, joka Sopijapuolen on annettava julkisuuteen lain, asetuksen yms. säännösten            

perusteella. 
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Sopijapuolella on oikeus antaa saamiaan Luottamuksellisia Tietoja henkilökuntaansa kuuluvien käyttöön vain           
siinä laajuudessa, kuin se Sopijapuolten kesken sovittujen tehtävien suorittamiseksi on välttämätöntä.           
Sopijapuoli vastaa siitä, että Sopijapuolen henkilökunta käsittelee tietoa luottamuksellisesti tämän          
sopimuskohdan mukaisesti. 

Selvyyden vuoksi todettakoon, että 6Aika ”Datasta oivalluksia ja bisnestä” (DOB)-projektin tulosaineisto on            
julkista projektin päättymisen jälkeen, ellei laista tai rahoitusehdoista muuta johdu. Tulosten julkaisemisessa            
noudatetaan projektisuunnitelmaa. Tuloksia julkaistaessa ei saa paljastaa Luottamuksellista tietoa. Julkista          
tietoa ovat Valmennettavan yrityksen ja sen case-projektin nimi sekä projektia koskeva kuvaus.  

Sopijapuolet ovat velvollisia noudattamaan tämän sopimuksen salassapitoa koskevia velvoitteita         
Valmennusprojektisopimuksen voimassaoloaikana ja lisäksi viisi (5) vuotta sopimuksen päättymisestä lukien. 

6. SOPIJAPUOLTEN VASTUU JA VASTUUNRAJOITUS 
Sopijapuolet suorittavat tässä sopimuksessa niille määritellyt tehtävät huolellisesti ja ammattitaitoista          
henkilökuntaa käyttäen.  

Sopijapuolet pyrkivät siihen, että niiden luovuttama tausta-aineisto ja tulokset ovat virheettömiä ja etteivät             
ne loukkaa kolmansien osapuolten immateriaali- tai muita oikeuksia. Luovuttava Sopijapuoli ei kuitenkaan            
anna luovuttamalleen tausta-aineistolle tai tuloksille mitään takuuta, ja luovutetun aineiston käyttö,           
immateriaalioikeudet mukaan lukien, tapahtuu yksin luovutuksensaajan vastuulla. Jos Sopijapuoli         
havaitsee, että sen luovuttama tausta-aineisto tai tuottamat tulokset sisältävät virheitä tai saattavat            
loukata kolmansien osapuolten oikeuksia, on sen ilmoitettava asiasta viipymättä muille Sopijapuolille.  

Sopijapuoli vastaa toiselle Sopijapuolelle aiheuttamastaan vahingosta. Sopijapuoli ei kuitenkaan ole          
vastuussa toiselle Sopijapuolelle aiheuttamastaan välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Sopijapuolen         
vahingonkorvausvastuun ylärajana yksittäistä Sopijapuolta kohtaan on kaikissa tapauksissa enintään viisi          
tuhatta (5.000) euroa. Tämän kohdan mukaisia vastuunrajoituksia ei sovelleta tahallisesti tai törkeällä            
tuottamuksella aiheutettuihin vahinkoihin eikä Päärahoittajan suorittaman rahoituksen       
takaisinperintätilanteessa.  

Vahingonkorvausvaatimukset Sopijapuolta vastaan on esitettävä viipymättä, kuitenkin viimeistään yhden         
(1) vuoden kuluessa siitä hetkestä, jolloin vahinko tuli korvausta vaativan Sopijapuolen tietoon.            
Sopijapuolen on kuitenkin reklamoitava mahdollisesta sopimusrikkomuksesta mahdollisimman nopeasti ja         
kirjallisesti, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun sai tiedon vahingosta. 

Sopijapuoli ei ole vastuussa toisille Sopijapuolille viivästyksestä tai sopimusvelvoitteiden täyttämättä          
jäämisestä siltä osin kuin se johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään           
ennakoimatonta 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 oleellinen rajoitus         
Valmentajaosapuolen toiminnalle, lakko, saarto, tai muu merkittävä ja epätavallinen Sopijapuolista          
riippumaton syy. 

Sopijapuolet eivät vastaa Sopijapuolelle muiden Sopijapuolten aiheuttamista virheistä tai viivästyksistä. 

7. SOPIMUKSEN PURKAMINEN 
Mikäli Sopijapuoli olennaisesti rikkoo sopimusehtoja eikä korjaa rikkomustaan kolmenkymmenen (30)          
päivän kuluessa rikkomusta koskevan kirjallisen ilmoituksen saatuaan, on muilla Sopijapuolilla oikeus           
yhdessä tai erikseen purkaa sopimus rikkoneen Sopijapuolen osalta.  
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Käyttöoikeudet, jotka rikkonut Sopijapuoli on tämän sopimuksen perusteella purkamishetkeen mennessä          
saanut muilta Sopijapuolilta, lakkaavat olemasta voimassa purkamisesta lukien. Rikkonut Sopijapuoli on           
velvollinen palauttamaan kaiken tämän sopimuksen perusteella saamansa tausta-aineistot, tulokset ja          
Luottamuksellisen Tiedon asianomaiselle luovuttajalle. 
 
Jos Sopijapuoli on ilmeisesti maksukyvytön, haetaan konkurssiin tai yrityssaneeraukseen, toisilla          
Sopijapuolilla on oikeus purkaa sopimus kyseisen Sopijapuolen osalta. Käyttöoikeuksiin pätee mitä           
edellisessä kappaleessa on määrätty sopimusta rikkoneen Sopijapuolen suhteen. 
 
Purkamisella ei ole vaikutusta tämän Sopimuksen voimassaoloon muiden kuin sopimusta rikkoneen           
Sopijapuolen osalta.  
 
Käyttöoikeudet, jotka muut Sopijapuolet ovat saaneet tämän sopimuksen perusteella Sopijapuolelta, jonka           
osalta sopimus on purettu tämän kohdan kappaleiden 1. tai 3. mukaisesti, jäävät voimaan sopimuksen              
purkamisesta riippumatta.  
 

8. SOPIMUKSEN VOIMAANTULO 
Tämä sopimus tulee voimaan myöhäisimmästä allekirjoituspäivästä ja sitä sovelletaan takautuvasti          
Valmennusprojektin alkamispäivästä lukien. Sopimus on voimassa Valmennusprojektin päättymiseen saakka         
tai kunnes sopimuksesta johtuvat velvoitteet on täytetty. 

9. MUUT SOPIMUSEHDOT 
Sopijapuoli ei saa siirtää Sopimusta tai sen osaa kolmannelle ilman toisten Sopijapuolten kirjallista             
suostumusta. Lisäykset ja muutokset sopimukseen on tehtävä kirjallisesti ja ne tulevat voimaan, kun             
Sopijapuolet ovat ne allekirjoituksellaan vahvistaneet. 

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään         
sopimaan Sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli erimielisyyttä ei saada Sopijapuolten kesken ratkaistua,           
saatetaan asia Pirkanmaan käräjäoikeuden ratkaistavaksi lukuun ottamatta sellaisia teollis- ja          
tekijänoikeudellisia asioita, jotka on säädetty kuuluvaksi markkinaoikeuden toimivaltaan. 

 

10. ALLEKIRJOITUKSET 
Sopimusta on tehty Sopijapuolten lukumäärää vastaava määrä samasanaisia kappaleita, yksi kullekin           
Sopijapuolelle. Sopijapuolten allekirjoitukset ovat kukin omalla sivullaan. 
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Paikka ja aika 

 

_____________________________________ 

 

 

[sopijaosapuolen nimi] 

 

_____________________________________ 
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Paikka ja aika 

 

_____________________________________ 

 

 

Organisaatio 

 
 

_____________________________________ 
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__________________________________ 
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Paikka ja aika 
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_____________________________________ 

nn 
 

_____________________________________ 

nn 
 
 
 
 
 
 

 
  



9(9) 

Paikka ja aika 
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