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EDUCLOUD ALLIANCE

LIITTYMISSOPIMUS EDUCLOUD ALLIANSSIIN VUODELLE [lisää vuosi]
[pvm xx.xx.xxxx]

1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET
[Yrityksen nimi], y-tunnus [lisää y-tunnus], jäljempänä (”Jäsen”)
ja
Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry, y-tunnus 2447953-8,
jäljempänä (”COSS” tai ”Avoimuuskoordinaattori”)

2. EDUCLOUD -ALLIANSSIN TAUSTA JA TARKOITUS
EduCloud -allianssin (”ECA”) tausta ja tavoitteet on kuvattu liitteenä 1 olevassa
ECA:n peruskirjassa.

3. ORGANISAATIO JA TEHTÄVÄT
ECA:n organisaatio ja erilaiset roolit (ml. jäsenyys ja ECA:n johtoryhmä) on kuvattu
liitteenä olevassa ECA:n peruskirjassa.

4. LIITTYMINEN EDUCLOUD -ALLIANSSIIN
Jäsen mukaan lukien julkiset organisaatiot liittyy Educloud-allianssiin sitoutumalla
tähän liittymissopimukseen ja täyttämällä tässä sopimuksessa määritellyt jäsenyyden
ehdot. Allianssi ylläpitää ajantasaista rekisteriä jäsenistä.

5. JÄSENYYDEN EHDOT
Strateginen jäsen
Jäsenmaksu Liitteen 2 mukaan
Oikeushenkilöt

Yritysjäsen
Jäsenmaksu Liitteen 2 mukaan
Oikeushenkilöt

Yhteisöjäsen
Kontribuutio ECAan, allekirjoitettu lisenssikontribuutiosopimus
Luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt
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Edu-jäsen
Jäsenmaksu Liitteen 2 mukaan tai vastaava johtoryhmän hyväksymä kontribuutio
ECAan
Luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt

Kuntajäsen
Jäsenmaksu Liitteen 2 mukaan
Oikeushenkilöt

Startup-jäsen
Jäsenmaksu Liitteen 2 mukaan
Oikeushenkilöt

6. AVOIMUUS
Jäsen ja Avoimuuskoordinaattori hyväksyvät osana tätä liittymissopimusta ECA
hankkeen peruskirjan, jossa vahvistetaan hankkeen käytännöt ja viestitään niistä (liite
1). Peruskirjan tehtävä on tarkentaa hankkeen käytännöt sekä kuvaa ne
ulkopuolisille. Mikäli ECA:n peruskirja ja tämä liittymissopimus olisivat ristiriidassa,
noudatetaan tätä sopimusta.
Selvyyden vuoksi todettakoon ettei jäsen menetä oikeuksia omistamaansa
materiaaliin luovuttaessaan materiaalia osaksi avoimen ECA-allianssin standardia
peruskirjan määrittämällä tavalla liitteenä olevalla lisenssikontribuutiosopimuksella
(liite 4).
ECA:n jäsenet ja Avoimuuskoordinaattori sitoutuvat siihen, että kaikki konsortion
kehitystyön tulokset julkaistaan avoimella lisenssillä. Avoin lisenssi on Open Source
Inititiave (OSI):n määritelmän mukainen lisenssi (opensource.org/osd).
Sellaista tausta-aineistoa, joka estäisi kehitystyön tuloksien julkaisemisen avoimesti,
ei voi käyttää. Jäsen huolehtii siitä, että se ei toimita ECA hankkeelle muuta kuin
avoimesti, peruskirjan ehtojen mukaan julkaistavissa olevaa materiaalia.
Jäsen voi tehdä itse liiketoimintaa hyödyntäen ECA:n työn tuloksia parhaaksi
katsomallaan tavalla, ja selvyyden vuoksi todettakoon ettei se ole omien tuotteidensa
tai palveluidensa osalta mitenkään tämän liittymissopimuksen johdosta sitoutunut
avoimuuteen muilta osin kuin mitä tässä liittymissopimuksessa ja peruskirjassa
määritellään.

7. TALOUS
Avoimuuskoordinaattori ehdottaa budjettia ECA:n johtoryhmälle ja ECA:n johtoryhmä
hyväksyy tai hylkää esityksen. Budjetti pitää sisällään ehdotuksen jäsenmaksuista.
Vuoden [lisää vuosi] jäsenmaksut ovat liitteen 2 mukaiset.
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Budjetin noudattamisesta vastaa Avoimuuskoordinaattori.
Tarkoitus on, että toiminta rahoitetaan jäsenten maksamilla maksuilla sekä julkisten
organisaatioiden omaan intressiinsä perustuvalla osallistumisella. Alkuvaiheessa
rahoitukseen voi liittyä myös julkisen tahon antamaa tukea, tai muuta
rahoitusta/osallistumista.
Jäsen voi jäsenmaksun maksamisen yhteydessä halutessaan maksaa
lisäjäsenmaksua päättämänsä määrän verran.

8. TIEDONSAANTI
Jäsenellä on oikeus osallistua ECA:n johtoryhmän tai työryhmien työhön ja saada
siinä työssä käyttöönsä kaikki tarvittava tieto. Avoimuuskoordinaattori käy myös
vuosittain läpi ECA hankkeessa syntyvän materiaalin ECA:n johtoryhmän määrittässä
laajudessa (enimmillään ECA-toimintaa koskevan tilintarkastuksen muodossa) ja
raportoi tarkastuksesta ECA:n johtoryhmälle.
ECA hanke tiedottaa julkisesti merkittävistä päätöksistä ja tarvittaessa myös näiden
valmistelusta. Tiedottaminen ja sen periaatteet hyväksytään ECA:n johtoryhmässä.
Peruskirja julkaistaan.
Avoimuuskoordinaattori ja Jäsenet ovat tietoisia kilpailuoikeudellisista rajoituksista
kilpailijoiden väliseen tietojen vaihtoon. Avoimuuskoordinaattori vastaa siitä, että
ECA:n jäsenille jaetaan asiaa koskeva ohjeistus (liite 3).

9. PÄÄTÖKSENTEKO
ECA:n johtoryhmä päättää äänestämällä. Äänestyksessä noudatetaan 1000
euroa/ääni periaatetta, että kullakin jäsenellä on sen vuotuisen jäsenmaksun
mukainen äänimäärä (äänimäärä = jäsenmaksu/1000, pyöristettynä alaspäin
lähimpään tasalukuun). Äänimäärä on voimassa vuoden kerrallaan ja äänestysoikeus
alkaa kolmen kuukauden kuluttua jäsenmaksun suorittamisesta. Yksittäisen jäsenen
äänimäärä voi kuitenkin äänestyksessä olla enintään 10 % annetuista äänistä.
Tasatilanteessa johtoryhmän puheenjohtajan ääni ratkaisee.
Jotta ECA:n johtoryhmä voi tehdä päätöksiä, tulee puheenjohtajan (tai hänen ollessa
estyneenä varapuheenjohtajan) kutsua johtoryhmä koolle vähintään kymmenen (10)
työpäivää ennen kokousta. Kokouksiin voi osallistua puhelimitse. Kokouksia voidaan
pitää myös sähköpostitse, jolloin kannanottoja odotetaan vähintään kymmenen (10)
työpäivän verran.
Tämän liittymissopimuksen liitteet ovat ECA:n asiakirjoja ja niitä muutetaan
konsortion päätöksentekomenettelyllä.
Avoimuuskoordinaattori vastaa ECA:n johtoryhmän kokousten pöytäkirjaamisesta.
Johtoryhmän jäsenille varataan vähintään kaksi viikkoa aikaa tutustua ja
kommentoida kokouspöytäkirjaa.
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10.

SOPIMUKSEN KESTO

Tämä liittymissopimus tulee voimaan kun kumpikin sopijapuoli on allekirjoittanut
sopimuksen. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja voidaan päättää kirjallisesti kolmen
(3) kuukauden irtisanomisajalla, jolloin sopimus päättyy irtisanomisaikaa seuraavassa
kalenterivuoden vaihteessa. Jäsenmaksuja ei palauteta.
Sopimus päättyy välittömästi, mikäli Jäsen on laiminlyönyt suorittaa riidattoman
jäsenmaksunsa eräpäivänä, eikä ole maksanut ko. jäsenmaksua 30 päivän kuluessa
Avoimuuskoordinaattorin
kirjallisesta
huomautuksesta
jäsenelle,
ja
Avoimuuskoordinaattori ilmoittaa päättämisestä kirjallisesti jäsenelle.
Mikäli toinen sopijapuoli olennaisesti rikkoo sopimusta, eikä korjaa rikkomusta
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kirjallisesta huomautuksesta, toisella
sopijapuolella on oikeus päättää sopimus välittömästi.

11.

EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota ECAsta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtoryhmälle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta johtoryhmän kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.

12.

SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Avoimuuskoordinaattorilla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle,
mikäli se samalla siirtää kaikki ECAn toimintaan kuuluvat sopimukset (ml. kaikki
jäsenten liittymissopimukset, työsopimukset, hankintasopimukset), aineistot, varat,
oikeudet, vastuut ja velat samalle kolmannelle osapuolelle, joka myös sitoutuu
noudattamaan ECAn peruskirjan määrittämiä tehtäviä. Siirto edellyttää johtoryhmän
hyväksyvää päätöstä ⅔ äänten enemmistöllä. Siirron toteuduttua vanha juridinen
toimija ei enää vastaa sopimuksen mukaisista velvollisuuksista. Jäsenellä on oikeus
siirtää tämä sopimus jäsenen konserniyhtiölle ilman toisen osapuolen suostumusta.

13.

SOVELLETTAVA LAKI

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia poislukien sen kansainvälisen
yksityisoikeuden säännöksiä, jotka voisivat johtaa jonkun toisen maan lain
soveltamiseen. Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä.

14.

SOPIMUKSEN LIITTEET

LIITE 1ECAn peruskirja
LIITE 2ECA jäsenmaksut 2019 alkaen
LIITE 3Ohjeistus koskien kilpailuoikeudellisia rajoituksia kilpailijoiden
välisessä tietojen vaihdossa
LIITE 4Lisenssikontribuutiosopimus

15.

ALLEKIRJOITUKSET

Tätä sopimusta on tehty kaksi kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.
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Kohdassa Sopimuksen Osapuolet määritelty Jäsen liittyy
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Strategiseksi jäseneksi
Yritysjäseneksi
Yhteisöjäseneksi
Edu-jäseneksi
Kuntajäseneksi
Startup-jäseneksi

Educloud Allianssiin.

______________________________
Paikka, Aika

______________________________
Allekirjoitus

______________________________
Nimenselvennys

______________________________
Paikka, Aika

______________________________
Allekirjoitus

______________________________
Nimenselvennys

