
 

 

 PALVELUSOPIMUS   

   Suomisport    

  

Suomen Olympiakomitea ry  18.3.2019   
 

OSAPUOLET 

Asiakkaasta ja toimittajasta käytetään jatkossa yhdessä nimitystä ”Osapuolet” ja erikseen nimetystä ”Osapuoli”. 

 

SOPIMUSKOHDE 

 
Tällä sopimuksella sovitaan Suomen Olympiakomitean toimittaman Internet-pohjaisen Suomisport-palvelun käyttöönotosta ja toimittami-
sesta asiakkaalle. 
 
Palvelu on kuvattu tarkemmin palvelukuvauksessa (liite 1). 
 

TOIMITTAJAN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET 

 
Suomen Olympiakomitea 
 sitoutuu yhteistyökumppaniensa ja alihankkijoidensa kanssa tarjoamaan palvelukuvauksen mukaista palvelua sopimusaikana; 
 sitoutuu yhteistyökumppaniensa ja alihankkijoidensa kanssa huolehtimaan palvelun tietoturvasta; 
 kokoaa sovelluksen pääkäyttäjät vuosittain antamaan palautetta palvelusta sekä ohjaamaan palvelun kehittämistä.  
 

ASIAKKAAN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET 

 
Asiakas 
 vastaa siitä, että heillä on EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 ja kansallisen tietosuojalain 2018/1050 mukainen oikeus ylläpitää 

palvelussa olevaa rekisteriä, sekä ylläpitää sopimuksen synnyttyä voimassaolevaa selostetta henkilötietojen käsittelytoimista (malli 
liite 3). 

 vastaa omien käyttäjiensä sitoututtamisesta Suomisport-sopimukseen käyttäjäsopimukseen (Liite 4). 
 vastaa myöntämiensä käyttäjätunnusten vastuullisesta käytöstä EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 ja kansallisen tietosuojalain 

2018/1050 mukaisesti. 
 tukee palvelun käyttöä ja käyttöönottoa jäsenseuroissaan. 

 

TOIMITTAJAN OIKEUDET 

 
Suomen Olympiakomitealla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, hinnoittelua, palvelukuvausta ja yleisiä sopimusehtoja kuitenkin niin, että 
niistä muutoksista, jotka nostavat hinnoittelua, heikentävät palvelua tai vaativat muutosta asiakkaan toimintatavoissa, Suomen Olympia-
komitea ilmoittaa viimeistään kuutta (6) kuukautta aiemmin. Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta tai siihen perustuvia oikeuksiaan 
tai velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle ilman toisen Osapuolen kirjallista lupaa. Kuitenkin Suomen Olympiakomitealla on oikeus 
siirtää Sopimus yritykselle, jolle sen liiketoiminta tai osa siitä siirtyy. 

 

ASIAKKAAN OIKEUDET 
 
Asiakas saa haluamansa määrän pääkäyttäjä- ja sisällöntuottajatunnuksia Palvelun käyttöön. Asiakkaalla on oikeus jakaa oman 
rekisterinsä käyttöoikeuksia (käyttäjätunnuksia) seuroilleen.  
 

HINTA JA MAKSUEHDOT 

 

Suomisportin hinnoittelu perustuu transaktiohintaan (hinnasto liite 2). Maksullinen transaktio voi olla lisenssimaksu, lisenssimaksu 
vakuutuksella, jäsen, kausimaksu, osallistumis- tai ilmoittautumismaksu, koulutusmaksu, kolmannen osapuolen palvelusta tai 
tuotemyynnistä syntyvä maksu tai mikä tahansa muu Palvelussa syntyvä maksu, jonka Asiakas käyttäjältä saa. Maksuttomista 
transaktioista, joita ovat mm. ilmaiset tapahtumat ja vapaakortit, ei peritä transaktiohintaa. 

Asiakkaan transaktiohinta on oheisen hinnaston mukaisesti.  

Hinnoittelua voidaan tarkistaa sopimuskauden aikana, mikäli kustannuksissa tapahtuu yli 10 %:n muutoksia. Seuraavan sopimuskauden 
hinta määräytyy edellisen kauden päätöstilanteen mukaisesti. 

Suomisportin yleiseen kehittämiseen kuulumattomien, asiakaskohtaisten kehitystöiden osalta palvelun tekninen toimittaja Vincit 
Development Oy veloittaa 84 €/h. Hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. 
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IRTISANOMINEN 

 

Osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen kirjallisesti kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisanomistilanteessa 
transaktiomaksut suoritetaan irtisanomisajan loppuun. 

 

VOIMASSAOLO 

 

Tämä sopimus astuu voimaan allekirjoituspäivästä alkaen ja on voimassa toistaiseksi. 
 
Osapuolella on oikeus purkaa Sopimus päättymään välittömästi kirjallisella ilmoituksella toiselle Osapuolelle: 
1. jos toinen Osapuoli rikkoo olennaisesti sopimusehtoja eikä korjaa sopimusrikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivä kuluessa toisen 

Osapuolen kirjallisesta ilmoituksesta koskien rikkomusta, tai 
2. mikäli toinen Osapuoli asetetaan selvitystilaan tai konkurssiin tai on muutoin todistettavasti maksukyvytön. 
 

MUUT EHDOT 

 

Asiakas tekee Toimittajan tekemän kattosopimuksen puitteissa oman erillisen sopimuksen Suomisportin maksupalvelusta Maksuturva 
Group Oy:n (Y-tunnus: 2121703-0) kanssa. 

Asiakas saa halutessaan paikan Palvelun tuotantoa ja kehittämistä linjaavassa ohjausryhmässä tämän sopimuksen voimassaoloaikana. 
Ohjausryhmä kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. 

 

ALLEKIRJOITUKSET 

 

Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. 
 

Paikka Helsinki Päiväys      .     .2019 Paikka Päiväys      .     .2019 

Suomen Olympiakomitea ry < liiton virallinen nimi > 

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

LIITTEET  

 

Tämän sopimuksen liitteet ovat olennainen osa sopimusta. Ristiriitatilanteessa tämä sopimus menee liitteidensä edelle ja liitteitä 
sovelletaan numerojärjestyksessä. 

1 Suomisportin palvelukuvaus  2 Palveluhinnasto 3 Malli selosteeksi henkilötietojen käsittely-
toimista 

4 Palvelun käyttäjäsopimus   

 
 
  
 


