
LUONNOS 

 

Sopimus: 
Linnea2-konsortio 2010 –sopimuksen muuttaminen 
 
 
Osapuolet 
 

12.3.2010 solmitun Linnea2-konsortio 2010 –sopimuksen (”Konsortiosopimus”) liitteen 1 mu-
kaiset osapuolet, joilla on Voyager - kirjastojärjestelmää koskeva sopimus Endeavorin/Ex Lib-
riksen ja palveluympäristöä koskeva sopimus CSC:n kanssa. 
 

Sopimuksen taustaa 
 
Konsortiosopimus on solmittu osapuolten yhteisen kirjastojärjestelmän käyttöönottamiseksi ja 
yhteisen palvelinympäristön muodostamiseksi. Kirjastojärjestelmän uudistamiseksi on osa-
puolten piirissä käynnistetty erillisiä hankkeita. Tästä johtuen on tarvetta sopia siitä, että Kon-
sortiosopimuksesta irtautuminen voi tapahtua hallitusti ja tasapuolisin ehdoin. 

 
Sopimuksen tarkoitus 
 

Konsortiosopimuksen kohtien 5 Sopimuksesta irtautuminen ja 7 Sopimuksen voimassaolo 
muuttaminen. 

 
Muutokset 
 

Konsortiosopimuksen kohtien 5 Sopimuksesta irtautuminen ja 7 Sopimuksen voimassaolo 
muuttaminen asemesta sovitaan seuraavaa: 
 
Konsortiosopimuksen irtisanominen 
 
Konsortiosopimuksen irtisanominen on mahdollista siten, että aikaisin sopimuksen päättymis-

aika on (esim.) 1.1.2019. Irtisanomisaika on yhdeksän (9) kuukautta, jonka ajan katsotaan al-

kavan irtisanomisilmoituksen tekemisestä. 

 

Osapuolen tulee ilmoittaa irtisanomisesta kirjallisesti Kansalliskirjastolle, joka tiedottaa asiasta 

välittömästi muille osapuolille. 

 

Oikeudet kirjastojärjestelmän laitteisiin tai ohjelmistoihin sekä palveluihin lakkaavat irtisano-

misajan päättyessä.  

 

Irtisanoutunut osapuoli on velvollinen suorittamaan osuutensa kustannuksista vahvistettujen 

kustannustenjakoperiaatteiden mukaisesti irtisanomisajan loppuun saakka. Lisäksi irtisanoutu-

nut osapuoli vastaa irtisanoutumisen aiheuttamista erilliskustannuksista. Irtisanoutuneella 

osapuolella ei ole oikeutta saada hyvitystä jo suoritetuista kustannusosuuksista. 

 

Maksuosuuksien määräytyminen osapuolen irtisanoutumisen jälkeen 

 

Kun osapuoli on irtisanoutunut, määritetään kirjastojärjestelmän ja palvelinympäristön tuki-, 

ylläpito- ja muut sopimusten mukaiset maksut uudelleen. Lähtökohtana on, että maksut jae-

taan uudelleen jäljelle jäävien osapuolten kesken vahvistettujen kustannustenjakoperiaattei-

den mukaisesti. 

 

Irtisanoutumisesta johtuva ja kustannusten uudelleen määrittämisestä aiheutuva maksujen 

korotus voi kunkin osapuolen osalta olla enintään ___% alkuperäiseen maksuosuuteen näh-

den.  

 



Konsortiosopimuksen purkaminen 
 

Osapuolet voivat yhteisesti sopia, että Konsortiosopimus puretaan ilman irtisanomisaikaa. 

 

Sopimuksen hyväksyminen ja voimaantulo 
 

Osapuolet hyväksyvät, jokainen erikseen, erillisellä asiakirjalla tämän sopimuksen. Alkuperäi-
set asiakirjat säilytetään Kansalliskirjastossa. 
 
Sopimus tulee voimaan, kun kaikkien Osapuolten toimivaltaiset edustajat ovat hyväksyneet 
sopimuksen. 
 

Sovellettava laki ja erimielisyydet   

 

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tätä sopimusta koskevat riidat ratkaistaan ensi si-

jassa osapuolten neuvotteluin. Elleivät osapuolet pääse niistä keskenään sopimukseen 90 

päivän kuluessa neuvottelualoitteen tekemisestä, ratkaistaan asia Helsingin käräjäoikeu-

dessa. 

 
Sopimuksen voimassaolo 

 
Tämä sopimus on osa Konsortiosopimusta eikä se ole erikseen irtisanottavissa. Sopimuksen 
voimassaolo lakkaa kunkin osapuolen osalta samalla kun Konsortiosopimuksen voimassaolo 
on lakannut irtisanomisen johdosta tai kun Konsortiosopimus on purettu. 

 

Hyväksymisasiakirjat 

 

 (LIITTEET 1 – X) 

 

 


