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- Ylläpitoloukut

- Mahdollisuus ylläpidon ja jatkokehityksen kilpailutukseen

- SaaS-palvelutoimittajan vaihdos

2. Indirect access: yllättävät lisenssikustannukset

3. Lisenssikauppa osana projektitoimitusta

4. Pari sanaa lisenssiauditoinneista
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Ylläpitoloukuista 1/2

Voiko pysyvien lisenssien ylläpitoa irtisanoa ja millä ehdoilla?

Esimerkki: Termination of SAP Enterprise Support

• “The relevant contractual provisions of the respective software

license agreement apply for the termination of SAP Enterprise

Support. However, the customer must always have all of its

installations supported in full or terminate SAP Enterprise

Support completely.”



Ylläpitoloukuista 2/2

• ”All you can eat Software License”, ”Enterprise License”

• Tarkkana ylläpitoehtojen kanssa; pahimmillaan ostaja 
velvoittautuu maksamaan ylläpitoa kaikista kiinteänä 
sopimuskautena käyttöön otetuista lisensseistä

• Usein käyttöoikeus on sidottu ylläpitoon; esim. jonkin 
tuotteen hallittu alasajo voi käydä kalliiksi; ylläpidosta 
maksettava kaikkien lisenssien osalta siihen saakka, että 
korvaava tuote on hankittu



Indirect Access: yllättävät lisenssikustannukset

• SAP vastaan Diague (UK ja USA)

• ”Use”, ”Named user”, ”Access” – tarkista sopimus!

• Pyydä neuvotteluissa toimittajaa avaamaan hinnoittelumalli, ota 
esiin mahdolliset indirect use/access –skenaariot ja maksut

• Selvä käsitys omasta käyttöympäristöstä ja liittymistä; mitkä muut 
sovellukset kommunikoivat X-ohjelmiston kanssa

• Mahdollisia muutoksia sopimusehtoihin
• Kuvataan mitkä muut sovellukset kommunikoivat X-ohjelmiston kanssa ja 

suljetaan nämä käyttötapaukset pois ”indirect access” – maksuvastuusta
• Sovitaan alemmasta hinnasta välilliselle käytölle
• Lisenssimallin vaihto ”named user” mallista esim. volyymiperusteiseen 

malliin



Vendor lock-in: Oikeudet dataan

Asiakkaan oikeudet dataansa ja pääsy dataan

”Supplier acknowledges that all data and materials provided by 
Customer to S upplier for the provision of the S ervices shall be and 
remain the sole property of Customer (or Customer’s licensor) 
irrespective of the nature of the S ervice provided by S upplier. 
During the provision of the S ervices under this Agreement 
Customer shall, at all times, have a right to access all data 
provided by Customer to S upplier for the provision of the S ervices 
and to retrieve and copy such data. S upplier shall allow such 
access to Customer’s data without undue delay. S upplier shall 
return all Customer’s data and materials upon expiry of the 
Agreement, as agreed in detail in S ection X  below.”
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Vendor lock-in: Datan siirto ja/tai palauttaminen

Oikeus saada takaisin / siirtää data [maksutta] palvelun päättyessä (vendor
lock-inin välttäminen)

“Supplier shall store and process Customer’s data, information and 
materials in such a manner and form that it can fulfil the obligations to 
return, migrate, delete and/or destroy Customer’s data, information and 
materials as set forth above. S upplier shall secure the interoperability of its 
information and communication systems with the customary information 
and communication systems used by Customer and third party service 
providers to allow and secure the return, migration and transfer of data, 
information and materials as provided herein in practice.”
“[Supplier shall not be entitled to charge any additional] / F [f]ees for 
returning, deleting or destroying Customer’s data, information or materials, 
or for storing and processing the data, information and materials in a 
manner and form allowing return, migration and transfer of the data, 
information and materials back to Customer or to a third party service 
provider specified by Customer at the end of the respective S ervice / [are 
specified in S ection X ].”
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Tietojärjestelmätoimitus; toimittajariippumattomuus

• Mistä ohjelmistoista / komponenteista ratkaisu koostuu?

• Asiakaskohtaiset aineistot (räätälöity ratkaisu)

• Toimittajan valmisohjelmisto(t)

• Kolmannen osapuolen valmisohjelmisto(t)

• Mahdollisuus ratkaisun ylläpidon kilpailuttamiseen ja 
palvelujen siirtämiseen?

• Vaatimukset sekä tarjouspyyntöön että sopimukseen

• Siirto-oikeus ja käytännön siirtomahdollisuus varmistettava 
sopimusehdoin: ratkaisun lähdekoodi
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Ylläpidon kilpailutuksen mahdollistaminen 1/3

• Järjestelmä ja muut Palvelujen Tulokset ovat Asiakaskohtaista aineistoa, jonka 
Aineettomat oikeudet kuuluvat Asiakkaalle. Toimittajan S opimuksen nojalla 
toimittama aineisto katsotaan Asiakaskohtaiseksi aineistoksi, lukuun ottamatta 
Järjestelmän osia, jotka on Tarjouksessa ja Ratkaisukuvauksessa yksilöity  
Toimittajan Valmisohjelmistoksi tai Kolmannen osapuolen Valmisohjelmistoksi.

• ”Asiakkaalla on Aineettomien oikeuksien omistajana rajoittamattomat oikeudet 
muokata, jatkokehittää ja muuten hyödyntää Asiakaskohtaisia aineistoja
haluamillaan tavoilla joko itse tai kolmannen osapuolen avustuksella. Asiakkaalla 
on oikeus kilpailuttaa Järjestelmään liittyvät käyttö-, tuki-, ylläpito-, jatkokehitys- ja 
muut palvelut ennen Palvelusopimuksen päättymistä.” 

• Toimittajan tulee toimittaa Asiakkaalle viipymättä sen pyynnöstä 
Asiakaskohtaisen aineiston Lähdekoodi mahdollista ylläpito-, muutos- tai 
jatkokehitystyötä varten.



Ylläpidon kilpailutuksen mahdollistaminen 2/3

• ”Aineettomat oikeudet Toimittajan Valmisohjelmistoihin kuuluvat Toimittajalle. 
Toimitukseen mahdollisesti sisältyvät Toimittajan Valmisohjelmistot on yksilöitävä 
Toimittajan Tarjouksessa ja Ratkaisukuvauksessa.” 

• ”Toimittaja myöntää Asiakkaalle Toimittajan Valmisohjelmistoihin pysyvän ja 
rajoittamattoman käyttöoikeuden siten, että Asiakas pystyy hyödyntämään koko 
Järjestelmää kohdan X .X  mukaisesti, mukaan lukien Asiakkaan oikeus jatkossa 
ylläpitää ja jatkokehittää Järjestelmää itse tai kilpailuttaa Järjestelmän 
ylläpitopalvelut ja valita niiden toimittajaksi mikä tahansa kolmas osapuoli.”

• ”Toimittaja myöntää Asiakkaalle tai Asiakkaan toimittajalle oikeuden muokata ja 
jatkokehittää kaikkia toimittamiaan Toimittajan Valmisohjelmistoja osana 
toimitettua Järjestelmää ja sen yhteydessä ja Toimittajan tulee toimittaa 
Asiakkaalle viipymättä sen pyynnöstä muutos- tai jatkokehitystyön edellyttämä 
Toimittajan Valmisohjelmiston Lähdekoodi.”



Ylläpidon kilpailutuksen mahdollistaminen 3/3

• ”Kolmannen osapuolen Valmisohjelmistojen käyttöehdot eivät saa 
rajoittaa Asiakkaan oikeutta jatkossa ylläpitää ja jatkokehittää 
Järjestelmää itse tai kilpailuttaa Järjestelmän ylläpito- ja 
jatkokehityspalvelut ja valita niiden toimittajaksi mikä tahansa 
kolmas osapuoli. Mikäli Järjestelmän ylläpito tai jatkokehitys 
Asiakkaan tai kolmannen osapuolen toimesta edellyttää Kolmannen 
osapuolen Valmisohjelmiston Lähdekoodin toimitusta, sitoutuu 
Toimittaja Lähdekoodin toimittamaan Asiakkaan pyynnöstä. 
Toimittaja saa sisällyttää Järjestelmään vain ohjelmistoja ja 
komponentteja, joiden Lähdekoodin se pystyy tarvittaessa 
luovuttamaan Asiakkaalle. Toimitukseen sisältyvät Kolmannen 
osapuolen Valmisohjelmistot on yksilöitävä Toimittajan Tarjouksessa 
ja Ratkaisukuvauksessa.”



Lisenssikauppa osana järjestelmätoimitusta 1/5

• Projektitoimitus sisältää usein valmisohjelmiston lisenssikaupan 
sekä integrointi- ja räätälöintityötä ja esim. liittymien 
rakentamista

• Tarkkana, miten lisenssikauppa huomioidaan eri 
sopimusehdoissa

Esim: Vahingonkorvauksen määrä:

”Toimitusprojektia koskien Osapuolten vahingonkorvausvastuu on 

enintään Toimitusprojektin kokonaishinnan suuruinen, [mukaan lukien

/ pois lukien] mahdollisesti sovittujen Muutosten ja Toimittajalta

ostettujen käyttöoikeuksien hinnat.”



Lisenssikauppa osana järjestelmätoimitusta 2/5

Esim. viivästyssakon määrä:

• ”Viivästyssakon määrä on 1% Toimituksen hinnasta, kuitenkin 
enintään 15% Toimituksen hinnasta.”

• ”Tässä kohdassa ”Toimituksen hinnalla” tarkoitetaan 
Toimituksen sovittua kokonaishintaa mukaan lukien projektin 
aikana sovittujen Muutosten hinnat [sekä mukaan lukien 
Valmisohjelmistojen lisenssien hinta / mutta pois lukien 
Valmisohjelmistojen lisenssien hinta].



Lisenssikauppa osana järjestelmätoimitusta 3/5

• Jos projektisopimus purkautuu, purkautuuko lisenssikauppa?

• Mitä jos valmisohjelmiston ehdot eivät salli lisenssikaupan 
purkua?
• Varaa sopimuksessa, jos mahdollista, oikeus purkaa myös 

lisenssikauppa, jos itse projekti päättyy sopimuksen 
purkamiseen

• Porrasta lisenssihankinnat projektin aikana; osta 
mahdollisimman takapainotteisesti riskin minimoimiseksi

• Mitä jos haluamme pitää lisenssikaupan voimassa, mutta 
päättää projektin ja vaihtaa toimittajaa?



Lisenssikauppa osana järjestelmätoimitusta 4/5

• ”Toimitussopimuksen purkautuessa Osapuolet ovat velvollisia 
palauttamaan toiselta Osapuolelta vastaanottamansa maksut, 
ohjelmistot, aineistot ja muut suoritteet [, ellei toisin sovita siinä 
tapauksessa, että Asiakas pystyy hyödyntämään ja haluaa 
hyödyntää jotakin Toimitussopimuksen mukaisesti toimitettua 
Järjestelmän osaa, jolloin maksuja ei tältä osin palauteta]. 
S uoritteiden palautusten lisäksi Toimitussopimusta rikkonut 
Osapuoli on velvollinen korvaamaan toiselle Osapuolelle 
aiheuttamansa vahingon, kuitenkin tämän S opimuksen 
kohdassa X  sovituin rajoituksin.”



Lisenssikauppa osana järjestelmätoimitusta 5/5

• ”Sopimuksen purkautuessa Osapuolet ovat velvollisia palauttamaan kaikki sen 

nojalla toiselta vastaanottamansa Tulokset ja maksusuoritukset. S opimuksen 

purkautuessa purkautuvat myös Toimittajan ja Asiakkaan välillä tehdyt 

Valmisohjelmisto(je)n käyttöoikeuksien kaupat. Kolmansien osapuolten 

Valmisohjelmistojen käyttöoikeuksia koskevat kaupat ovat kuitenkin purettavissa 

ainoastaan niihin sovellettavien lisenssiehtojen mukaisissa rajoissa. Mikäli

S opimus puretaan Toimittajasta johtuvasta syystä, Asiakas pidättää joka

tapauksessa oikeuden vaatia Toimittajalta purkamisen johdosta tarpeettomiksi 

käyneiden kolmannen osapuolen Valmisohjelmiston käyttöoikeuksien hinnan 

vahingonkorvauksena. Suoritteiden palautusten lisäksi S opimusta rikkonut 

Osapuoli on velvollinen korvaamaan toiselle Osapuolelle aiheuttamansa 

vahingon, tämän Sopimuksen kohdassa X  sovituin vahingonkorvausta koskevin 

rajoituksin.”



Lisenssiauditoinneista

• Sopimushallinta avainasemassa; minkä sopimuksen ehdoilla 
ohjelmistoja käytetään?

• Toimittajan osoitettava sopimusrikkomus

• Varo itsestään (verkossa) päivittyviä sopimusehtoja

• Ulkoistustilanteet; miten lisenssiehdot istuvat ulkoistukseen?
• Asiakkaan palvelimesta toimittajan konesaliin

• ”Named user” vai ”Access”?

• Kumpi vastaa, lisenssinhaltija vai ulkoistuskumppani?



Kiitos!

Kaisa Fahllund
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