Sopimus Suomi
100 -ohjelmaan
liittymisestä
1. Suomi 100 -hanke, Ohjelmahanke, Graafinen tunnus ja Graafinen ohjeistus
a. Suomi 100 -hanke tarkoittaa valtioneuvoston kanslian asettamaa Suomen
itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden hanketta, joka kokoaa Suomi 100 ohjelman.
b. Ohjelmahanke tarkoittaa Suomi 100 -ohjelmaan hyväksyttyä hanketta, joka
ohjelmanhankkeeksi hakemisen yhteydessä on sitoutunut noudattamaan näitä
sopimusehtoja.
c. Graafinen tunnus tarkoittaa Suomi 100 -juhlavuoden graafista tunnusta, joka on
valtioneuvoston kanslian tavaramerkkilain (7/1964) mukaisesti rekisteröimä
tavaramerkki ja jota koskeva käyttölupa voidaan luovuttaa ohjelmahankkeelle
jäljempänä tässä sopimuksessa esitettyjen ehtojen mukaisesti.
d. Graafinen ohjeistus tarkoittaa graafisen tunnuksen käyttöä koskevaa ohjeistusta,
jonka mukaisesti ohjelmahanke on näiden sopimusehtojen perusteella
velvoitettu toimimaan käyttäessään Graafista tunnusta.
2. Sopijapuolet
Sopimuksen osapuolia ovat valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -hanke, joka kokoaa
Suomi 100 -ohjelman, sekä Ohjelmahanke, jonka tiedot on yksilöity
verkkohakulomakkeessa. Ohjelmahanke hyväksyy seuraavat sopimusehdot
lomakkeen täyttämisen yhteydessä ja sitoutuu noudattamaan sopimusehtoja.
3. Suomi 100 -ohjelmaan kuuluminen ja sopimuksen voimaantulo
Suomi 100 -ohjelma juhlistaa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuotta 2017.
Ohjelman muodostavien ohjelmahankkeiden tulee täyttää perusedellytykset, jotka
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on listattu Suomi 100 -verkkosivulla (suomi100finland.fi). Ohjelmaan voi hakea
verkkosivulla olevalla hakulomakkeella. Ohjelmahanke hyväksyy sopimusehdot
täyttämällä ja lähettämällä lomakkeen. Sopimusehdot astuvat voimaan kun
Ohjelmahanke on valittu Suomi 100 -ohjelmaan, ja päätöksestä on ilmoitettu
Ohjelmahankkeelle sähköpostitse.
4. Juhlavuoden tunnuksen käyttäminen
Suomi 100 -ohjelmaan valittava Ohjelmahanke saa käyttöluvan Suomi 100 -juhlavuoden Graafiseen tunnukseen. Suomi 100 -hanke toimittaa Ohjelmahankkeelle
Graafisen tunnuksen käyttöä ohjaavan Graafisen ohjeistuksen ilmoittaessaan
valinnasta Suomi 100 -ohjelmaan.
Ohjelmahankkeella on oikeus ja velvollisuus käyttää Graafista tunnusta
Ohjelmahankkeen viestintä- ja markkinointitarkoituksissa tämän sopimuksen
voimassaolon ajan. Ohjelmahanke sitoutuu käyttämään Suomi 100 -tunnusta
Graafisen ohjeistuksen mukaisesti. Sopimuksen perusteella tunnusta on mahdollista
käyttää vain Suomi 100 -ohjelmaan hyväksytyn Ohjelmahankkeen yhteydessä, eikä se
näin ollen ole yleisesti Ohjelmahanketta tuottavan organisaation käytössä. Tunnus
ilmentää kuulumista juhlavuoteen eikä tunnusta saa käyttää rinnasteisena esimerkiksi
kaupallisten sponsorien ja muiden rahoittajien logojen kanssa tai logoperheissä
taikka muun kaupallisen tavaramerkin tai vastaavan tunnuksen kanssa.
Ohjelmahanke ei saa luovuttaa saamaansa tunnuksen käyttöoikeutta edelleen
kolmansille osapuolille ilman Suomi 100 -hankkeen nimenomaista kirjallista lupaa.
Juhlavuoden tunnuksen käytöstä kaupallisten tuotteiden myymiseen solmitaan aina
erillinen sopimus.
5. Viestintä
Suomi 100 -hanke viestii Ohjelmahankkeesta verkkosivuillaan, jonne kerätään
perustiedot Suomi 100 -ohjelmasta. Ohjelmahanke viestii kuulumisesta Suomi 100 ohjelmaan omassa viestintämateriaalissaan.
Ohjelmahanke syöttää hankkeen esittelyn Suomi 100 -verkkosivuille erillisessä
nettijärjestelmässä. Ohjelmahanke saa järjestelmään ohjaavan linkin
hyväksymiskirjeen mukana. Suomi 100 -hankkeella on oikeus muokata
Ohjelmahankkeen esittelyä. Suomi 100 -hanke voi pyytää Ohjelmahankkeelta
lisätietoja ja kuvamateriaalia. Ohjelmahanke on pyydettäessä velvollinen
toimittamaan lisätietoja tarkempaa ohjelmaviestintää varten. Ohjelmahankkeet
vastaavat itse viestinnästään ja markkinoinnistaan.
Ohjelmahanke vastaa tietojen oikeellisuudesta ja tarvittaessa niiden muuttamisesta.
Ohjelmahanke vastaa siitä, että Suomi 100 -hankkeelle luovutetut tiedot ja muu
materiaali eivät loukkaa Suomessa voimassa olevia kolmannen osapuolen
omistusoikeuksia taikka patentti-, tekijän- tai muita immateriaalioikeuksia. Mikäli
kolmas osapuoli esittää Suomi 100 -hanketta vastaan Ohjelmahankkeen Suomi 100 hankkeelle luovuttamaan materiaaliin kohdistuvia oikeudellisia vaatimuksia,
Ohjelmahanke on velvollinen vastaamaan vaatimuksiin Suomi 100 -hankkeen
puolesta omalla kustannuksellaan.
Ohjelmahanke vastaa siitä, ettei Suomi 100 -hankkeelle luovutettuun materiaalin
oikeuksia koskevista vaatimuksista tai velvoitteista aiheudu Suomi 100 -hankkeelle
oikeudenkäyntikuluja eikä vahingonkorvaus- tai muita kolmannelle osapuolelle
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maksettavia kustannuksia tai muita vastuita kolmatta osapuolta kohtaan. Jos Suomi
100 -hankkeelle esitetään oikeudellisia vaatimuksia, Suomi 100 -hanke ilmoittaa
Ohjelmahankkeelle vaatimuksista saatuaan niistä tiedon. Suomi 100 -hanke on
oikeutettu ryhtymään kaikkiin vaatimukseen vastaamiseksi tarpeellisiin
toimenpiteisiin siihen saakka, kun Ohjelmahanke nimeää Suomi 100 -hanketta
tyydyttävän tahon hoitamaan asiaa. Mikäli sopijapuoli toteaa tai lainvoimaisella
päätöksellä todetaan, että materiaalit loukkaavat kolmannen oikeuksia, Suomi 100 hanke poistaa tai hävittää hankkeelle loukkaavan materiaalin.
6. Muutokset Ohjelmahankkeessa
Ohjelmahanke sitoutuu ilmoittamaan Suomi 100 -hankkeelle kaikista
Ohjelmahankkeessa tapahtuvista olennaisista muutoksista, ml. yhteystiedot sekä
tapahtuma-ajat ja -paikat. Mikäli Ohjelmahankkeen toteutuminen ei ole vielä
varmistunut hakulomaketta täytettäessä, on ohjelmahanke velvollinen ilmoittamaan
toteutumisen varmistumisesta tai peruuntumisesta heti kun mahdollista.
Varmistumisesta ja mahdollisista muutoksista ilmoitetaan verkkohakujärjestelmän
kautta kirjautumalla järjestelmään samoilla tunnuksilla, joilla myös hakulomake on
täytetty, ja lähettämällä ilmoitus päivitettävistä tiedoista.
7. Asiakirjajulkisuus
Lomakkeeseen täytettävät Ohjelmahankkeen hanketiedot (hakemus) ovat
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999, julkisuuslaki)
tarkoitettuja viranomaiselle toimitettuja asiakirjoja, jotka tulevat julkiseksi sen
jälkeen, kun päätös hankkeen liittämisestä Suomi 100 -ohjelmaan, ja kun tämä
sopimus sopijapuolten välillä on tehty (julkisuuslaki, 7 § 2 mom.).
Ohjelmahanke on hanketietoja ilmoittaessaan velvollinen ilmoittamaan, jos
hanketiedot sisältävät julkisuuslaissa tarkoitettuja salassa pidettäviä asiakirjoja. (Katso
loppuviite 1)
8. Maksut ja korvaukset
Tähän sopimukseen ei liity taloudellisia velvoitteita. Suomi 100 -hanke ei veloita eikä
maksa korvausta Suomi 100 -ohjelmaan liittymisestä tai Graafisen tunnuksen
käytöstä. Suomi 100 -hanke ei sitoudu maksamaan saamansa viestintämateriaalin
käyttämisestä. Ohjelmahanke vastaa hankkeensa toteutuskuluista ja tunnuksen
käytöstä aiheutuvista kustannuksista.
9. Sopimuksen päättyminen ja irtisanominen
Tämä sopimus päättyy Ohjelmahankkeen päättyessä, mutta kuitenkin viimeistään
31.12.2017, jonka jälkeen Graafista tunnusta ei enää saa käyttää tämän sopimuksen
perusteella.
Tämä sopimus päättyy välittömästi ilman erillistä irtisanomista, jos Ohjelmahankkeen
toteutuminen peruuntuu tai Ohjelmahankkeelle asetetut perusedellytykset eivät
enää täyty.
Ohjelmahanke voi vapaasti irtisanoa tämän sopimuksen päättymään valitsemanaan
ajankohtana ilmoittamalla siitä kirjallisesti Suomi 100 -hankkeelle.
Sopimuksen päätyttyä tai tultua irtisanotuksi Ohjelmahankkeen on lopetettava
Graafisen tunnuksen käyttö.
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10. Luvattoman käytön seuraamukset
Suomi 100 -hankkeella on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos Ohjelmahanke tai
muu taho, joka käyttää päätäntävaltaa Ohjelmahankkeessa, rikkoo tämän sopimuksen
ehtoja. Sopimuksen tultua puretuksi Ohjelmahankkeen on välittömästi lopetettava
Graafisen tunnuksen käyttö.
Suomi 100 -hankkeella on oikeus käyttää tavaramerkkilaissa säädettyjä
oikeusturvakeinoja Graafisen tunnuksen luvattoman käytön estämiseksi. (Katso
loppuviite 2)
11. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
Sopimusta koskevat mahdolliset riitaisuudet ratkaistaan ensi sijassa sopijapuolten
keskinäisin neuvotteluin. Mikäli riitaisuutta ei saada ratkaistua neuvotteluteitse,
riitaisuus saatetaan Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Rekisteröityä
tavaramerkkiä koskevat riita-asia käsittelee kuitenkin markkinaoikeus. Riitaisuuksien
ratkaiseminen ensisijaisesti neuvotteluteitse ei kuitenkaan estä Suomi 100 -hanketta
käyttämästä kohdassa 10 mainittuja tavaramerkkilakiin perustuvia oikeusturvakeinoja.
1) Salassa pidettäviä ovat esimerkiksi asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai
ammattisalaisuudesta, samoin kuin sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja muusta vastaavasta yksityisen
elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle
taloudellista vahinkoa (julkisuuslaki 24 § 1 mom. 20 kohta), asiakirjat, jotka koskevat opinnäytetyön tai
tieteellisen tutkimuksen suunnitelmaa tai perusaineistoa taikka teknologista tai muuta kehittämistyötä tai
niiden arviointia, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei aiheuta opinnäytetyön, tutkimuksen tai
kehittämistyön suorittamiselle taikka niiden hyödyntämiselle tai sen asianmukaiselle arvioinnille tai
tutkijalle taikka tutkimuksen tai kehittämistyön toimeksiantajalle haittaa (julkisuuslaki 24 § 1 mom. 21
kohta), sekä asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön poliittisesta vakaumuksesta tai tietoja henkilön
yksityiselämän piirissä esittämistä mielipiteistä taikka tietoja henkilön elintavoista, osallistumisesta
yhdistystoimintaan tai vapaa-ajan harrastuksista, perhe-elämästä tai muista niihin verrattavista
henkilökohtaisista oloista. (julkisuuslaki 24 § 1 mom. 32 kohta)
2) Tässä tarkoituksessa muun ohella:
- Ajaa kannetta Graafisen tunnuksen käytön kieltämiseksi, jos graafista tunnusta käytetään sillä tavoin,
että yleisöä johdetaan harhaan. Tällöin tuomioistuin voi määrätä, että Graafinen tunnus on poistettava
tai niin muutettava, ettei se enää ole harhaanjohtava;
- Pyytää, että tuomioistuin kieltää jatkamasta tai toistamasta Graafisen tunnuksen luvatonta käyttöä sekä
kanteen käsittelyn yhteydessä vaatia keskeyttämismääräyksen ja väliaikaisen keskeyttämismääräyksen
antamista Suomi 100 -hankkeen oikeuksien toteuttamiseksi, sekä vaatia, että tuomioistuin määrää
palvelimen tai sellaisen laitteen ylläpitäjän tai muun palvelun tarjoajan sakon uhalla keskeyttämään
Graafisen tunnuksen käyttöä loukkaava käyttö;
- Vaatia oikeutta Graafiseen tunnukseen loukannutta tahoa suorittamaan Suomi 100 -hankkeelle
hyvityksen Graafisen tunnuksen käyttämisestä sekä suorittamaan korvauksen kaikesta vahingosta, jonka
loukkaus aiheuttaa. Korvattavaa vahinkoa ovat myös ne kustannukset, jotka aiheutuvat Suomi 100 hankkeelle sopimuksen rikkomista koskevan asian edellyttämistä selvityksistä, oikeudenkäynneistä ja
muista kuluista.
- Vaatia tuomioistuimessa, että tuomioistuin määrää hävitettäväksi tai muutettavaksi taikka Suomi 100 hankkeelle luovutettaviksi tavarat, tuotteet ja materiaalit, joissa Graafista tunnusta on käytetty tämän
sopimuksen vastaisesti.
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