YHTEISTYÖSOPIMUS
Suomen harjoittelukoulujen yhteistyöverkoston eNorssin toteuttamiseksi sopimusosapuolet ovat
sopineet seuraavaa:
1. SOPIMUKSEN KOHDE JA TARKOITUS
Sopimuksen kohteena olevan verkostoyhteistyön nimi on eNorssi. Sopimuksen kohteena olevan
toiminnan tarkoituksena on tuottaa verkkoperusteisia palveluita ja informaatiota kaikkien
harjoittelukoulujen käyttöön sekä tarjota yhteistyömahdollisuuksia ja
täydennyskoulutuspalveluita. Kohderyhminä ovat opettajankouluttajat, opettajat, opiskelijat ja
oppilaat. eNorssin yhteisenä tiedottamiskanavana toimii eNorssiportaali. Toiminnan tuloksena
syntyy myös tutkimus- ja arviointiaineistoa mm. seuraavilta aihealueilta: virtuaalikoulu,
verkkoperusteinen oppiminen, ohjatun harjoittelun toteutuminen, ohjaajakoulutuksen
toteutuminen, oppimisalustojen soveltuvuus eri-ikäisten lasten opetukseen sekä
asiantuntijaverkoston tukipalvelujen hyödyntäminen.
2. SOPIMUSOSAPUOLET
2.1 Tämän sopimuksen osapuolia ovat:
Helsingin yliopisto, Helsingin normaalilyseo,
Helsingin yliopisto, Viikin normaalikoulu,
Itä-Suomen yliopisto, Joensuun normaalikoulu,
Itä-Suomen yliopisto, Savonlinnan normaalikoulu,
Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän normaalikoulu,
Lapin yliopisto, Lapin yliopiston harjoittelukoulu,
Oulun yliopisto, Kajaanin normaalikoulu,
Oulun yliopisto, Oulun normaalikoulu,
Tampereen yliopisto, Tampereen normaalikoulu,
Tampereen yliopisto, Hämeenlinnan normaalikoulu,
Turun yliopisto, Rauman normaalikoulu,
Turun yliopisto, Turun normaalikoulu ja
Abo akademi, Vasa övningskola.
2.2 Sopimusosapuolet ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että heidän välityksellään projekteihin
osallistuvat kolmannet osapuolet noudattavat tämän sopimuksen ehtoja.

3. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA KESTO
3.1 Sopimus astuu voimaan, kun sopimusosapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.
3.2 Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimusosapuoli voi irtisanoa sopimuksen päättymään kuluvan
vuoden lopussa 6 kuukauden irtisanomisaikaa noudattamalla. Kirjallinen irtisanomisilmoitus tulee toimittaa
johtoryhmälle.

Sopimus ei kuitenkaan lakkaa, ennen kuin osapuolet ovat toimittaneet rahoittajille tarvittavat
taloudelliset selvitykset sekä toiminnan toteuttamiseen liittyvän selvityksen ja hallinnointiin
tarvittavan muun materiaalin. Sopimus ei myöskään lakkaa ennen kuin kaikki sopimusosapuolet
ovat suorittaneet kaikki tästä sopimuksesta ja sen kohteena olevasta toiminnasta aiheutuneet
velvollisuudet. Sopimuksen luottamuksellisuutta koskevat säännökset ovat voimassa myös
sopimuksen voimassaolon lakattua.
4. MÄÄRITELMIÄ
4.1 Omistusoikeus käsittää esineoikeuden lisäksi patentit, tekijänoikeuden ja muut
immateriaalioikeudet.
4.2 Käyttöoikeus tarkoittaa oikeutta käyttää tulosaineistoa omassa tutkimustyössä.
4.3 Tausta-aineistolla tarkoitetaan sellaista tietoa, jonka sopimusosapuoli omistaa ja joka on
kehitetty yhteistyöverkoston ulkopuolella.
4.4 Tulosaineisto tarkoittaa kaikkea sitä tietoa ja niitä tuloksia, jotka sopimuspuoli tai sen lukuun
työskentelevä kolmas osapuoli on saanut aikaan yhteistyöverkostossa sekä patentteja, keksintöjä
ja tietokoneohjelmia (mukaan lukien lähdekoodit).
5. ENORSSIN ORGANISAATIO JA TARKOITUS
5.1 Toiminnan toteutuksesta vastaavat kaikki osapuolet yhdessä kukin pääasiassa oman
maakuntansa alueella. Toiminnan koordinaatiosta vastaa se sopimusosapuoli, josta johtavat
rehtorit valitsevat puheenjohtajan. Toiminnalle kerätyn tai myönnetyn rahoituksen sopimuksen
mukaisesta jakamisesta sopimuspuolille vastaa koordinoiva taho, jona sopimuksen
allekirjoitushetkellä toimii Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan normaalikoulu.
5.2 eNorssin johtoryhmään kuuluu rehtoreiden edustaja, projektivastaava sekä 3 - 7 muuta jäsentä
siten, että johtoryhmässä on edustaja kustakin harjoittelukoulun sijaintiyliopistosta. eNorssin
puheenjohtaja, projektivastaava sekä muut johtoryhmän jäsenet valitaan tehtäviin määräaikaan
sidotusti kolmeksi vuodeksi. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii johtavien rehtoreiden
keskuudestaan valitsema edustaja. Muiden johtoryhmän jäsenten nimeämisestä päättää
asianomaisen henkilön edustaman organisaation johtava rehtori tai vastaava esimies.
Johtoryhmän tehtävänä on ohjata ja valvoa yhteistyöverkoston toimintaa. Johtoryhmä on
toimivaltainen päättämään seuraavista asioista: uusien sopijapuolten ottaminen mukaan
yhteistyöverkostoon, sopimuksen purkaminen yksittäisten sopijapuolten osalta, jos sopijapuoli
syyllistyy olennaiseen sopimusrikkomukseen, vuosittaisen talous- ja toimintasuunnitelman
laatiminen ja muuttaminen sekä muut toiminnan kannalta olennaiset ja vaikutuksiltaan
merkittävät päätökset.

5.3 Johtoryhmä tekee päätöksensä yksimielisesti, paitsi päättäessään sopimuksen purkamisesta,
jolloin hankkeesta erotettavan osapuolen suostumusta ei vaadita.
5.4 Sopimusosapuolella on oikeus korvata edustajansa johtoryhmässä sopivaksi katsomallaan
henkilöllä. Edustajan vaihdoksesta on ilmoitettava muille osapuolille.
5.5 Yhteistyöorganisaatioon kuuluvat projektivastaava ja työryhmien vastuuhenkilöt.
Projektivastaava valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Työryhmien vastuuhenkilöt valitaan
lukuvuosittain. Työryhmiksi ja keskeisiksi toiminnan painopistealueiksi on sopimuksen
kirjoitushetkellä valikoitunut seuraavat teemat:





Ohjaajakoulutus
Tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta
TVT- opetuskäytön kehittäminen
Opetussuunnitelmatyö

Toiminnan painopisteet vahvistetaan kullekin toimintavuodelle erikseen talous- ja
toimintasuunnitelmassa, painopisteiden valinnasta ja muutoksista vastaa eNorssin johtoryhmä.
Toiminnan toteuttamiseksi eNorssi toimii yhteistyössä opettajankoulutuslaitosten kanssa.
5.6 Harjoittelukoulut nimeävät koulukohtaisen eNorssiyhdyshenkilön ja hänelle varahenkilön.
5.7 Sopimusosapuolten ylläpitämät www-palvelut sijaitsevat Jyväskylän normaalikoulun
palvelimella.
5.8 Sopimusosapuolet antavat tällä sopimuksella luvan eNorssin johtoryhmälle solmia
yhteistyösopimukset muiden kasvatus- ja opetusalan toimijoiden ja yhteistyöyritysten kanssa.
6. RAHOITUS JA MAKSULIIKENNE
6.1 Sopijaosapuolet sitoutuvat yhteistyöverkoston kustannuksiin, jotka katetaan toimintaa
ylläpitäviltä jäseninä toimivilta harjoittelukouluilta perittävänä vuosimaksuna. Vuosimaksu on 1
vuosiviikkotunti/kouluaste/sopijaosapuoli. Vuosiluokat 1-6 ja 7-9 luetaan tässä molemmat yhdeksi
asteeksi. Vuosiviikkotunnin suuruus on sidottu YPJ:n vaativuustasoon 5 opetusvelvollisuudella 19
vvt, joka 1.4.2011 oli suuruudeltaan 134,42e/kk. Vuodessa (12 kk kerrottuna) tämä tekee yhteensä
1613,04 e. Vuosimaksu laskutetaan koordinoivan tahon toimesta vuosittain syyskuun aikana.
6.2 eNorssin työryhmissä työskentelevät henkilöt voivat laskuttaa eNorssilta hyväksyttäviä kuluja
enintään 4000 € kutakin työryhmää kohden. Tarvittaessa johtoryhmän päätöksellä poiketaan
näistä summista kokonaisbudjetin asettamissa rajoissa. Lasku lähetetään koordinoivalle taholle,
jona sopimuksen allekirjoitushetkellä toimii Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan normaalikoulu.
6.3 Hyväksyttäviä kustannuksia ovat eNorssin talous- ja toimintasuunnitelmassa hyväksytyt
todelliset kustannukset, jotka ovat välttämättömiä toiminnalle, jotka voidaan näyttää toteen ja
jotka ovat aiheutuneet TTS:n voimassaoloaikana.

6.4 eNorssin yhdyshenkilön tehtävistä korvataan työehtosopimuksen opinto- ja suunnittelutyötä
koskevan kohdan 1.3.2010 – 29.2.2012 voimassa olevan TES:n 13§ mukaisesti yhdyshenkilön
edustaman yksikön johtavan rehtorin kanssa tehtävän työmääräyksen mukaisesti.
7. RAPORTIT
eNorssin johtoryhmä raportoi eri sopimusosapuolille vuosittain toiminnasta ja rahoituksen
toteutumisesta kunkin vuoden kesäkuuhun mennessä.
8. JULKISUUS
8.1 Yhteistyöverkoston toiminnassa laadittu aineisto on julkista. Yhteistyössä aikaansaadun
aineiston julkaisemisessa on mainittava kaikki sopijaosapuolet.
8.2 Julkistamiseen, sekä toiminnan aikana että sen päätyttyä, ei kuitenkaan saa sisällyttää
sopijapuolen liike- tai ammattisalaisuuksia.
8.3 Sopijapuolet sitoutuvat menettelemään siten, että julkistamisella ei estetä toiminnan
tuloksena mahdollisesti syntyvän keksinnön patentointia tai tulosaineiston muuta suojaamista.
8.4 Julkaistava materiaali annetaan toisten sopijapuolten tarkistettavaksi. Sopijapuolilla on 10
päivää aikaa tarkistaa julkaistava materiaali ja tehdä huomautuksia liike- tai ammattisalaisuuksien
poistamiseksi materiaalista. Jos huomautuksia ei tehdä, julkaistavaa materiaalia käsitellään niin
kuin sen julkaisemiseen olisi annettu lupa. Julkaisemista ei voi estää muiden kuin liike- tai
ammattisalaisuutta koskevien tietojen osalta.
9. SALASSAPITO
9.1 Tällä sopimuskohdalla ei rajoiteta kohdassa 8. tarkoitettua oikeutta tulosten julkistamiseen.
9.2 Kaikki sellainen tieto, joka sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia, ja jotka omistaja on
luovuttanut sopimusosapuolelle luottamukselliseksi merkittynä, on luottamuksellista ja salassa
pidettävää tietoa.
9.3 Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske sellaista luottamuksellista tietoa, jonka tiedon
vastaanottanut osapuoli voi osoittaa:
(a) olleen julkinen tai muulla tavalla yleisesti saatavilla tiedon vastaanottohetkellä,
(b) olevan julkaistun, tai muulla tavalla yleisesti saatavilla sen jälkeen kun vastaanottava osapuoli
on tiedon vastaanottanut, mutta ei kuitenkaan vastaanottavan osapuolen toimesta tai tekemättä
jättämisestä johtuen, (c) olleen vastaanottavan osapuolen hallussa jo vastaanottohetkellä ilman
mitään salassapitorajoituksia tai luottamuksellisuussitoumuksia,

(d) olevan laillisesti hankitun toisilta ilman minkäänlaista salassapitovelvollisuutta tai
luottamuksellisuussitoumusta tai
(e) olleen vastaanottavan osapuolen itsenäisesti kehittämä.
10. OIKEUDET TULOSAINEISTOON
10.1 Sopijapuolet hyödyntävät yhdessä aikaansaatua materiaalia toiminnan tarkoituksen
edellyttämällä tavalla.
10.2 Tausta-aineiston omistava sopimusosapuoli päättää tausta-aineiston luovuttamisesta toiselle
sopimusosapuolelle, joka tarvitsee sitä toisen osapuolen vastuulla olevien eNorssi-toimintaan
kuuluvien tehtävien suorittamiseksi sekä luovuttamisen ehdoista.
Ellei muuta sovita, käyttöoikeus tausta-aineistoon luovutetaan vain tehtävien suorittamisen
edellyttämäksi ajaksi eikä käyttöoikeutta ole lupa luovuttaa edelleen kolmannelle.
11. SOPIJAPUOLTEN VASTUU
11. 1 Sopijapuolet vastaavat tämän sopimuksen kohteena olevan toiminnan suorittamisesta
omalta osaltaan sopimuksen mukaisesti. Sopijapuolet vastaavat alihankkijan työstä kuin omastaan.
11.2 Sopijapuoli vastaa toiselle sopijapuolelle aiheutuneista välittömistä vahingoista, jotka
johtuvat yliopiston tahallisesti tai tuottamuksellisesti tekemistä virheistä tai laiminlyönneistä.
Sopijapuoli ei vastaa toiselle sopijapuolelle aiheutuneesta välillisestä vahingosta. Sopijapuolen
vastuun enimmäismäärä on ko. sopimusosapuolen vuosimaksun määrä.
11.3 Sopijapuoli ei vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamasta suoritushäiriöstä. Ylivoimaisella
esteellä tarkoitetaan sellaista sopijapuolista riippumatonta ja ennalta arvaamatonta seikkaa, joka
on sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jonka vaikutuksia sopijapuoli ei voi
välttää eikä voittaa.
12. MUUT SOPIMUSEHDOT
12.1 Sopimusosapuoli ei voi siirtää tätä sopimusta tai sen perusteella syntyneitä käyttöoikeuksia
kolmannelle osapuolelle.
12.2 Tämä sopimus voidaan purkaa yksittäisen sopijapuolen osalta johtoryhmän päätoksellä
kohdan 5.3 mukaisesti, jos sopijapuoli syyllistyy olennaiseen sopimusrikkomukseen.
12.3 Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan
neuvotteluin sopijaosapuolten kesken. Mikäli projektista aiheutuvat erimielisyydet halutaan
tuomioistuimen ratkaistavaksi, oikeuspaikkana on Etelä-Savon käräjäoikeus.

12.4 Tämän sopimuksen allekirjoittajat sitoutuvat noudattamaan myös tämän sopimuksen liitteinä
olevia asiakirjoja. Mikäli sopimuksen ja muiden asiakirjojen sisällöt ovat keskenään ristiriidassa,
soveltamisjärjestys on seuraava: 1) yhteistyösopimus, 2) talousohje 3) talous- ja
toimintasuunnitelma.
LIITTEET



eNorssi, talousohje 2011 - 2012
eNorssi, talous- ja toimintasuunnitelma 2011 - 2012

Allekirjoitukset:

______________________________

______________________________

Markku Pyysiäinen, johtava rehtori
Helsingin normaalilyseo

Eija Kumpulainen, vs johtava rehtori
Oulun normaalikoulu

______________________________

______________________________

Jyrki Loima, johtava rehtori
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Tapio Heino, vs johtava rehtori
Rauman normaalikoulu

______________________________

______________________________

Vesa Toivonen, johtava rehtori
Hämeenlinnan normaalikoulu

johtava rehtori
Mikko Ripatti, Savonlinnan normaalikoulu

______________________________

______________________________

Petri Salo, johtava rehtori
Joensuun normaalikoulu

Arja Aalto-Laaksonen, johtava rehtori
Tampereen normaalikoulu

______________________________

______________________________

Pekka Ruuskanen, johtava rehtori
Jyväskylän normaalikoulu

Veli-Matti Hakanen, johtava rehtori
Turun normaalikoulu

______________________________

______________________________

Seija Blomberg, rehtori
Kajaanin normaalikoulu

Gun Jakobsson, Ledande rektor
Vasa övningsskol

______________________________
Jari Kuru, vs johtava rehtori
Lapin yliopiston harjoittelukoulu

