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SOPIMUS LYNC-FEDERAATIOSTA  

 

1 SOPIJAPUOLET 

Kansaneläkelaitos  (”Kela”) 
 
Osoite: PL 450 
  00101 Helsinki 
 
Käyntiosoite: Nordenskiöldinkatu 12 
  00250 Helsinki 
 
Yhteyshenkilö sopimusasioissa 
  Ari Vähä-Erkkilä  
  tietohallintopäällikkö 
  ari.vaha-erkkila@kela.fi 
  020 634 3410 
 
 
Osapuoli B 
 
Osoite: postiosoite 
  postinumero postitoimipaikka 
 
Käyntiosoite: katuosoite, kaupunki 
 
Yhteyshenkilö sopimusasioissa 
  Etunimi Sukunimi 
  titteli 
  sähköposti 
  puhelinnumero 
 

2 SOPIMUKSEN TAUSTAT 

Sopijapuolet sallivat Microsoft Lync / Skype for Business federaation (”Lync federointi”), 
joka mahdollistaa Sopijapuolten välisen pikaviestinnän henkilöille, jotka on liitetty fede-
rointiryhmään ja jotka käyttävät Micfosoft Lync / Skype for Business –
pikaviestintäsovellusta. 
 
Lync federointi sallii pikaviestien lähettämisen ja vastaanottamisen, videopuhelut sekä 
kokoukset, sisältäen työpöytä- ja sovellusjaot Sopijapuolten välillä. Sopimuksella tuetaan 
Sopijaosapuolten välisen yhteydenpidon sujuvutta, toimivuutta ja nopeutta yhteisiä 
hankkeita tai muuta yhteistyötä toteutettaessa. 
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3 SOPIMUKSEN TARKOITUS 

Tämän sopimuksen tarkoitus on määritellä Sopijapuolten väliset vaatimukset ja vastuut 
Lync federoinnin käyttämiselle. 
 

4 TIEDOTTAMISEN VASTUUT 

Sopijapuolet sitoutuvat havaitessaan välittömästi informoimaan toista Sopijapuolta puhe-
limitse sekä kirjallisesti tietoturvauhasta (esim. haittaohjelmista, pikaviestintään suunna-
tusta roskapostista, palvelunestohyökkäyksistä tai muista vastaavista), joilla voi olla vai-
kutusta sovittuun Lync federointiin ja sen tietoturvalliseen käyttöön. 
 
Sopijapuolilla on velvollisuus ilmoittaa yhteyshenkilön vaihtumisesta toisen sopijapuolen 
yhteyshenkilölle viivytyksettä. 

5 EI TAKUUTA 

Lync federointi tarjotaan ilman yksikäsitteistä tai epäsuoraa takuuta taikka kuvausta ta-
kuusta, tai kelpoisuudesta johonkin nimenomaiseen käyttöön sekä ilman takuuta siitä, 
että Lync federointi ei loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalisia tai muita oikeuksia.  
 
Sopijapuolet tai jokin muu osapuoli ei tarjoa takuuta, että Lync federointi vastaa toisen 
Sopijapuolen vaatimuksiin tai toimii keskeytyksettömästi tai ilman virheitä. 
 
Sopijapuolet hyväksyvät oman ympäristönsä osalta kaikki vastuut ja riskit Lync federoin-
tiin tarvittavista lisensseistä, asennuksista, käytöstä ja näistä johtuvista seurauksista. 

6 VASTUUN RAJOITUKSET 

Sopijapuolet, niiden henkilökunta, kumppanit tai toimittajat eivät ole vastuullisia mistään 
välittömistä tai välillisistä vahingoista kuten tiedon katoamisista, tuloksen tai odotettujen 
säästöjen menetyksistä ja toisen Sopijapuolen asiakkaiden tai Sopijapuolen kumppanei-
den kärsimistä vahingoista. 
 
Vastuun rajoituksia ei sovelleta vahinkoihin, jotka ovat aiheutuneet tahallisesta teosta tai 
törkeästä huolimattomuudesta. 
 

7 SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN 

Tämä sopimus tulee voimaan kummankin Sopijapuolen toimivaltaisen henkilön allekirjoi-
tusten jälkeen ja on voimassa toistaiseksi kunnes toinen Sopijapuolista sen kirjallisesti 
päättää. Irtisanomisaika on 14 päivää, jollei toisin sovita. 
 
Kohdan 7 osalta Sopijapuolet toteavat lisäksi tarkennuksena, että toinen Sopijapuoli voi 
päättää tämän sopimuksen välittömästi, jos Lync federaatioon tai siinä käytettyihin oh-
jelmistoihin, laitteistoihin tai yhteyksiin kohdistuu tietoturvaongelma, kuten haittaohjelma, 
pikaviestintään suunnattu roskaposti, palvelunestohyökkäys tai muu vastaava. Edellä 
mainitun kaltaisessa tilanteessa ei kumpikaan Sopijapuoli ole oikeutettu minkäänlaiseen 
hyvitykseen tai vahingonkorvaukseen toiselta Sopijapuolelta. 
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8 KUSTANNUKSET 

Kumpikin Sopijapuoli vastaa omista kustannuksistaan. Tämä sopimus ei anna toiselle 
Sopijapuolelle oikeutta laskuttaa toista Sopijapuolta Lync federoinnista aiheutuvista kus-
tannuksista.  
 

9 SOPIMUSKAPPALEET JA ALLEKIRJOITUKSET 

Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin Sopija-
puolelle. 
 

Paikka ja aika: 
 
 

Paikka ja aika: 
 

Kansaneläkelaitos Osapuoli X 

 
 
 

Esko Karjala 
Kehittämisjohtaja 

 
 
 

N.N. 
Titteli 

 
 
 

Ari Vähä-Erkkilä 
Tietohallintopäällikkö 

 

 
 
 
 

LIITTEET 
LIITE 1: Lync federointilomake 

 


