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SITOUMUS 

1 YLEISTÄ 

1.1 Tämän sitoumuksen hyväksynyt jäsen osallistuu Rakennustietosäätiön 
toimikuntatyöskentelyyn päätoimikunnan, toimikunnan ja/tai työryhmän jäsenenä, 
puheenjohtajana ja/tai muussa roolissa.  

1.2 Tässä sitoumuksessa on käytetty Toimintaperiaatteissa määriteltyjä termejä, sellaisina 
kuin ne ovat tämän sitoumuksen hyväksymishetkellä. 

2 OIKEUDET 

2.1 Omistusoikeus ja immateriaalioikeudet jäsenen myötävaikutuksesta tai jäsenen muun 
toiminnan perusteella toimikuntatyöskentelyn yhteydessä syntyviin Tuloksiin kuuluvat 
Rakennustietosäätiölle. Oikeudet siirtyvät Rakennustietosäätiölle oikeuksien 
syntyhetkellä, eli esimerkiksi kun luonnosta laaditaan.  

2.2 Rakennustietosäätiöllä on myös siirrettävissä oleva oikeus muokata Tuloksia ja luovuttaa 
Tulokset ja niihin kohdistuvia oikeuksia edelleen.  

2.3 Oikeuksien siirrot Rakennustietosäätiölle ovat pysyviä, joten ne säilyvät 
Rakennustietosäätiöllä toimikuntatyöskentelyn päättymisestä huolimatta.  

2.4 Jäsenellä ei ole vastuuta kolmansia kohtaan Tuloksien käytön aiheuttamista vahingoista, 
jos Rakennustietosäätiö tai joku Rakennustietosäätiön luvalla julkaisee tai jakelee Tuloksia 
ja jos niitä siten käyttävät kolmannet osapuolet.  

2.5 Jäsenen tulee huolehtia, että hänellä on oikeus antaa toimikuntatyöskentelyyn sen 
yhteydessä paljastamansa ja antamansa sisällöt ja tiedot, ja että ne voidaan ottaa osaksi 
Tuloksia.  

3 LUOTTAMUKSELLISUUS 

3.1 Jäsen ei saa toimikuntatyöskentelynsä aikana tai sen jälkeen: 

(a) ilmaista tai luovuttaa toimikuntatyöskentelyä koskevaa luottamuksellista tietoa, kuten 
luovuttaa Tuloksia; tai  

(b) käyttää luottamuksellista tietoa muuhun tarkoitukseen, kuin toimikuntatyöskentelyyn.  

Toimikunnan sihteeri voi antaa kirjallisesti poikkeuksia luottamuksellisuusvelvoitteeseen, 
esimerkiksi jos jonkin asian selvitys sitä vaatii tai toimikuntatyöskentelyssä sovitulla tavalla 
työstä halutaan viestiä toimikuntatyöskentelyn aikana tai sen jälkeen. 

3.2 Jäsenellä on myös oikeus käyttää hyväkseen toimikuntatyöskentelyn yhteydessä 
saavuttamaansa yleistä ammattitaitoa ja kokemusta edellyttäen, että jäsen kunnioittaa 
muiden osallistujien ja Rakennustietosäätiön oikeuksia liike- ja muihin salaisuuksiin.  

4 MUUTA  

4.1 Rakennustietosäätiö voi siirtää tämän sitoumuksen mukaiset oikeutensa ja velvoitteensa 
kolmannelle osapuolelle. Rakennustietosäätiö voi luopua oikeuksistaan vain kirjallisesti 
allekirjoittamalla muutoksen. 

4.2 Jäsen vakuuttaa lukeneensa ja ymmärtäneensä Toimintaperiaatteet. 

4.3 Rakennustietosäätiö voi muuttaa Toimintaperiaatteita. Jos muutokset kuitenkin 
vaikuttaisivat tämän sitoumuksen sisältöön, vaaditaan sitoumuksen muutoksiin jäsenen 
suostumus.   

4.4 Jäsen voi lopettaa toimikuntatyöskentelyn ilmoittamalla siitä toimikunnan sihteerille. 
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4.5 Toimikuntatyöskentely ei muodosta työsuhdetta jäsenen ja Rakennustietosäätiön välille. 

4.6 Tähän sitoumukseen sovelletaan Suomen lakia. Sitoumuksesta aiheutuvat erimielisyydet 
ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa, tai jos Helsingin käräjäoikeus ei ole 
toimivaltainen, muussa toimivaltaisessa suomalaisessa käräjäoikeudessa. 


