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LIITTYMISSOPIMUS

| www.yritystakomo.fi
Oulun Yritystakomo Oy tuottaa Oulun seudulle kansalliseen Protomo-toimintamalliin pohjautuvan,
itsenäisen ja omaehtoisen yritysideoinnin mahdollistavan toimintaympäristön.
Oulun Yritystakomon liikeideana on mukana olevien yritysten/yhteisöjen/henkilöiden
liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävä tuotteistettu palveluliiketoiminta, jossa valmentamalla
jalostetaan tehokkaammin ja paremmin uusia menestyviä kasvuyrityksiä.
Tällä Liittymissopimuksella sovitaan toimintaan mukaan lähtevän henkilön (myöhemmin
”Toimija”) sekä Oulun Yritystakomo Oy:n (myöhemmin ”Takomo”) oikeuksista ja velvollisuuksista
toisiinsa nähden. Sopimuksella sovitaan myös toiminnan periaatteista ja tavoitteista, sekä erityisesti
tavoitteesta perustaa syntyneen tuote- tai liikeidean pohjalta uusi Spin-off -yritys.
Toimija tiedostaa ja hyväksyy sen, että hän ei ole työsuhteessa Takomoon. Toimijan odotetaan
omaehtoisesti toiminnallaan edistävän Toimijoiden keskinäistä ideointia ja ideoiden rikastamista,
sekä kehittävän ja luovan omia tai muiden toimijoiden kanssa yhteisiä ideoita.
Toimijan odotetaan kunnioittavan jokaista idean ja keksinnön keksijää idean omistajana, sekä
ylläpitämään luottamuksen ja avoimuuden ilmapiiriä kaikkien toiminnassa mukana olevien
Toimijoiden kesken.
Osapuolet ovat huolellisesti ja itsenäisesti arvioineet Sopimuksen heille tuomat oikeudet,
velvollisuudet ja mahdollisuudet.
Toimija on tutustunut Takomon seuraaviin toimintaperiaatteisiin, ymmärtää ne ja sitoutuu
toimimaan niiden mukaisesti
1 Toimijan aktiivisuus ja sitoutuminen
Toimija sitoutuu osallistumaan aktiivisesti ja säännönmukaisesti Takomon
toimintaan. Toiminta sisältää perjantain Takomo-palaverin, liittymisen Takomon
forumiin (keskusteluryhmään), aktiivista osallistumista ideahankkeisiin ja näkyvien
tuotosten aikaansaamista, sekä tutustumista TuoteStart –konsultointiin ja sen tuomiin
mahdollisuuksiin.
2 Avain
Takomo on Toimijan käytössä hänen henkilökohtaisella avaimellaan 24/7. Toimija on
vastuussa avaimestaan ja irtaantuessaan Takomosta Toimijan tulee palauttaa avain 4
viikon kuluessa ala-aulan infotiskiin, muutoin Takomo perii Toimijalta 20 euron
maksun kattamaan palauttamattomasta avaimesta Takomolle aiheutuneet
kustannukset. Myös avaimen mennessä hukkaan Takomo perii 20 euron maksun
Toimijalta.
3 Takomon tilojen laitteiden ja ohjelmistojen käyttö
Takomolle hankitut atk-laitteet, -ohjelmistot ja Takomon tilat on tarkoitettu
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ensisijaisesti toimijoiden uusien ideoiden ja konseptien kehittämiseen
kaupallistamista varten. Takomon ohjelmistoja, laitteita, kalustoa ja tiloja saa käyttää
Takomo-hankkeiden yhteydessä sovituin tavoin hankkeisiin liittyvien töiden
tekemiseen.
4 Käyttöluvat ja varaukset
Tilojen, tietokoneiden ja muiden laitteiden käyttölupien hakeminen, kaluston ja
tilojen varaaminen tapahtuvat Takomon käytäntöjen mukaisesti.
5 Tietoturvallisuus
Takomo-tiloja, tietokoneita ja muita laitteita käyttäessään Toimijan on noudatettava
Takomon tietojärjestelmien ja tietoverkkojen käytön ohjeita ja Toimija on velvollinen
huolehtimaan tietoturvasta ajantasaisella viruksentorjuntaohjelmistolla ja
palomuurilla omissa laitteissaan. Toimija vastaa tietoturvan puutteellisuuden
aiheuttamista välillisistä tai välittömistä vahingoista sekä Takomon laitteille tai
kiinteistölle aiheuttamistaan välillisistä tai välittömistä vahingoista.
6 Salassapito
Toimija sitoutuu siihen, ettei ilmaise Takomo-toimintaan, yhteistyökumppaneihin tai
hankkeisiin liittyviä luottamuksellisia tietoja ulkopuolisille ilman lupaa.
7 Immateriaalioikeudet
Mikäli idean omistaja luopuu idean kehittämisestä, sallii hän sen, että joku toinen
tarttuu ideaan ja kehittää sitä edelleen, mikäli muuta ei sovita.
8 Uuden yrityksen ja uuden liiketoiminnan tavoite
Takomo-toiminnan tavoitteena on synnyttää uusia kasvuyrityksiä Oulun seudulle ja
tuottaa uutta kasvavaa liiketoimintaa. Takomoon tuleva Toimija liittyy joukkoon aina
yksityishenkilönä, vaikka hänellä olisi jo yritystoimintaa tai osakkuuksia yrityksissä.
Takomo mahdollistaa myös yhteistyöprojekteja ulkopuolisten yritysten kanssa
yrityksen ja Toimijoiden muodostaman hankeryhmän toimesta. Toiminnan luonteesta
ja tavoitteista sovitaan Tiimisopimuksessa. Tällä tavoin esim. Toimijan jo olemassa
oleva yritys voi tulla osakkaaksi perustettavaan uuteen yritykseen tiimisopimuksen
allekirjoittaneiden yhteisellä päätöksellä.
9 Paikan varaus ja vapautus
Liittyessään Toimijaksi henkilö sopii Takomon kanssa päivämäärän, josta lähtien
aikoo toimia aktiivisesti Takomossa. Mikäli olosuhteet muuttuvat ja aktiivinen
toiminta Takomossa estyy, Takomo ja Toimija sopivat keskenään toiminnan
keskeytyksestä tai lopettamisesta. Toimija on myös milloin tahansa vapaa
lopettamaan toimintansa Takomossa. Toimijan liittyessä tiimiin sovitaan
hankkeeseen osallistujien sitoutumisesta tiimisopimuksessa.
10 Arvot ohjaavat toimintaa
Takomon toimintaa ohjaavat seuraavat arvot:
Luottamus – niin omaan toimintaan, kanssa toimijoihin ja yrityksen tavoitteisiin
Uskallus – kokeilla, tehdä ja kyseenalaistaa
Välittäminen – Välitämme toisistamme ja ympäristöstämme
Tekeminen – tekemällä yhdessä kovasti töitä voimme saavuttaa tavoitteemme
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Hyvinvointi – tavoittelemme hyvinvointia niin yksilölle, yritykselle kuin
yhteistyökumppaneille.
Toimija on käynyt läpi arvot, ymmärtää ne ja sitoutuu toimimaan näiden arvojen
mukaan.
11 Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen
Liittymissopimus on voimassa toistaiseksi siihen asti, kunnes toimija irtaantuu
Takomosta Spin-off -yritykseen tai lopettaa toiminnan Takomossa. Sopimus voidaan
kuitenkin irtisanoa, mikäli Toimija toimii vastoin tämän sopimuksen ehtoja tai
Takomon arvoja.

Allekirjoittanut (”Toimija”) ilmoittaa hyväksyvänsä edellä mainitut toiminnan
arvot ja ehdot ymmärtäen niiden noudattamatta jättämisen voivan johtaa
Takomo-tilojen käyttöoikeuden peruuttamiseen sekä sitoutuu tarvittaessa
korvaamaan käyttöehtojen vastaisen käytön aiheuttamat kustannukset ja
vahingot.
Paikka ja aika:

__________________________

Toimijan nimi:

__________________________

Oulun Yritystakomo Oy:n

Syntymäaika:

__________________________

puolesta:

Allekirjoitus:

__________________________

__________________________

Puhelinnumero:

__________________________

Email:

__________________________

