
FUNET-sopimus


CSC – Tieteellinen laskenta Oy (CSC) ja ____________________________________________________ (asiakas) ovat tehneet seuraavan sopimuksen FUNET-verkkopalvelujen käytöstä.

1.	Sopimuksen kohde
Sopimuksen kohde on FUNET-verkkopalvelujen tarjoaminen asiakkaalle alla esitetyin ehdoin. FUNETin palvelut asiakkaalle ovat:
1.1.	TCP/IP-yhteydet Internet-verkkoon sekä Suomeen että ulkomaille,
1.2.	TCP/IP-yhteydet FUNETin tarjoamiin palvelimiin sekä
1.3.	Muut FUNET-verkkopalvelut (liite 3).

Asiakkaan verkkoliitäntä ja maksuluokka on kuvattu liitteessä 1.
2.	Sopimuksen voimassaolo
Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta.

Mikäli CSC muuttaa FUNET-palvelun hintaa tai palveluvalikoimaa, tästä ilmoitetaan kirjallisesti asiakkaalle. Tällaisesta ilmoituskirjeestä tulee sopimuksen liite ja se korvaa vastaavan aikaisemman hinta- tai palveluluettelon.

Mikäli joitakin kohdan 1 verkkopalveluista lopetetaan tai palvelujen maksut nousevat, asiakkaalla on oikeus sanoa sopimus irti kuukauden kuluessa saatuaan tietää muutoksesta. Irtisanomiset astuvat voimaan maksun korotus- tai palvelun lopettamishetkestä alkaen.
3.	Yhteistoiminta
Asiakkaan ja CSC:n nimeämät yhteyshenkilöt hallinnollisissa, teknisissä sekä tietoturva-asioissa on mainittu liitteessä 1. Kumpikin osapuoli sitoutuu ilmoittamaan vastuuhenkilöidensä muutoksesta toiselle osapuolelle.
4.	CSC:n vastuu 
CSC toimittaa asiakkaan käyttöön verkkopalveluja, vähintään sillä tasolla kuin liitteissä 1 ja 3 on kuvattu.

CSC huolehtii mahdollisuuksiensa mukaan tietoliikenneverkosta ja verkkopalvelimista siten, että niiden tavoitettavuus ja käytettävyys olisivat mahdollisimman hyvät. Verkko on normaalisti käytössä aina välttämättömiä huoltokatkoja lukuun ottamatta. Verkon valvonta-aika on arkisin kello 8-16, jolloin mahdolliset vikatilanteet havaitaan ja pyritään korjaamaan viipymättä.

CSC ei vastaa keskeytyksistä eikä viivästymisistä, jotka aiheutuvat varusohjelmistojen virheistä, tietokoneiden, tiedonsiirtoyhteyksien, tiedonsiirto- ja päätelaitteistojen rikkoutumisesta, huollosta laitteistoasennuksista tai muista vastaavista pakottavista syistä. Huolto- ym. katkoista pyritään ilmoittamaan etukäteen, mutta CSC:llä on oikeus kytkeä ilman ennakkoilmoitusta asiakkaan verkko tai sen osa irti Internetistä välttämättömien korjaustöiden vuoksi tai vakavien häiriöiden tai turvallisuusongelmien välttämiseksi.
5.	Asiakkaan vastuu
Asiakas vastaa tietoliikenneyhteyksien luomisesta lähimpään FUNET-liityntäpisteeseen (liite 1) sekä yhteyden avaamisen ja käytön kustannuksista. 

Asiakkaana oleva yliopisto on velvollinen osoittamaan ilman eri korvausta sopivan tilan, johon FUNETin liityntäpisteen laitteet voidaan sijoittaa. Samaan liityntäpisteeseen voidaan kytkeä muitakin FUNETin jäsenorganisaatioita.

Asiakas sitoutuu noudattamaan liitteen 4 mukaisesti verkon käyttösääntöjä.

Asiakas vastaa osaltaan verkon teknisestä ylläpidosta siten, että nimipalveluun, reititykseen tms. ei aiheudu häiriöitä asiakkaan verkon vuoksi. Asiakas pyrkii myös huolehtimaan siitä, että asiakkaan verkon käyttäjät noudattavat verkon käyttösääntöjä ja eettisiä ohjeita (liitteet 4 ja 5). Mahdollisten häiriöiden sattuessa asiakas osallistuu aktiivisesti häiriöiden selvittämiseen.
6.	Veloitukset
CSC – Tieteellinen laskenta Oy on voittoa tavoittelematon yhtiö ja määrittelee tällä periaatteella verkkopalvelujen asiakashinnat. Laskutus tapahtuu puolivuosittain FUNET-palvelujen voimassa olevan hinnaston (liite 2) mukaisesti. Laskutuspäivät ovat 31.5. ja 30.11. Hintojen muutoksista ilmoitetaan vähintään kolme kuukautta etukäteen. Seuraavan vuoden maksut ilmoitetaan normaalisti syyskuun kuluessa. Jos asiakas liittyy FUNETin jäseneksi kesken laskutuskauden, ensimmäiseltä laskutuskaudelta peritään maksua vain täysien kalenterikuukausien osalta.

Asiakas liittyy vain yhdestä liityntäpisteestä FUNET-verkkoon. Muista järjestelyistä on erikseen sovittava ja mahdollisesta lisäliitynnästä veloitetaan lisämaksu.

Koska opetusministeriö maksaa huomattavan osan FUNET-verkkopalvelujen kustannuksista, merkittävä muutos tässä rahoituksessa on peruste muuttaa FUNET-verkkopalvelujen määrää tai maksuja. Opetusministeriön rahoitusosuus voi olla osoitettu eri kokoisena eri asiakasryhmille, joten näiden ryhmien maksutaulukot voivat vastaavasti erota toisistaan.
7.	Koulutus
CSC:n koulutuskalenterissa mainituista kursseista veloitetaan normaali CSC:n kurssimaksu. Tilauskurssien hinnoittelusta sovitaan erikseen. 
8.	Muut ehdot
Muilta osin noudatetaan CSC – Tieteellinen laskenta Oy:n yleisiä sopimusehtoja (liite 6).
9.	Allekirjoitukset
Tätä sopimusta on kirjoitettu kaksi samasanaista kappaletta, toinen asiakkaalle ja toinen CSC:lle.

Aika _______________________________ ja paikka ________________________________

Asiakas			CSC – Tieteellinen laskenta Oy


_______________________________	________________________________
			Markus Sadeniemi
			FUNETin johtaja
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