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PÄÄTÖS
1.4.2002

Viite
Proj.nro -, Arvoisa hakija
Keksintösäätiö on myöntänyt Teille - euroa oheisen rahoitussopimuksen (-) mukaisesti.
Kehittämisraha on käytettävissänne sopimuksessa esitettyyn tarkoitukseen
allekirjoitettuanne sopimuksen.
Pyydämme Teitä palauttamaan allekirjoitetut sopimukset (2 kpl) meille kahden viikon
kuluessa, minkä jälkeen lähetämme Teille niistä yhden kappaleen Keksintösäätiön
allekirjoituksin varustettuna.
Kehittämisrahan maksamista varten Teidän tulee käyttää oheisia irrallisia
maksupyyntölomakkeita, jotka tulee aina allekirjoittaa, kun rahaa pyydetään laskujen
maksuun. Pyydämme Teitä huomioimaan, että kehittämisraha on käytettävissänne
toteutuneita kuluja vastaan vain 31.10.2013 asti.
Toivomme, että hanketta julkistaessanne mainitsette Keksintösäätiön tuesta.
Liiketoiminnan kehittämispäällikkömme - vastaa mahdollisiin kehittämisrahaa koskeviin
kysymyksiin.
KEKSINTÖSÄÄTIÖ
psta

projektiassistentti
Liitteet
- rahoitussopimus (2 kpl)
- kehittämisrahan saajalle yleisluontoisia kommentteja verotuksesta
- julkisten hankintojen kilpailuttaminen
- maksupyyntölomakkeet (? kpl)
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KEKSINTÖSÄÄTIÖ
KEKSIJÄN RAHOITUSSOPIMUS

N:o

-

1. OSAPUOLET JA RAHOITETTAVA KEKSINTÖ
Keksintösäätiö
osoite
postinro
puhelin
sähköposti

(jäljempänä Säätiö) ja

Tekniikantie 12, PL 382
02151 ESPOO
020 737 3000
keksintosaatio@keksintosaatio.fi

-

(jäljempänä Keksintö)

2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS
Yleisen toimintaperiaatteensa mukaisesti Säätiö rahoittaa keksintöjen teollisoikeudellista
suojausta, keksintöjen kehittämistä ja kaupallistamista sekä antaa kyseisiin asioihin
liittyvää yleisluonteista neuvontaa ja oikeudellista sopimusapua.
Keksijän tavoitteena on Keksinnön kaupallinen hyödyntäminen. Keksijä on yksin
vastuussa kaikista Keksintöön liittyvistä ja tehtävistä toimenpiteistä sekä
allekirjoittamistaan sopimuksista. Keksijä kantaa täyden vastuun Keksintöön, sen
kehittämiseen ja kaupallistamiseen liittyvistä välittömistä ja välillisistä vahingoista
itselleen, muille sopimusosapuolilleen ja kolmansille.
Tämän sopimuksen tarkoituksena on, että Säätiö rahoittaa Keksinnön
•
•
•
•

patentointiin tai muuhun teollisoikeudelliseen suojaamiseen,
tuotekehitykseen, tutkimuksiin, selvityksiin,
markkinointiin tai
muuhun keksinnön kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä

sovittujen käyttötarkoitusten (liite 1) ja toimintasuunnitelman mukaisesti.

3. JATKOKEKSINNÖT SEKÄ MUUTOKSET JA PARANNUKSET
Tämän sopimuksen piiriin kuuluvat myös Keksintöön olennaisesti liittyvät jatkokeksinnöt
sekä Keksinnön muutokset ja parannukset.
4. RAHOITUKSEN MÄÄRÄ JA NOSTAMINEN
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Keksijälle on myönnetty liitteessä 1 mainitun suuruinen kehittämisraha, jonka käyttäminen
on sidottu Keksinnön suojaamisesta, kehittämisestä, tutkimuksista, selvityksistä ja/tai
kaupallistamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Arvonlisäverovelvollinen Keksijä, jonka on
toimitettava Säätiölle veroviraston rekisteriote arvonlisäverovelvollisuudestaan, saa
kehittämisrahalla kattaa hyväksyttävien kustannusten arvonlisäveroa sisältämättömän
osuuden.
Kehittämisraha voidaan maksaa Keksijälle yhdessä tai useammassa erässä.
Edellytyksenä kehittämisrahaerän maksamiselle Keksijälle tai erikseen sovittaessa hyväksyttävän kustannuksen velkojalle on kirjallinen maksupyyntö, jonka Säätiö on hyväksynyt.
Kutakin nostettavaa erää varten erikseen Keksijän on tehtävä maksupyyntö erillisellä
maksupyyntölomakkeella (malli liitteenä 2). Toisen erän ja sitä myöhempien erien
nostamisen edellytyksenä on Keksijän raportointi hankkeen edistymisestä.
Keksintösäätiön rahoitustuella maksetuista kustannuksista tulee vaatia kirjalliset tositteet
ja ne tulee säilyttää koko rahoitussopimuksen voimassaoloajan. Tositteet tulee esittää
Keksintösäätiölle pyydettäessä.
Kehittämisraha on Keksijän käytettävissä sen myöntämispäivästä lähtien 31.10.2013 asti.
Keksijä menettää oikeutensa siihen osaan myönnettyä kehittämisrahaa, jonka
nostamisesta hän ei ole jättänyt maksupyyntölomaketta Säätiölle ennen kehittämisrahan
käyttämisajan päättymistä.
Säätiö ei tällä sopimuksella sitoudu Keksinnön rahoittamiseen muutoin kuin myönnetyn ja
nostettavaksi hyväksytyn kehittämisrahan osalta.
Tämän sopimuksen piiriin kuuluvat myös mahdolliset Keksinnölle myöhemmin eri
myöntöpäätöksillä myönnetyt kehittämisrahat. Kaikki myöntöpäätökset otetaan tämän
sopimuksen liitteeksi.
5. SÄÄTIÖN OSUUS KEKSINNÖN TUOTTAMISTA TULOISTA JA OSUUDEN MAKSAMINEN
Keksijä on velvollinen maksamaan saamansa kehittämisrahan takaisin Säätiölle
Keksinnön taloudellisesta hyödyntämisestä saamastaan tulosta tai muusta vastikkeesta
tämän kohdan mukaisesti. Jos Keksintö kuitenkin jää taloudellisesti hyödyntämättä eikä
siten tuota tämän sopimuksen voimassaoloaikana Keksijälle vastiketta, Keksijä ei ole velvollinen palauttamaan kehittämisrahaa Säätiölle.
Säätiöllä on oikeus tämän kohdan mukaisiin osuuksiin Keksinnöstä saatavista tuloista ja
muista vastikkeista niin kauan kuin joku seuraavista kohdista toteutuu ensimmäisenä:

•
•
•

takaisinmaksetuista korvauksista ja/tai mahdollisista kertasuorituksista on kertynyt
yhteensä Säätiön Keksijälle myöntämän kehittämisrahan kokonaismäärä tai
Säätiölle on maksettu kertasuorituksena Säätiön myöntämän kehittämisrahan
kokonaismäärä tai
sopimuksen voimassaolo päättyy kohdan 15. mukaisesti.

a) Keksinnön myynti, käyttöoikeuden luovutus tai muu siihen verrattava hyödyntäminen
Säätiön osuus on kolmekymmentä (30) prosenttia kerta- ja rojaltikorvauksista, jotka
Keksijä on sopinut saavansa kolmannelta Keksinnön
•

myynnistä,
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•
•

valmistus- tai käyttöoikeuden luovutuksesta tai
muusta keksinnön hyödyntämisestä kuin
verrattavasta hyödyntämisestä.

omasta

valmistuksesta

ja

siihen

Säätiön osuus lasketaan Keksijän kolmannelta saaman korvauksen arvonlisäverottomasta määrästä.
Keksijän on huolehdittava siitä, että Säätiölle maksetaan tämän mukainen osuus samalla,
kun Keksinnön ostaja tai käyttäjä maksaa korvauksen Keksijälle. Tehdessään Keksinnön
hyödyntämissopimuksen Keksijän on otettava siihen ehto, jonka mukaan ostaja tai
käyttäjä
maksaa
Säätiön
osuuden
suoraan
Säätiön
pankkitilille
Sampo
FI4580001900922049.
b) Oma valmistus ja siihen verrattava hyödyntäminen
Jos Keksijä hyödyntää Keksintöä suoraan omassa toiminnassaan
•
•
•

käyttämällä Keksintöä omassa tuotannossaan tai markkinoinnissaan,
suorittamalla Keksinnöllä tai siihen liittyvällä tietotaidolla palveluja (esimerkiksi
urakointi) tai
muulla siihen verrattavalla hyödyntämisellä,

Säätiön osuus on kolme (3) prosenttia Keksintöä hyödyntämällä valmistetun tuotteen tai
palvelun todellisesta ja/tai käyvästä luovutushinnasta, jonka Keksijä laskuttaa tuotteen tai
palvelun
ostajalta.
Säätiön
osuus
lasketaan
lopputuotteen
tai
palvelun
arvonlisäverottomasta myyntihinnasta.
Keksijän on suoritettava tämän kohdan mukaisesti Säätiölle tuleva osuus oma-aloitteisesti
kultakin kolmen (3) kalenterikuukauden ajanjaksolta sitä seuraavan kuun 15. päivään
mennessä.
Keksijän
tulee
suorittaa
Säätiön
osuus
pankkitilille
Sampo
FI4580001900922049.
6. KEKSIJÄN KIRJANPITOVELVOLLISUUS JA SÄÄTIÖN TIEDONSAANTIOIKEUS
Keksijän on hoidettava hyvän kirjanpitotavan mukaisesti kirjanpitonsa siten, että rahoitussopimuksen mukaisesti Säätiölle suoritettavien maksujen perusteena oleva myynti tai
tuotanto on kirjanpidossa erikseen. Säätiöllä on oikeus tutustua Keksijän kirjanpitoon ja
siihen liittyvään muuhun aineistoon, mm. kirjeenvaihtoon.
Keksijä sitoutuu siihen, että Säätiön tai työ- ja elinkeinoministeriön edustaja saa tutustua
rahoituksen kohteena olevaan Keksintöön, kehittämisrahan ja muun tuen käyttöön.
Keksijä antaa Säätiölle tiedoksi ja toimittaa Säätiön pyynnöstä Säätiön käyttöön Keksintöön liittyvän olennaisen aineiston, johon saattaa kuulua esimerkiksi piirustuksia, laskelmia, patenttivirastojen päätöksiä, suoritettujen kokeiden tuloksia, keksinnön parannuksia,
jatkokeksintöjä, havaintomalleja ja koekappaleita.
7. TILITYS- JA VUOSIRAPORTOINTIVELVOLLISUUS
Keksijän on oman valmistuksen tai siihen verrattavan hyödyntämisen osalta, samalla kun
hän maksaa Säätiön osuuden, lähetettävä laskentajaksona olevaa kolmea (3)
kalenterikuukautta koskeva erittely Keksinnön hyödyntämistuloksista. Tilitysraportin
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toimittamisvelvollisuus syntyy välittömästi oman valmistuksen tai siihen verrattavan
hyödyntämisen alettua. Tämän jälkeen ilmoitus on aina annettava, vaikkei tiettynä
laskentajaksona hyödyntämistuloa olisi kertynyt lainkaan.
Keksijän on lisäksi kerran vuodessa annettava kirjallinen selvitys kehittämisrahan
käytöstä sekä Keksinnön kehitysvaiheesta ja hyödyntämistuloksista. Selvitys on
annettava kunkin vuoden huhtikuun 15. päivään mennessä liitteenä 3 olevan mallin
mukaisesti. Keksijän on annettava kirjallinen selvitys useamminkin, jos Säätiö tätä pyytää.
8. LAITTEISTO, KOEKAPPALE, MUOTTI JA HAVAINTOMALLI
Mikäli Säätiö on myöntänyt kehittämisrahaa laitteistojen, koekappaleiden, muottien tai
havaintomallien hankkimiseen, rakentamiseen tai suunnitteluun, Säätiöllä on oikeus
yhdessä Keksijän kanssa käyttää kyseisiä hyödykkeitä Keksinnön kehittämiseksi,
tutkimiseksi, esittämiseksi ja markkinoimiseksi.
Jos laitteisto, koekappale, muotti tai havaintomalli luovutetaan kolmannelle tai viedään
ulkomaille ilman Säätiön etukäteistä kirjallista lupaa, luovutettuihin hyödykkeisiin
kohdistuva kehittämisraha on maksettava välittömästi takaisin Säätiölle ilman erillistä
kehotusta.
Jos Keksijä ei tarvitse laitteistoa, koekappaletta, muottia tai havaintomallia Keksinnön
hyödyntämiseksi omassa tuotannossaan tai hanke ei johda kaupalliseen hyödyntämiseen,
Säätiöllä on oikeus lunastaa laitteisto, koekappale, muotti tai havaintomalli. Erikseen sovittava lunastushinta määritetään siten, että Säätiö suorittaa Keksijälle tämän osuuden
kustannuksista. Keksijän on tositteiden avulla selvitettävä laitteiston, koekappaleen,
muotin tai havaintomallin kustannukset sekä niiden jakautuminen kehittämisrahalla
katettuun osaan ja muuhun osaan. Kustannuksiin ei lasketa arvoa työlle, joka on käytetty
kehittelyyn, valmistamiseen, suunnitteluun tai muuhun vastaavaan, ellei toisin ole
nimenomaan sovittu.
Myös Keksijällä on oikeus pitää laitteisto, koekappale, muotti tai havaintomalli itsellään.
Tällöin Keksijän on maksettava Säätiölle edellä määritellyllä tavalla laskettu kustannusten
osuus, joka on katettu kehittämisrahalla.
Ellei Keksijä eikä Säätiö halua laitteistoa, koekappaletta, muottia tai havaintomallia, se
myydään ulkopuoliselle käypään hintaan, ja luovutushinta jaetaan Keksijän ja Säätiön
kesken edellä määritellyllä tavalla.
9. KEKSINNÖN HYÖDYNTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS KOLMANNEN KANSSA
Keksijällä ei ole oikeutta tehdä Keksinnön luovuttamista tai muuta hyödyntämistä koskevaa sopimusta kolmannen kanssa ilman Säätiön etukäteistä kirjallista hyväksymistä, joka
on oltava kyseisessä hyödyntämissopimuksessa tai sen liitteessä. Säätiön on
hyväksyttävä sopimus, mikäli sen tämän sopimuksen mukaisia oikeuksia ei loukata.
Keksinnön luovutustapauksessa Keksijän on maksettava Säätiölle kehittämisraha takaisin
5. kohdan mukaisesti.
10. KEKSINNÖN HYÖDYNTÄMISOIKEUKSIEN LUOVUTTAMINEN KEKSIJÄN OMALLE YHTIÖLLE
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Keksijä saa luovuttaa Keksinnön hyödyntämisoikeudet omalle yhtiölleen Säätiön
hyväksyttyä luovutussopimuksen. Tällöin Keksijän yhtiö liittyy Keksijän rinnalle tämän
sopimuksen osapuoleksi ja sitoutuu noudattamaan tämän rahoitussopimuksen ehtoja
yhteisvastuullisesti Keksijän kanssa. Liittymisestä tehdään erillinen sopimus yhtiön ja
Säätiön välillä.
Keksijän omana yhtiönä pidetään
•
•
•

osakeyhtiötä, jonka osakepääomasta Keksijä omistaa yli 50 %,
kommandiittiyhtiötä, jossa Keksijä on vastuunalaisena yhtiömiehenä ja
avointa yhtiötä, jonka osakas Keksijä on.

11. SÄÄTIÖN OIKEUS ILMOITUKSIIN
Säätiöllä on oikeus julkistaa Keksijän ja Keksinnön nimi sen jälkeen, kun Keksinnön
teollisoikeushakemus on jätetty asianomaiselle viranomaiselle, ellei Keksijä erikseen
kirjallisesti ilmoita Säätiölle perusteltua syytä kieltää edellä mainittujen asioiden
julkistamista. Säätiöllä on oikeus Keksijää enempää kuulematta ilmoittaa Patentti- ja
rekisterihallitukselle tästä sopimuksesta ja tämän sopimuksen 9. kohdan mukaisesta
rajoituksesta Keksijän oikeuteen luovuttaa Keksintö kolmannelle tai tehdä Keksinnön hyödyntämistä koskeva sopimus kolmannen kanssa.
Säätiöllä ei ole oikeutta antaa tietoja kolmansille tämän sopimuksen piiriin kuuluvista
asioista ilman Keksijän nimenomaista lupaa. Säätiöllä on kuitenkin oikeus ilman Keksijän
erillistä lupaa antaa tietoja siitä, kenelle kehittämisrahaa on myönnetty, myönnetyn
kehittämisrahan euromäärä ja sen pääkäyttötarkoituksesta Tekesille, Sitralle, Finnveralle
ja ELY-keskuksille näiden pyynnöstä siinä tapauksessa, että Keksijä, Keksijän yritys tai
se, jolle Keksinnön oikeudet ovat siirtyneet, on hakenut rahoitusta Säätiön lisäksi edellä
mainituilta rahoittajilta. Säätiöllä ja Keksijän valtuuttamalla patenttiasiamiehellä on oikeus
vaihtaa keskenään tietoja tämän sopimuksen piiriin kuuluvista asioista. Säätiö käsittelee
saamansa tiedot luottamuksellisesti.
12. TEOLLISOIKEUDET
Keksijä sitoutuu parhaan kykynsä mukaan toimimaan Keksinnön teollisoikeudellisessa
suojaamisessa ja Keksinnön hyödyntämisessä.
Keksijä sitoutuu tekemään Keksintöön kohdistuvat teollisoikeushakemukset itselleen tai
yhtiölleen ja säilyttämään Keksinnön ja teollisoikeuksien omistusoikeuden itsellään tai
yhtiöllään, ellei toisin ole kirjallisesti etukäteen erikseen sovittu. Keksijä vakuuttaa, että
hänen tiedossaan ei ole muiden oikeuksia Keksintöön (esim. työsuhdekeksintö) tai muita
seikkoja, jotka rajoittaisivat Keksinnön käyttämistä tai teollisoikeuden saamista.
Mikäli Keksijä tai hänen yhtiönsä aikoo luopua teollisoikeuksista tai niiden hakemuksista,
esimerkiksi patenteista tai patenttihakemuksista, tästä on annettava tieto Säätiölle
kirjallisesti vähintään kolme (3) kuukautta ennen kuin toimenpiteet teollisoikeuden
säilyttämiseksi viimeistään on suoritettava. Tällöin Säätiöllä on oikeus jatkaa hakemuksia
tai pitää teollisoikeudet voimassa. Velvollisuutta jatkamiseen tai voimassa pitämiseen
Säätiöllä ei ole.
13. KEKSINNÖN TALOUDELLINEN HYÖDYNTÄMINEN
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Keksijän ja Säätiön yhteisenä tavoitteena on hyödyntää Keksintöä kaupallisesti. Säätiöllä
on
oikeus
Keksijän
kanssa
rinnakkain
pyrkiä
löytämään
taloudellisia
hyödyntämismahdollisuuksia Keksinnölle. Osapuolten tulee neuvotella keskenään
Keksintöön kohdistuvista hyödyntämistavoitteista. Hyödyntämisneuvotteluja Keksijä ja
Säätiö käyvät pitäen neuvottelut ja Keksintöön liittyvät tiedot salassa muilta kuin
neuvottelun osapuolilta ja toisiltaan.
Mikäli Keksintö ei ole kaupallistunut kohtuullisessa ajassa, Säätiöllä on oikeus yksin
kaupallistaa Keksintö. Keksijän on tehtävä hyödyntämissopimus Säätiön ehdottaman osapuolen kanssa, mikäli sovittava korvaus on kohtuullinen ja käypä eikä
hyödyntämissopimus loukkaa Keksijän tämän sopimuksen mukaista oikeutta käyttää
Keksintöä. Ennen kolmannen kanssa tehtävää hyödyntämissopimusta Säätiön on
neuvoteltava Keksijän kanssa.
Jos Keksijä kieltäytyy tekemästä hyödyntämissopimusta ilman pätevää syytä, Säätiöllä on
oikeus irtisanoa kirjallisesti tämä sopimus päättymään kahden (2) kuukauden kuluttua
irtisanomisesta. Tällöin Keksijä maksaa heti vaadittaessa Säätiölle hyödyntämiskorvausta
määrän, joka yhdessä Säätiön aikaisemmin mahdollisesti saamien hyödyntämiskorvausten kanssa on yhteensä Säätiön maksama kehittämisraha kolminkertaisena (3 x).
14. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN
Keksijällä ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle, ellei saa siirtämiseen
kirjallista
suostumusta
Säätiöltä
etukäteen.
Keksijän
siirrettyä
Keksinnön
hyödyntämisoikeudet omalle yhtiölleen hänen velvollisuutensa siirtää tämä sopimus oman
yhtiön noudatettavaksi määräytyy 10. kohdan mukaisesti. Säätiöllä on oikeus siirtää tämä
sopimus mahdolliselle kolmannelle osapuolelle, jos sille siirtyy vastuu Säätiön tuottamien
palveluiden hoitamisesta. Mahdollisesta sopimuksen siirtämisestä ilmoitetaan Keksijälle
kirjallisesti. Säätiöllä on myös oikeus siirtää tämän sopimuksen mukaisten saatavien
periminen kolmannelle osapuolelle.
15. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO
Sopimus on voimassa kaksitoista (12) vuotta siitä ajankohdasta lukien, kun Säätiö on
myöntänyt viimeisen kehittämisrahan, joka on vähintään tuhannen (1000) euron
suuruinen, ellei sopimuksen voimassaolo ole jo sitä ennen päättynyt Säätiön saatua
myöntämänsä tuen takaisin kohdan 5 perusteella.
16. KEKSIJÄN VASTUU SÄÄTIÖLLE
Mikäli Keksintö siirtyy kolmannelle 9. kohdan vastaisesti tai Keksijän yhtiön kautta 10.
kohdassa tarkoitetun siirron jälkeen, Keksijä sitoutuu henkilökohtaisesti vastaamaan
Säätiölle tämän sopimuksen mukaisista velvoitteista. Keksijän vastuu on samanlainen, jos
Keksijän yhtiö menee konkurssiin tai se muusta syystä ei vastaa tämän sopimuksen
velvoitteista.
17. SOPIMUSRIKKOMUS JA VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS
Jos Keksijä olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, muun muassa
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•
•
•
•
•
•

siirtää Keksinnön omistusoikeuden kolmannelle tai tekee kolmannen kanssa
hyödyntämissopimuksen tämän sopimuksen vastaisesti,
tehdessään kolmannen kanssa hyödyntämissopimuksen ei ota siihen 5. a) kohdassa
mainittua hyödyntäjää sitovaa maksuehtoa,
jättää ilmoittamatta Säätiölle Keksinnöstä saamaansa vastiketta tai Keksintöön
perustuvaa valmistustaan,
jättää maksamatta Säätiölle tämän sopimuksen mukaisia maksuja,
käyttää saamaansa kehittämisrahaa vastoin sovittua käyttötarkoitusta,
jättää toimittamatta Säätiön kirjallisesti pyytämiä sopimuksen mukaisia raportteja ja
selvityksiä,

Säätiöllä on oikeus välittömästi purkaa sopimus kirjallisesti ja Keksijä on velvollinen
maksamaan kehittämisrahan takaisin 13. kohdassa määritellyllä tavalla kolminkertaisena
(3 x).
Jos
Säätiö
rikkoo
olennaisesti
tämän
sopimuksen
ehtoja,
Säätiö
on
vahingonkorvausvelvollinen Keksijän kirjallisesti todentamista välittömistä vahingoista,
jotka johtuvat Säätiön tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella tekemistä virheistä tai
laiminlyönneistä. Välittöminä vahinkoina käsitetään seurauksia ja kuluja, jotka syntyvät
suoraan tahallisen tai törkeän tuottamuksellisen virheen tai laiminlyönnin johdosta ja
joiden syntyminen olisi ollut ennalta havaittavissa. Säätiön vastuu rajoittuu kuitenkin
enintään siihen euromäärään asti, jonka Säätiö on maksanut kehittämisrahana Keksijälle.
Säätiö ei vastaa välillisistä vahingoista.
18. YLIVOIMAINEN ESTE
Sopijapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta
seikkojen vuoksi, joiden hän näyttövelvollisuutensa mukaisesti osoittaa aiheutuneen
hänestä riippumattomasta ja hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta,
odottamattomasta ja täysin poikkeuksellisesta esteestä, jonka seurauksena on
suorituksen
viivästyminen,
kuten
sodasta,
luonnonmullistuksista,
yleisestä
maksuliikenteen häiriöstä tai niihin rinnastettavasta esteestä, jota hänen ei voida
kohtuudella edellyttää ottaneen huomioon sopimuksen allekirjoittamishetkellä ja jonka
seurauksia sopijapuoli ei kohtuudella olisi voinut estää. Sopijapuolen, joka haluaa vedota
esteeseen, on viipymättä ilmoitettava siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle, kuten myös
esteen lakkaamisesta.
19. RIITAISUUKSIEN KÄSITTELY JA SOVELLETTAVA LAKI
Kaikki tästä sopimuksesta johtuvat tai siihen liittyvät riidat ja erimielisyydet, joita ei saada
sovituiksi osapuolten keskinäisissä neuvotteluissa tai kolmannen avustuksella
sovittelumenettelyssä, jätetään ratkaistaviksi ensiasteessa Espoon käräjäoikeudessa.
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
20. LUOTTAMUKSELLISET TIEDONANNOT
Tähän sopimukseen liittyvät luottamukselliset tiedot ja aineistot on lähetettävä joko
postitse, telefaxilla tai sähköpostitse salattuna tiedonsiirtona lähettäjän vastuulla.
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21. SOPIMUKSEN VOIMAANTULO
Tämä sopimus tulee voimaan 4. kohdassa mainitusta kehittämisrahan myöntämispäivästä, kun Keksijä on hyväksynyt tämän sopimuksen ehdot ja toimittanut allekirjoittamansa
sopimuskappaleen Säätiölle.

9

22. SOPIMUSKAPPALEET, KEKSIJÄN VAKUUTUS JA ALLEKIRJOITUKSET
Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.
Samalla Keksijälle on annettu jäljempänä luetellut liitteet.
Ilmoitan huolellisesti perehtyneeni edellä mainittuihin ehtoihin sekä sitoutuvani noudattamaan niitä.
Espoossa, _____._____. 2015

KEKSINTÖSÄÄTIÖ:

______________________________________________
Juha Jutila, toiminnanjohtaja

LIITE 1

Selvitys kehittämisrahasta, sen myöntämisestä, määrästä ja käyttötarkoituksesta

LIITE 2

Maksupyyntölomakemalli

LIITE 3

Vuosiraportin lomakemalli

KEKSINTÖSÄÄTIÖ

LIITE 1

KEKSIJÄN RAHOITUSSOPIMUS

-

Säätiö on myöntänyt kehittämisrahana avustusta yllä mainitussa rahoitussopimuksessa mainituin
ehdoin seuraavasti:
Kehittämisrahan myöntämispäivä on Käyttötarkoitus

Myönnetty määrä / €
Tutkimukset ja selvitykset
Kotimainen patentointi
Ulkomainen patentointi
Koekappaleet
Markkinointi
Pajatyö
Käyttöpääoma

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-------------0,0 €

Tämä päätös on tehty EY:n valtiontukisäännösten mukaan ns. de minimis –ehdoin (Komission asetus
(EY) N:o 1998/2006, EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen). Yritykselle tai siihen rinnastettavalle voidaan maksaa de minimis –säännön mukaista
julkista tukea yhteensä enintään 200.000 euroa kolmen verovuoden jakson aikana ensimmäisestä de
minimis –ehdot täyttävästä päätöksestä. Laskennassa tulee huomioida kaikki eri viranomaisilta saatu
rahoitus, joka täyttää de minimis –tuen kriteerit. Tuen saaja vastaa siitä, että se informoi saamistaan
de minimis –tuista muita julkisia rahoittajia hakiessaan heiltä rahoitusta. Myöntöajankohdaksi katsotaan tähän rahoituspäätökseen kirjattu myöntöpäivä, riippumatta siitä koska tuki maksetaan ulos.
Tässä päätöksessä de minimis –tukea on myönnetty yhteensä yllä ilmenevä summa.
Rahoitussopimuksen perusteella Keksintösäätiö on myöntänyt tähän mennessä yhteensä 0,0 €
Hyväksyn tämän kehittämisrahapäätöksen ja kehittämisrahan käyttötarkoituksen.
Keksijän/Yrityksen pankkiyhteys (pakollinen tieto):
Tilin omistaja:

__________________________________________________

IBAN tilinumero: __________________________________________________
Pankkiyhteystietojen muutoksista tulee ilmoittaa kirjallisesti Keksintösäätiöön.

-

LIITE 2

1

KEHITTÄMISRAHAN MAKSUPYYNTÖ

Rahoituksen saajan nimi:
Keksinnön nimi:
Rahoitussopimus:
Pyydän maksamaan Keksintösäätiön myöntämästä kehittämisrahasta pankkitilille seuraavasti:
Rahoituksen saajan IBAN tilinumero: ________________________________________
Henkilö-/Y-tunnus:

________________________________________

Verotuskunta:
(kotikunta vuoden alussa)
Arvonlisäverovelvollisuus:

________________________________________
 on

 ei

Sopimuksessa sovitun käyttötarkoituksen mukainen erittely (Huom. arvonlisäverovelvollinen saaja ei saa
kehittämisrahalla kattaa arvonlisäveron osuutta):
Käyttötarkoitus
Summa / €

Yhteensä:

Tämän maksupyynnön toisella sivulla on kirjallinen selvitys hankkeen edistymisestä ja maksatukseen haetun
rahoituksen käyttökohteista.
Paikka ja aika:

________________________________________

Allekirjoitus:

________________________________________

Nimen selvennys:

________________________________________

Puhelin: ____________________

Rahoitus maksetaan vain siinä tapauksessa, että Keksintösäätiö hyväksyy rahoituksen käytön.
Keksintösäätiön rahoitustuella maksetuista kustannuksista tulee vaatia kirjalliset tositteet ja ne tulee säilyttää
koko rahoitussopimuksen voimassaoloajan. Tositteet tulee esittää Keksintösäätiölle pyydettäessä.
Keksintösäätiön merkintöjä:
Maksuerä

Tarkistus/käsittelijä

Tarkistus/talous

Hyväksyjä

HUOM! Täytä myös lomakkeen toinen puoli →

LIITE 2

2

KEHITTÄMISRAHAN MAKSUPYYNTÖ

Rahoituksen saajan nimi:
Keksinnön nimi:
Rahoitussopimus:

SELVITYS HANKKEEN EDISTYMISESTÄ:
(tehdyt toimenpiteet esim. tuotekehityksessä, suojauksessa, markkinoinnissa, yhteistyökumppaneiden
haussa, myynnissä)

SELVITYS MAKSETTAVAN RAHOITUKSEN KÄYTÖSTÄ:
Toimittaja

Aihe

Pvm

Summa / €

LIITE 3

1

Vuosiraportti - LUOTTAMUKSELLINEN

Raporttikausi:
Käsittelijä:

1.1. 2015 – 31.12. 2015
Projektinumero:

RAHOITUKSEN SAAJA
Nimi:
Osoite:
Postitoimipaikka:
Sähköposti:

Puhelin:
Matkapuhelin:

Yhteyshenkilön nimi:
Osoite:
Postitoimipaikka:
Sähköposti:

Puhelin:
Matkapuhelin:

Arvonlisäverovelvollisuus:
Henkilö
Yritys
Y-tunnus

 on
 ei
 on
 ei
__________________________

Mikäli Teillä on yritys, pyydämme toimittamaan sen viimeisimmän tilinpäätöksen tämän raportin liitteenä.

KEKSINTÖ
Nimi:

RAHOITUS

Myönnetty

Käyttämättä

Palautukset

Tutkimukset ja selvitykset
Kotimainen patentointi
Ulkomainen patentointi
Koekappaleet
Markkinointi
Käyttöpääoma
Pajatyön arvo rahana
Yhteensä

KEKSINNÖN HYÖDYNTÄMISTAPA
Keksintöä ei ole vielä teollisesti hyödynnetty

Keksinnöstä on solmittu lisenssi- tai muu vastaava hyödyntämissopimus

Sopimuksen mukainen osuus on maksettu keksijälle
 kyllä

 ei

- Hyödyntäjä:
Yrityksen nimi:
Yhteyshenkilö:
Puhelin:
- Milloin sopimus on solmittu:




Oma valmistus ja myynti
Sopimuksen mukainen osuus on maksettu Keksintösäätiölle
Muu hyödyntäminen, mikä:

 kyllä

 ei

 en tiedä

LIITE 3

Vuosiraportti - LUOTTAMUKSELLINEN

KEKSINTÖSÄÄTIÖN RAHOITTAMASTA TUOTTEESTA SYNTYNEET TULOT JA TULOKSET
Oma valmistus:
Liikevaihto:
Lisenssivalmistus:
Alkumaksu:

Rojalti:

Vähimmäisrojalti:
Muun hyödyntämisen tulokset:
Valmistus- tai muut tuotantoluvut:

RAPORTOINTIKAUDEN AIKANA KEKSINNÖN HYÖDYNTÄMISEN EDISTÄMISEKSI TEHDYT
PÄÄASIALLISET TOIMENPITEET (esim. tutkimus-, kehitys- ja markkinointitoimenpiteet)

VOIMASSA OLEVA PATENTTITILANNE
Patenttihakemukset:

Patentit:

KEKSINNÖN MUU RAHOITUS (esim. Tekes, Sitra, Finnvera, ELY-keskus, pankki,
pääomasijoittaja)
Rahoittaja

Päivämäärä

Summa

MUITA HUOMAUTUKSIA

PÄIVÄYS/ALLEKIRJOITUS (nimen selvennyksellä)
_____._____.2015 ________________________ssa

___________________________________________
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KEKSINTÖSÄÄTIÖ

KEHITTÄMISRAHAN SAAJALLE YLEISLUONTEISIA KOMMENTTEJA VEROTUKSESTA
Kehittämisrahan saajan selvitettävä verotuksensa
Kehittämisraha on saajan veronalaista tuloa, ja hän huolehtii itse ilmoitusvelvollisuutensa
täyttämisestä ja vastaa itse veroseuraamuksistaan. Jos kehittämisrahan saajalla on
verokysymyksissä ongelmia, hänen on selvitettävä asiat välttyäkseen ikäviltä yllätyksiltä.
Ensimmäiseksi kannattaa kääntyä oman kotikunnan verotoimistossa olevan neuvonnan
puoleen. Tuloverotuksensa lisäksi kehittämisrahan saajan täytyy selvittää mahdollinen
arvonlisäverovelvollisuutensa
ja
ennakonpidätysvelvollisuutensa
apulaisilleen
maksamistaan korvauksista. Tässä tiedotteessa on joitakin verotuksen perusasioita.
Kehittämisrahan saajat joko elinkeinoverotuksen tai henkilöverotuksen piirissä
Kehittämisrahan saajaa pidetään verotuksessa joko liikkeen- tai ammatinharjoittajana, ja
häntä verotetaan elinkeinoverolain (EVL) mukaan tai hän kuuluu henkilöverotuksen piiriin,
ja verotus tapahtuu tuloverolain (TVL) mukaan.
Kehittämisraha veronlaista tuloa ja katetut menot vähennyskelpoisia
Kehittämisraha on aina saajan veronlaista tuloa, joka saajan on ilmoitettava verotuksessa.
Verotusmenettelylain (18.12.1995/1558) 18.6 §:n nojalla Keksintösäätiön on ilmoitettava
verohallinnolle antamistaan kehittämisrahoista vuosittain.
Kehittämisrahan saaja ei saa käyttää kehittämisrahaa menoihin, jotka eivät ole verotuksessa vähen-nyskelpoisia tulon säilyttämisestä tai hankkimisesta aiheutuvina menoina.
Verotuksessa hyväksyttäviä menoja ovat ainakin keksinnön kehittämisestä, suojaamisesta
tai markkinoinnista aiheutuvat menot, esimerkiksi
o
o
o
o
o
o
o
o

patentoimiskulut,
materiaalikustannukset,
työvälinemenot,
suunnittelu- ja konsulttiyritysten, tutkimuslaitosten ja konepajojen tai muiden vastaavien
ulkopuolisten työstä ja palveluista maksetut laskut,
työtiloista aiheutuvat menot,
matka- ja kuljetuskustannukset,
ammattikirjallisuuden hankkimismenot ja
ulkopuolisen aputyövoiman palkkausmenot.

Kehittämisrahalla katetut menot ovat kehittämisrahan tulouttaneelle saajalle vähennyskelpoisia verotuksessa. Edellytyksenä on kuitenkin menotositteen liittäminen veroilmoitukseen
tai kirjanpitoon. Tulojen ja vähennyskelpoisten menojen vastatessa toisiaan verovuosittain,
verovelvolliselle ei jää verotettavaa tuloa lainkaan.

Minkä vuoden tuloa ja menoa
Kehittämisrahan saamisesta kuluu usein monta vuotta keksinnön valmistumiseen ja
taloudelliseen tuottamiseen tai hiipumiseen. Tämän vuoksi on selvitettävä kysymys tulojen
ja menojen kohdistamisesta oikeaan verovuoteen eli verotuksen jaksotuskysymys.
Kehittämisrahaerä on veronalaista tuloa sinä verovuonna, jona se on ollut saajan
nostettavissa. Tämän katsotaan toteutuneen silloin, kun Keksintösäätiö on tehnyt kyseistä
erää koskevan lopullisen maksatuspäätöksen maksupyyntölomakkeen perusteella.
Kehittämisrahalla katetut menot vähennetään TVL:n mukaan verotuksessa pääsääntöisesti
sinä vuonna, jona maksu on suoritettu. Vastaavat menot vähennetään EVL:n mukaan
kuluna sinä verovuonna, jonka aikana menon suorittamisvelvollisuus on syntynyt.
Kehittämisrahan saajan kannattaa yleensä huolehtia siitä, että kehittämisrahan tuloutuminen ja menojen vähentäminen sattuvat samalle verovuodelle.
Kehittämisrahan takaisinmaksu ja takaisinmaksuvelvollisuuden hiipuminen
Kehittämisrahoitusta saaneen keksinnön taloudellisesta menestymisestä seuraa
rahoitussopimuksen mukainen kehittämisrahan takaisinmaksuvelvollisuus. Nämä maksut
ovat kehittämisrahan saajan vähennyskelpoisia menoja taas joko sinä vuonna, jona
takaisinmaksuvelvollisuus
on
syntynyt
(EVL)
tai
sopimukseen
perustuvana
suorittamisvuotenaan (TVL).
Kehittämisrahan takaisinmaksu voi jäädä toteutumatta sen vuoksi, ettei keksinnölle löydy
taloudellisia
hyödyntämismahdollisuuksia.
Rahoitussopimuksen
mukaisen
takaisinmaksuvelvollisuuden päättymisestä sopimuksen lakattua 12 vuoden kuluttua ei tällä
hetkellä voimassa olevien säännösten perusteella aiheudu veronalaista tuloa
kehittämisrahan saajalle.
Arvonlisäverotus
Kehittämisrahan saajan on
Myönteisessä
tapauksessa
Keksintösäätiölle.

selvitettävä
tästä
on

myös oma
toimitettava

arvonlisäverovelvollisuutensa.
asianmukainen
rekisteriote

Ennakonpidätysvelvollisuus
Jos kehittämisrahan saajalle on myönnetty kehittämisrahaa apulaisten palkkaamiseen tai
toimeksiantojen
ostamiseen,
hänen
on
selvitettävä
mahdollinen
ennakonpidätysvelvollisuutensa.

JULKISTEN HANKINTOJEN KILPAILUTTAMINEN
Hankintojen kilpailuttamista säätelee laki julkisista hankinnoista (348/2007), jäljempänä hankintalaki. Hankintalain
keskeinen periaate on hankintojen kilpailuttaminen sekä tarjoajien ja tarjousten tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu.
Hankintalakia sovelletaan minkä tahon tahansa tekemiin hankintoihin, myös yksityishenkilöiden, jos hankinnan tekijä
saa hankinnan tekemistä varten tukea hankintalaissa tarkoitetulta hankintayksiköltä yli puolet vähintään 30.000
euron (ilman arvonlisäveroa) arvoisesta tavara- tai palveluhankinnasta. Näistä hankinnoista on ilmoitettava
kotimaassa valtakunnallisella julkisten hankintojen sähköisellä kanavalla (HILMA), www.hankintailmoitukset.fi.
Keksintösäätiön myöntämä tuki katsotaan lähtökohtaisesti hankintayksiköltä saamaksi tueksi ja näin ollen
Keksintösäätiön asiakas voidaan katsoa myös hankintalain alaiseksi toimijaksi.
Hankinnat, joita ei tarvitse kilpailuttaa:
1) Alle 30.000 euron arvoisiin tavara- tai palveluhankintoihin ei sovelleta hankintalakia.
2) 30.000 euroa tai sen yli menevät tavara- tai palveluhankinnat, jos saatu tuki on hankintalaissa tarkoitetulta
hankintayksiköltä alle puolet hankinnan arvosta.
3) Salaiset ja turvatoimenpiteitä edellyttävät hankinnat:
Hankinta voi olla salainen tai hankintaan voi liittyä salassa pidettäviä seikkoja. Salassapitotarvetta arvioidaan lähtökohtaisesti viranomaisen toiminnan julkisuutta koskevan lainsäädännön perusteella. Edellä mainitun lain 24 §:n 20kohdan mukaan salassa pidettäviä asiakirjoja ovat mm. asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta, samoin kuin sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja muusta vastaavasta yksityisen elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle taloudellista vahinkoa, ja
kysymys ei ole kuluttajien terveyden tai ympäristön terveellisyyden suojaamiseksi tai toiminnasta haittaa kärsivien
oikeuksien valvomiseksi merkityksellisistä tiedoista tai elinkeinonharjoittajan velvollisuuksia ja niiden hoitamista
koskevista tiedoista.
Patenttilain 2 §:n mukaan patentti voidaan myöntää ainoastaan keksintöön, joka on uusi siihen verrattuna, mikä on
tullut tunnetuksi ennen patenttihakemuksen tekemispäivää, ja lisäksi olennaisesti eroaa siitä. Tunnetuksi katsotaan
kaikki, mikä on tullut julkiseksi, joko kirjoituksen tai esitelmän välityksellä, hyväksikäyttämällä tai muulla tavalla. Eli
mikäli keksintö halutaan suojata patentilla tai hyödyllisyysmallilla, sitä ei saa julkistaa ennen suojaushakemuksen
jättämistä. Keksintösäätiön asiakkaiden hankkeet koskevat lähtökohtaisesti patentilla suojattavissa olevia keksintöjä.
4) Suorahankinnat
Suorassa hankinnassa hankintayksikkö suorittaa tilauksen ilman tarjouspyyntöä tai tekee hankintapäätöksen
tarjouskilpailua järjestämättä vain yhdeltä tai usealta toimittajalta pyydetyn tarjouksen perusteella.
Suorahankinta voidaan valita mm., jos:
1. teknisistä tai taiteellisista taikka yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä ainoastaan tietty toimittaja voi
valmistaa tai toimittaa hankittavan tavaran tai palvelun taikka ainoastaan tietty urakoitsija voi toteuttaa
hankkeen tai
2. hankittava tavara valmistetaan tai työ tehdään vain tutkimusta, kokeilua, tuotekehitystä tai tieteellistä tarkoitusta varten eikä valmistus tapahdu teollisesti tai tutkimus- ja kehittämiskustannusten kattamiseksi. Hankintalakia täytyy kuitenkin soveltaa, jos tutkimustoiminnasta koskeva hyöty koituu yksinomaan ostavalle hankintayksilölle ja sen toiminnassa käytettäväksi ja jos hankintayksikkö korvaa suoritetun palvelun kokonaan.
Mikäli joku yllä mainitusta kilpailuttamisen poikkeuskohdista täyttyy, Keksintösäätiön asiakas voi jättää kilpailuttamatta säätiön tuella tekemänsä hankinnan.
Vastuu hankintalain noudattamisesta on aina Keksintösäätiön asiakkaalla. Neuvontaa asian johdosta voi kysyä
julkisten hankintojen neuvontayksilöltä - Kuntaliiton ja TEMin Julkisten hankintojen neuvontayksikkö - Toinen Linja 14,
00530 Helsinki - hankinnat@kuntaliitto.fi - (09) 7711. www.hankinnat.fi

KEHITTÄMISRAHAN MAKSUPYYNTÖ
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Rahoituksen saajan nimi: Keksinnön nimi:
Rahoitussopimus:
Pyydän maksamaan Keksintösäätiön myöntämästä kehittämisrahasta pankkitilille seuraavasti:
Rahoituksen saajan IBAN tilinumero: ________________________________________
Henkilö-/Y-tunnus:

________________________________________

Verotuskunta:
(kotikunta vuoden alussa)
Arvonlisäverovelvollisuus:

________________________________________
 on

 ei

Sopimuksessa sovitun käyttötarkoituksen mukainen erittely (Huom. arvonlisäverovelvollinen saaja ei saa
kehittämisrahalla kattaa arvonlisäveron osuutta):
Käyttötarkoitus
Summa / €

Yhteensä:

Tämän maksupyynnön toisella sivulla on kirjallinen selvitys hankkeen edistymisestä ja maksatukseen haetun
rahoituksen käyttökohteista.
Paikka ja aika:

________________________________________

Allekirjoitus:

________________________________________

Nimen selvennys:

________________________________________

Puhelin: ____________________

Rahoitus maksetaan vain siinä tapauksessa, että Keksintösäätiö hyväksyy rahoituksen käytön.
Keksintösäätiön rahoitustuella maksetuista kustannuksista tulee vaatia kirjalliset tositteet ja ne tulee säilyttää
koko rahoitussopimuksen voimassaoloajan. Tositteet tulee esittää Keksintösäätiölle pyydettäessä.
Keksintösäätiön merkintöjä:
Maksuerä

Tarkistus/käsittelijä

Tarkistus/talous

Hyväksyjä

HUOM! Täytä myös lomakkeen toinen puoli →

KEHITTÄMISRAHAN MAKSUPYYNTÖ
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Rahoituksen saajan nimi: Keksinnön nimi:
Rahoitussopimus:
-

SELVITYS HANKKEEN EDISTYMISESTÄ:
(tehdyt toimenpiteet esim. tuotekehityksessä, suojauksessa, markkinoinnissa, yhteistyökumppaneiden
haussa, myynnissä)

SELVITYS MAKSETTAVAN RAHOITUKSEN KÄYTÖSTÄ:
Toimittaja

Aihe

Pvm

Summa / €

KEHITTÄMISRAHAN MAKSUPYYNTÖ
<customproperties>
<query fields=’CP_PROJDESC’>
<![CDATA[
select NIMI_KASITTELIJA
from KS_PROJEKTI
where PROJEKTINUMERO = {CP_ProjectNum}
]]>
</query>
<query fields=’CP_PP_NAME’>
<![CDATA[
select PEOPLE.FULL_NAME
from KS_PRO_KASITTELIJA, PEOPLE
where KS_PRO_KASITTELIJA.PROJEKTINUMERO = {CP_ProjectNum}
and KS_PRO_KASITTELIJA.KASITTELIJA_ID = PEOPLE.SYSTEM_ID
and KS_PRO_KASITTELIJA.VOIMASSA = ‘1’
]]>
</query>
<query fields=’CP_NIMI1, CP_NIMI2, CP_LAHIOS, CP_POSTINROID, CP_PUHELIN1,
CP_FAX, CP_EMAIL, CP_POSTI_ORG’>
<![CDATA[
select nimi1, nimi2, lahiosoite, postinumero_id, fax,
sahkoposti, puhelin1, posti_org
from ks_persorg
where system_id = {Cp_persorgID}
]]>
</query>
<query fields=’CP_POSTINRO, CP_TOIMPAIKKA’>
<![CDATA[
select postinumero, toimipaikka
from ks_postinumero
where system_id = {CP_POSTINROID}
]]>
</query>
<query fields=’CP_KEKS_NIMI1, CP_KEKS_NIMI2, CP_KEKS_LAHIOS,
CP_KEKS_POSTINROID, CP_KEKS_FAX, CP_KEKS_EMAIL, CP_KEKS_PUHELIN1’>
<![CDATA[
select nimi1, nimi2, lahiosoite, postinumero_id, fax,
sahkoposti, puhelin1
from ks_persorg
where system_id = {Cp_keksijaID}
order by CP_KEKS_NIMI1
]]>
</query>
<query fields=’CP_KEKS_POSTINRO, CP_KEKS_TOIMPAIKKA’>
<![CDATA[
select postinumero, toimipaikka
from ks_postinumero
where system_id = {CP_KEKS_POSTINROID}
]]>
</query>
<query fields=’CP_HAKIJAN_NIMI’>
<![CDATA[
select case when persorg = 'P' then nimi1 + ', ' + nimi2 else
nimi1 end nimi
from ks_persorg
where system_id = {Cp_persorgID}
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KEHITTÄMISRAHAN MAKSUPYYNTÖ
]]>
</query>
<query fields=’CP_PAATOSPVM’>
<![CDATA[
select convert(varchar, paatos_pvm, 104)
from ks_rahoituspaatos
where kasittely_id = {Cp_kasittelyID}
]]>
</query>
</customproperties>
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