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SOPIMUS


1.  Sopijapuolet

1.1	Helsingin yliopisto, edustajanaan MÄÄRITTELE LAITOS/YKSIKKÖ
	, jäljempänä tässä sopimuksessa "Työnantaja", ja

1.2	

	jäljempänä tässä sopimuksessa "Tekijä".


2.  Sopimuksen kohde ja tarkoitus

Sopijapuolten tarkoituksena on sopia tekijänoikeuksista ja muista tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisista oikeuksista Tekijän palvelussuhteessa valmistamiin aineistoihin. Aineistoilla tarkoitetaan mitä tahansa tekijänoikeuslaissa mainittua ja tekijänoikeuslain alaista aineistoa, jonka käyttämisestä Tekijä voi tekijänoikeuslain mukaan määrätä. Tällä sopimuksella ei rajoiteta niitä oikeuksia, joita Työantajalla tekijänoikeuslain mukaan olisi tämän sopimuksen ehdoista riippumatta. Sopimus ei koske Tekijän palvelussuhteen ulkopuolella valmistamia aineistoja.


Oikeudet aineistoihin

	Työnantaja saa normaalin toimintansa edellyttämässä laajuudessa käyttöoikeuden Tekijän kohdassa 2 määriteltyihin aineistoihin ja aineiston osiin. Käyttöoikeus tarkoittaa mitä tahansa nykyistä tai tulevaa hyödyntämistapaa, kuten hyödyntämistä tallentamalla aineiston tai sen osan kappaleita tietokoneelle tai muulle välineelle, valmistamalla aineistosta tai sen osasta kappaleita millä tahansa tavalla, esittämällä, välittämällä, näyttämällä aineistoa tai sen osaa tai levittämällä aineistosta tai sen osasta valmistettuja kappaleita millä tahansa tavalla sekä saattamalla aineisto tai sen osa saatavaksi tietoverkon välityksellä. Työnantajalla on oikeus muunnella ja kääntää aineistoa tai sen osaa sekä oikeus yhdistellä aineistoa tai sen osaa muihin teoksiin ja aineistoihin. Työnantajan normaalilla toiminnalla tarkoitetaan yliopistojen lakisääteisten tehtävien mukaista toimintaa ja hallintotoimintaa, tällaiseen toimintaan liittyvää yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten tahojen kanssa, yliopistojen rahastojen alaista toimintaa sekä muuta yliopistojen lain puitteissa harjoittamaa toimintaa. Toiminta voi olla sekä maksullista/ kaupallista että maksutonta/ei-kaupallista.


	Työnantajalla on oikeus Työnantajan normaalin toiminnan edellyttämässä laajuudessa luovuttaa tämän sopimuksen mukainen käyttöoikeus edelleen mille tahansa kolmannelle osapuolelle missä tahansa tarkoituksessa.


	Käyttöoikeuden luovutuksesta Työnantajalle tai käyttöoikeuden edelleen luovutuksesta kolmansille osapuolille ei makseta Tekijälle mitään erillistä korvausta.


	Työantajan ja kolmansien osapuolten kohdissa 3.1 ja 3.2 määritelty oikeus on ikuinen ja peruuttamaton.


	Työnantajan on kunnioitettava Tekijän tekijänoikeuslain mukaisia moraalisia oikeuksia hyvän tavan mukaisesti.


	Tämän sopimuksen mukaiset Työnantajan oikeudet eivät rajoita Tekijän oikeutta itse hyödyntää aineistoa. Tekijä ei saa aineistoa käyttäessään loukata Työantajan tai kolmannen osapuolen tämän sopimuksen mukaisia oikeuksia. Tekijän on huolehdittava siitä, että Tekijä sisällyttää tämän sopimuksen mukaiset ehdot aineistonsa tekijänoikeuksia tai käyttöoikeuksia koskeviin sopimusehtoihin.


	Mikäli Tekijä muokkaa, kehittää, päivittää tai muutoin muuttaa aineistoa ollessaan palvelussuhteessa yliopistoon, Työnantajalla on tämän sopimuksen mukainen oikeus myös muutettuihin aineistoihin.



4.  Tekijän velvollisuudet 

	Mikäli Tekijä haluaa käyttää kolmansien osapuolten valmistamia aineistoja, Tekijän on hankittava tarvittavat luvat tällaisilta kolmansilta osapuolilta. Aineistoja, joihin sisältyy kolmansien osapuolten oikeuksia, saa käyttää ja sisällyttää Tekijän tekemiin aineistoihin vain, jos Työnantaja on antanut etukäteen kirjallisen suostumuksensa.


5.  Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

5.1	Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

5.2	Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli sopijapuolet eivät pääse sovinnolliseen ratkaisuun, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa. 


6.  Sopimuksen voimaantulo

Tämä Sopimus tulee voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus 
koskee tarvittaessa takautuvasti myös kaikkia sellaisia Aineistoja, joita työntekijä on ennen 
sopimuksen allekirjoittamista tehnyt palvelussuhteessa. 


7.  Sopimuskappaleet

	Tätä Sopimusta on laadittu kaksi (2) samanlaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.


8.  Paikka, päiväys ja allekirjoitukset

	
	Tekijä					Helsingin yliopisto 			

	Paikka ja päiväys: 			Paikka ja päiväys:

______________________________	____________________________________


	______________________________	____________________________________		
						

___________________________________
						


