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YHTEISTYÖSOPIMUS

1. Sopimusosapuolet 

Tämän sopimuksen ovat solmineet:

Helsingin yliopisto edustajanaan Laitos  

ja
 

2.  Sopimuksen tausta ja kohteena oleva projekti


3.  Rahoitus

4.  Salassapito

4.1 Sopimusosapuolet sitoutuvat olemaan ilmaisematta niille luovutettuja tai muutoin tietoonsa saamia luottamuksellisia tietoja kolmansille sopijapuolille. Sopimusosapuolet sitoutuvat noudattamaan tarpeellista huolellisuutta edellä mainittujen tietojen säilyttämiseksi luottamuksellisina.

4.2 Luottamuksellisuusvelvoite ei koske sellaisia tietoja, 
(a) jotka ovat olleet yleisesti tiedossa ennen tietojen luovuttamista tai tulevat myöhemmin tietoon muutoin kuin vastaanottajan tai sen henkilökunnan huolimattomuuden tai laiminlyönnin taikka muun tämän sopimuksen tai lain vastaisen toiminnan vuoksi,
(b) joiden vastaanottaja voi osoittaa olleen luvallisesti sen hallussa jo ennen tietojen saamista luovuttavalta sopimusosapuolelta,
(c) jotka on saatu kolmansilta osapuolilta ja joiden ilmaisemiseen näillä on ollut oikeus,
(d) jotka vastaanottaja on itsenäisesti kehittänyt tai
(e) jotka sopimusosapuolen on annettava julkisuuteen lain tai asetuksen taikka näihin perustuvien ministeriön ohjeiden perusteella.


4.4 Sopimusosapuolet ovat velvollisia noudattamaan tämän sopimuksen luottamuksellisuutta koskevia velvoitteita sopimuksen voimassaoloaikana ja lisäksi kolme (3) vuotta projektin päättymisestä lukien.


5. Oikeudet sopimuksen kohteena olevaan aineistoon ja vastuut aineistojen käyttämisestä

5.1. Aineistoilla tarkoitetaan tässä sopimuksessa mitä tahansa projektin yhteydessä käytettävää tai valmistettavaa tekijänoikeuslain (404/1961) alaista aineistoa, jonka käyttämisestä tekijä voi tekijänoikeuslain mukaan määrätä. Tällä sopimuksella ei rajoiteta niitä oikeuksia, joita sopimusosapuolilla olisi tämän sopimuksen ehdoista riippumatta.
TAI TARVITTAESSA AINEISTOT VOI YKSILÖIDÄ ERILLISESSÄ LIITTEESSÄ

5.2 Sopimusosapuolet vakuuttavat ja vastaavat siitä, että niillä on tekijänoikeus tai muu tekijänoikeuslain mukainen ja tämän sopimuksen toteuttamista edellyttävä oikeus niihin aineistoihin, joita sopimusosapuolet luovuttavat käytettäväksi projektin yhteydessä ja ettei aineiston käyttäminen sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin miltään osin loukkaa kolmansien tekijänoikeuslakiin perustuvaa oikeutta tai muuta immateriaalioikeutta.

Aineistoa luovuttava sopimusosapuoli on velvollinen puolustamaan kustannuksellaan muita sopimusosapuolia näitä vastaan nostetuissa kanteissa, joissa väitetään, että aineistoa luovuttaneen sopimusosapuolen aineisto loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia edellyttäen, että muut sopimusosapuolet välittömästi ilmoittavat kirjallisesti aineistoa luovuttaneelle sopimusosapuolelle vaateista ja antavat tämän käyttää vastaajan puhevaltaa sekä antavat tälle kaikki saatavissa olevat tarpeelliset tiedot, avun ja valtuutukset. Aineiston luovuttanut sopimusosapuoli vastaa oikeudenkäynnissä kolmannelle osapuolelle maksettavaksi tuomittujen korvausten maksamisesta, mikäli sopimusosapuolet ovat menetelleet edellä sanotun mukaisesti.

Mikäli aineistoa luovuttanut sopimusosapuoli katsoo, että luovutettu aineisto loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia, aineiston luovuttaneella sopimusosapuolella on oikeus kustannuksellaan joko (i) hankkia toisille sopimusosapuolille oikeus jatkaa aineiston käyttämistä tai (ii) muuttaa aineistoa tai korvata aineisto sisällöltään vastaavalla aineistolla siten, että oikeudenloukkaus lakkaa. Mikäli kumpikaan edellä mainituista vaihtoehdoista ei ole mahdollista, muiden sopimusosapuolten on aineiston luovuttaneen sopimusosapuolen pyynnöstä välittömästi lopetettava luovutetun aineiston käyttö ja palautettava tai tuhottava se.

5.3 Omistusoikeus aineistoihin, joita valmistetaan projektin yhteydessä, kuuluu sille sopimusosapuolelle, joka on sen aikaansaanut. Yhdessä aikaan saadut aineistot omistavat ne sopimusosapuolet, jotka ovat osallistuneet aineistojen valmistamiseen.

5.4 Sopimusosapuolilla on oikeus käyttää maksutta kohdassa 5.1 mainittuja aineistoja projektin toteuttamisen edellyttämässä laajuudessa projektin ajan. Käyttöoikeus sisältää oikeuden muunnella ja kääntää aineistoa tai sen osaa sekä oikeuden yhdistellä aineistoa tai sen osaa muihin teoksiin ja aineistoihin projektin toteuttamisen edellyttämässä laajuudessa.

Projektin ja tämän sopimuksen voimassaoloajan jälkeen sopimusosapuolilla on pysyvä ja maksuton oikeus käyttää projektin yhteydessä valmistettua aineistoa sopimusosapuolen ei-kaupallisessa ja maksuttomassa toiminnassa. Käyttöoikeus sisältää oikeuden muunnella ja kääntää aineistoa tai sen osaa sekä oikeuden yhdistellä aineistoa tai sen osaa muihin teoksiin ja aineistoihin. Sopimusosapuolella on oikeus siirtää saamansa käyttöoikeus edelleen kolmansille osapuolille, kuten opiskelijoille, käyttötarkoituksen edellyttämässä laajuudessa, mikäli käyttötarkoitus ehdottomasti edellyttää käyttöoikeuden siirtämistä edelleen. 

Sopimusosapuolilla on edellä mainittu oikeus käyttää aineistoa, joka on syntynyt projektin ulkopuolella ja jonka sopimusosapuoli on luovuttanut projektissa käytettäväksi, elleivät aineistoa luovuttavan sopimusosapuolen aikaisemmat sitoumukset estä tällaisen käyttöoikeuden myöntämistä. Mikäli sopimusosapuoli ei voi myöntää toisille sopimusosapuolille käyttöoikeutta, on sopimusosapuolen ilmoitettava asiasta muille sopimusosapuolille, ennen kuin aineistot luovutetaan projektissa käytettäväksi. 

Mikäli tämän sopimus irtisanotaan sopimusosapuolen törkeän tai tahallisen sopimusrikkomuksen johdosta, irtisanotun sopimusosapuolen tässä sopimuksessa sovitut käyttöoikeudet lakkaavat sopimuksen voimassaoloajan jälkeen.

5.5 Sopimusosapuolten tulee kunnioittaa tekijöiden tekijänoikeuslain mukaisia moraalisia oikeuksia.

5.6 Mikäli sopimuksen kohteena oleva projekti tai projektin jälkeen muu käyttötarkoitus edellyttää, että kolmansille osapuolille, esimerkiksi opiskelijoille, on voitava myöntää käyttöoikeuksia sopimuksen kohteena oleviin aineistoihin, sopimusosapuolet sitoutuvat huolehtimaan siitä, että tällaiset kolmannet osapuolet noudattavat tässä sopimuksessa sovittuja aineiston käyttöehtoja.
TAI TARVITTAESSA VOIDAAN SOPIA ERILLISELLÄ LIITTEELLÄ, MILLÄ EHDOIN ESIM. OPISKELIJAT VOIVAT KÄYTTÄÄ AINEISTOJA.


6. Vastuut

6.1 Sopimusosapuoli vastaa toiselle sopimusosapuolelle aiheuttamastaan vahingosta. Sopimusosapuolet eivät kuitenkaan ole vastuussa toisilleen projektin yhteydessä aiheuttamastaan epäsuorasta tai välillisestä vahingosta tai vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Sopimusosapuolen vastuun ylärajana on sopimusosapuolen osuus edellä mainitusta rahoituksesta.

6.2 Sopimusosapuoli ei vastaa toisen sopimusosapuolen kolmannelle osapuolelle aiheuttamasta vahingosta. 

6.3 Mikäli sopimusosapuoli käyttää aineiston valmistamisessa tai muutoin projektin toteuttamisessa kolmansia osapuolia kuten alihankkijoita, sopimusosapuoli vastaa tällaisten kolmansien osapuolten töistä kuin omastaan. 

7. Voimassaolo

7.1 Tämä Sopimus tulee voimaan sopimuksen myöhäisimmästä allekirjoituspäivästä ja on voimassa siihen saakka, kunnes kaikki sopimukseen ja projektiin liittyvät tehtävät on suoritettu ja kaikista sopimuksesta ja projektista aiheutuvista velvoitteista on huolehdittu. 

7.2 Jos sopimuksen kohteena oleva projekti on alkanut ennen sopimuksen allekirjoittamista, astuu sopimus allekirjoittamisen jälkeen voimaan takautuvasti projektin alkamispäivästä lukien.

7.3 Sopimusosapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa irtisanomisilmoituksesta. Sopimusosapuolet ovat velvollisia huolehtimaan kaikista ennen irtisanomisen voimaanastumista syntyneistä velvoitteista.

8.  Muut sopimusehdot

8.1 Lisäykset ja muutokset tähän sopimukseen on tehtävä kirjallisesti ja ne tulevat voimaan, kun sopimusosapuolet ovat ne allekirjoituksellaan vahvistaneet.

8.2 Tätä sopimusta ei voi siirtää.

8.3 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 

8.4 Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään sopimaan osapuolten välillä. Jos erimielisyyksiä ei voida sopia, ratkaistaan riidat Helsingin käräjäoikeudessa. 


Allekirjoitukset

Paikka ja aika:

______________


Paikka ja aika:

________________


