SOPIMUS TEOKSEN
SAATTAMISESTA
VERKKOKÄYTTÖÖN

1. SOPIMUKSEN TARKOITUS
Tekijä antaa Helsingin yliopistolle (jatkossa HY) oikeuden saattaa teoksensa (opinnäytetyö) avoimen tietoverkon välityksellä yleisön saataville selailtavaksi, kopioitavaksi ja tulostettavaksi.
2. TEKIJÄN VELVOLLISUUDET
Tekijän tulee luovuttaa teos (opinnäytetyö) PDF-tiedostona. Tekijä vastaa siitä, että hänen HY:lle luovuttamansa elektroninen teoskappale on samansisältöinen kuin hänen tiedekunnalle luovuttamansa opinnäyte.
Tekijä vastaa itse julkaisun sisällöstä ja oikeuksistaan siihen. Tekijä vakuuttaa, että hänellä on kuviin ja
muuhun mahdolliseen oheisaineistoon tämän sopimuksen tekemiseen tarvittavat oikeudet. Mahdollisista
kolmansien osapuolten vaateista vastaa tekijä.
3. HY:N VELVOLLISUUDET
HY huolehtii siitä, että teos rekisteröidään asianmukaiseen kirjastoluetteloon / -luetteloihin ja tarjoaa pääsyn
itse julkaisuun.
HY huolehtii teoskappaleen saatavuudesta verkossa ja julkaisee tekijänoikeuden alaisen aineiston käyttöön
liittyvän huomautuksen palvelun yhteydessä. Teoksen säilytystä varten HY tallentaa teoksen arkistopalvelimelle.
4. KORVAUKSET
HY ei suorita tekijälle korvausta teoksen käytöstä. Sopijapuolet eivät peri yleisöltä maksua tai korvausta
julkaisun verkkokäytöstä tai omatoimisesta paperitulostuskappaleen valmistamisesta.
5. TEKIJÄNOIKEUS
Teoksen tekijänoikeudet kuuluvat tekijälle. HY:lla on pysyvä oikeus muuntaa tai kopioida teosta siinä laajuudessa kuin teoksen pitkäaikaissäilyttäminen tai julkaiseminen avoimessa tietoverkossa edellyttävät.
HY:llä on oikeus siirtää teos pysyvästi pitkäaikaissäilytykseen. HY:lla on oikeus välittää ja jakaa teosta
elektronisessa muodossa niin kauan kuin tämä sopimus on voimassa.
6. SOPIMUKSEN PURKAMINEN TAI IRTISANOMINEN
HY voi purkaa sopimuksen ja poistaa teoksen avoimesta verkosta välittömästi, mikäli osoittautuu, että tekijä
on antanut pykälän 2 osalta harhaanjohtavaa tai virheellistä tietoa. Sopimuksen purkaminen ei vapauta
tekijää vastuustaan ja mahdollisista vahingonkorvausvelvollisuuksistaan.
Tekijä voi irtisanoa sopimuksen kirjallisesti päättymään kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Sopimuksen
irtisanomisen jälkeen HY:lla ei ole oikeutta pitää julkaisua avoimessa tietoverkossa yleisesti saatavilla, mutta HY saa pitää hallussaan teoksen elektronisen arkistokappaleen.
7. RIITOJEN RATKAISU
Tämän sopimuksen tulkinnasta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluin. Mikäli näin
ei päästä ratkaisuun, riita saatetaan Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Hyväksyn julkaisusopimuksen

En hyväksy julkaisusopimusta

Aika ja paikka ___________________________________________________
Opinnäytetyön tekijän allekirjoitus_________________________________
Nimenselvennys ____________________________
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