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SOPIMUS VERKKO-OPETUKSEN OPPIMATERIAALISTA
1. Sopijapuolet
1.1

Koulutuksen järjestäjä __________1, kotipaikka X
Yhteystiedot, jäljempänä tässä sopimuksessa "Koulutuksen järjestäjä", ja

1.2

Nimi, kotipaikka
Yhteystiedot, jäljempänä tässä sopimuksessa "Tekijä"2

2. Sopimuksen kohde ja tarkoitus
Sopijapuolten tarkoituksena on sopia Sopijapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka
liittyvät Koulutuksen järjestäjän Verkko-opetuksessa käytettävän oppimateriaalin valmistamiseen ja hyödyntämiseen.

3. Määritelmät
"Aineisto" tarkoittaa tässä Sopimuksessa Tekijän tämän Sopimuksen mukaista verkkoopetuksen oppimateriaalia tai verkko-opetuksessa käytettäviä tietokoneohjelmasovelluksia
ja/tai tietokantoja.
"Käyttöoikeudet" tarkoittaa mitä tahansa oppimateriaalin hyödyntämistapaa verkkoopetuksessa, kuten oppimateriaalin hyödyntämistä tallentamalla sen kappaleita tietokoneelle
tai muulle välineelle, valmistamalla oppimateriaalista kopioita millä tahansa tavalla, esittämällä tai näyttämällä oppimateriaalia tai levittämällä oppimateriaalista valmistettuja kopioita
millä tahansa tavalla sekä saattamalla oppimateriaalia muulla tavoin opiskelijoiden saataviin
tämän sopimuksen kohdassa 7.2 sovitussa käyttötarkoituksessa.
"Moraaliset oikeudet" tarkoittavat Tekijän oikeutta tulla mainituksi tekijänä sekä kieltoa
muuttaa teosta tekijän arvoa loukkaavalla tavalla ja kieltoa saattaa teos yleisön saataviin sanotuin tavoin loukkaavassa muodossa tai yhteydessä.
"Määritykset" tarkoittaa tässä Sopimuksessa Aineiston sisällöllisiä, toiminnallisia tai teknisiä vaatimuksia, siten kuin ne on Sopimuksen liitteessä 1 määritelty.

1

Sopijapuolena tulee olla oikeushenkilö, jolla on oikeus tehdä omissa nimissään sitoumuksia. Kunnallisten oppilaitosten osalta koulutuksen järjestäjä on kunta tai kuntayhtymä.
2
Sopijapuolena voi olla myös muu oikeudenhaltija kuin alkuperäinen Tekijä. Tämä Sopimus on sovellettavissa myös
tässä tapauksessa. Tällöin Tekijä korvataan esimerkiksi sanalla Yhtiö. Moraalisia oikeuksia koskevissa kohdissa tulee
kuitenkin viitata alkuperäiseen tekijään.

2
"Päivitys" tarkoittaa Aineiston sisällön ajantasaistamista, kuten vanhentuneiden tietojen korjaamista, muuttamista tai korvaamista uusilla tiedoilla.
"Tietokoneohjelman tai tietokannan Päivitys"3
"Verkko-opetus" tarkoittaa Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman mukaista opiskelijoilleen verkon välityksellä tarjoamaa opetusta ja verkko-opetukseen mahdollisesti liittyviä
lähiopetusjaksoja.

4. Sopimuksen kohteena oleva Aineisto, Aineiston toimittamista ja hyväksymistä koskevat
määräykset

4.1 Aineiston yksilöinti
Tämä Sopimus koskee tämän Sopimuksen liitteessä 1 yksilöityä Määritysten mukaista Aineistoa.4

4.2 Tekijän velvollisuudet
Tekijä huolehtii Aineiston valmistamisesta Aineistoa koskevien Määritysten mukaisesti
tämän Sopimuksen liitteessä x sovitussa aikataulussa.
myöhemmin sovittavassa aikataulussa.

Mikäli Tekijä käyttää Aineiston valmistamisessa alihankkijoita, Tekijä vastaa alihankkijoiden työstä kuten omastaan.

4.3 Aineiston toimittaminen
Aineisto toimitetaan Koulutuksen järjestäjälle sähköisessä muodossa
__________________________________________.5

4.4 Aineiston tarkastaminen ja hyväksyminen
__________________________________________.6

3

Tapauskohtaisesti on määriteltävä, mitä päivityksellä tarkoitetaan kussakin tapauksessa. Päivityksiä voivat olla esim.
muutokset ja uudet versiot, jotka eivät sisällä uusia toiminnallisuuksia.
4
Jäljempänä oleva tuotteen hyväksyminen voidaan sitoa siihen, että tuote täyttää liitteen mukaiset määritykset. Muutoinkin tulkintaongelmien välttämiseksi on tärkeätä, että valmistettavat tuotteet määritellään mahdollisimman tarkkaan.
5
Tässä yksilöidään, missä tiedostomuodossa, kuten tiedostosiirtona tai tietolevykkeellä, CD-ROM-levyllä jne., aineisto
toimitetaan ja yksilöidään tarvittaessa tiedostomuoto. Mikäli sopimuksen kohteena on tietokoneohjelma, yksilöidään,
luovutetaanko ohjelmisto objektikoodin muodossa vai lähdekielisenä versiona. Luonnollisesti aineistoa voidaan sopia
toimitettavaksi myös paperimuotoisena tai muussa muodossa.

3

4.5 Omistusoikeus7
Omistusoikeus Tekijän toimittamaan Teoksen kappaleeseen8 siirtyy luovutushetkellä
Koulutuksen järjestäjälle.
Omistusoikeus Tekijän toimittamaan Teoksen kappaleeseen jää Tekijälle.
4.6 Aineiston säilyttämistä koskevat velvoitteet9
_________________________________________________
5. Takuu10
6. Ylläpito ja päivitykset11
Sopimusaikana12
Sopimuksen päättymisen jälkeen13

7. Aineiston tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet

6

Sopijapuolten tulee sopia menettelytavasta aineiston hyväksymiseksi, mahdollisesta testausvelvollisuudesta, siitä miten puutteellisuudet ilmoitetaan ja korjataan, miten korjattu tuote tarkistetaan ja hyväksytään jne. Tärkeätä on, että noudatettavat menettelytavat määritellään sopimuksessa mahdollisimman tarkkaan.
7
Määräyksen tarpeellisuus on harkittava tapauskohtaisesti.
8
Teoksen kappaleella tarkoitetaan fyysistä teoskappaletta eli teosta, joka on tallennettu esimerkiksi tietolevykkeelle,
CD-ROM-levylle, filmille tai nauhalle, tai paperille tulostettua manuaalia, käsikirjoitusta ym.
9
Tässä kohdassa voidaan sopia esimerkiksi Koulutuksen järjestäjän velvollisuudesta huolehtia varmuuskopioiden ottamisesta ja velvollisuudesta säilyttää Tekijän toimittamasta Aineistosta arkistoversiot ainakin tietyn määräajan. Milloin
Tekijän Aineisto muodostaa osan laajemmasta kokonaisuudesta, Sopijapuolet voivat sopia myös tarkoitetun lopputuotteen säilyttämisvelvoitteesta Tekijän alkuperäisaineiston lisäksi.
10
Esimerkiksi ohjelmistotuotteiden osalta takuumääräykset ovat perusteltuja. Tavanomaista on, että valmistaja sitoutuu
määrättynä takuuaikana korjaamaan ohjelmiston virheet korvauksetta. Ohjelman virheellisyys määritellään yleensä siten, että ohjelmassa katsotaan olevan virhe, jos ohjelmisto ei toimi oleelliselta osin siten, kuin määrityksissä on esitetty.
Takuuvelvoitteet voidaan rajoittaa koskemaan ohjelmistoa sellaisena kuin se on toimitettu (ilman itse tehtyjä muutoksia) sekä koskemaan käyttöä vain määrätyssä laite- tai käyttöympäristössä. Suositeltavaa on ainakin valtion ylläpitämissä oppilaitoksissa käyttää Valtionhallinnon yleisiä ehtoja tietotekniikkahankinnoista (VYSE 1998).
11
Ylläpito ja päivitykset voivat olla sisältötuotteen sisällöllisiä päivityksiä, kuten ajan tasalla pitämistä jne., sekä ohjelmistojen osalta virheiden korjaamista ja uusia versioita.
12
Tähän voidaan sisällyttää määräykset Tekijän velvollisuudesta tai ensisijaisesta oikeudesta päivitysten tekemiseen.
Tämä ei poista tarvetta hankkia muunteluoikeudet Koulutuksen järjestäjälle. Määräys voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen: "Tekijällä on ensisijainen oikeus huolehtia Aineiston päivityksistä. Mikäli Tekijä ei kuukauden kuluessa siitä,
kun hän on saanut kirjallisen päivityspyynnön, ilmoita ryhtyvänsä päivitysten tekemiseen, on Koulutuksen järjestäjällä
oikeus tehdä päivitykset itse tai antaa päivitys kolmannen tahon tehtäväksi."
13
Jos Sopimus päättyy esimerkiksi Tekijän sopimusrikkomuksen johdosta ja Koulutuksen järjestäjä huolehtii itse ylläpidosta, on syytä varmistua lähdekoodin ja muun dokumentaation luovuttamisesta Koulutuksen järjestäjälle, jotta tämä
voi huolehtia mainituista velvoitteista. Mikäli on tarpeen antaa ylläpito kolmannen hoidettavaksi, tästä on otettava nimenomainen määräys sopimukseen.
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7.1

Tekijänoikeus ja/tai muut Tekijänoikeuslain (404/1961) mukaiset oikeudet tässä Sopimuksessa tarkoitettuun Aineistoon kuuluvat Tekijälle tai tämän lisenssinantajille. Kolmansien lisensioimat Aineistot on yksilöity tämän Sopimuksen liitteessä 2.

7.2

Koulutuksen järjestäjä saa Käyttöoikeudet Aineiston hyödyntämiseen, mukaan lukien kohdassa 7.3 määritellyt oikeudet, seuraavasti:
1)

Käyttöoikeus koulutuksen järjestäjän opiskelijoilleen tarjoamassa kulloinkin voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisessa Verkko-opetuksessa.

2)

Koulutuksen järjestäjällä on oikeus myöntää käyttöoikeuksia, mukaan lukien kohdassa 7.3 mainitut oikeudet, Aineistoon muille koulutuksen järjestäjille käytettäväksi
näiden opiskelijoilleen tarjoamassa kulloinkin voimassa olevan opetussuunnitelman
mukaisessa Verkko-opetuksessa.

Aineiston käyttämisestä tai Käyttöoikeuksien luovuttamisesta muissa kuin edellä mainituissa tapauksissa on sovittava Tekijän kanssa erikseen kirjallisesti.

7.3

Kohdan 7.2 alakohdassa 1) tarkoitetussa tapauksessa
oikeuksia ei ole ajallisesti rajoitettu.
oikeudet ovat voimassa:
__________________________________________ .

Kohdan 7.2 alakohdassa 2) tarkoitetussa tapauksessa
oikeuksia ei ole ajallisesti rajoitettu.
oikeudet ovat voimassa:14
__________________________________________ .

7.4

Koulutuksen järjestäjällä on oikeus muunnella, kääntää, päivittää ja edelleen kehittää Aineistoa sekä oikeus yhdistellä aineistoa käytettäväksi muun Verkko-opetuksen oppimateriaalin kanssa.15

7.5

Valmistettaessa oppimateriaalista kappaleita tai yhdisteltäessä oppimateriaalia muuhun aineistoon on oppimateriaalin tai sen osan tekijä mainittava teoksen käytön yhteydessä hyvän
tavan mukaisesti. Koulutuksen järjestäjän tulee muutoinkin Käyttöoikeuksia ja muunteluoikeuksia hyödyntäessään kunnioittaa Tekijän Moraalisia oikeuksia. Koulutuksen järjestäjän
tulee oikeuksia luovuttaessaan sisällyttää luovutussopimukseen vastaava määräys.

14

Mikäli edelleenluovutusoikeudet ovat voimassa vain rajoitetun ajan, tämä seikka on otettava huomioon myönnettäessä näiden oikeuksien perusteella käyttöoikeuksia toisille.
15
Määräys ei estä Sopijapuolia sopimasta siitä, että Tekijällä on ensisijainen oikeus tehdä päivitykset.
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8. Korvaus
8.1 Korvaus16
Käyttöoikeuksien luovutuksesta ja hyödyntämisestä
maksetaan Tekijälle kertakaikkisena korvauksena ____ markkaa/euroa.
maksetaan Tekijälle muu korvaus17:
___________________________________ .
ei makseta Tekijälle korvausta.

Käyttöoikeuksien edelleenluovutusoikeudesta
maksetaan Tekijälle kertakaikkisena korvauksena ____ markkaa/euroa.
maksetaan Tekijälle muu korvaus:
___________________________________ .
ei makseta Tekijälle korvausta.

8.2 Korvauksen maksu
Jollei tässä Sopimuksessa erikseen toisin määrätä,18
Maksuaika on kolmekymmentä (30) päivää laskun päiväyksestä lukien.
(Muu määrittely)
Viivästyneelle maksuerälle maksetaan korkolain mukaista viivästyskorkoa.

9. Opiskelijoiden oikeudet
Koulutuksen järjestäjä sitoutuu huolehtimaan siitä, että opiskelijat hyväksyvät oheisessa liitteessä 3 mainitut käyttöehdot ja sitoutuvat niitä sopimuksin noudattamaan ennen oppimateriaalin käyttöönottoa.

16

Korvaukset käyttöoikeuksista ja edelleenluovutusoikeuksista voidaan yhdistää myös yhdeksi kokonaisuudeksi, mikäli
niihin halutaan soveltaa samaa korvausperiaatetta.
17
Mikäli sovitaan rojaltiperusteisesta korvauksesta, on sopimuksessa määriteltävä rojaltiperuste ja sovittava tilitys- ja
korvausvelvollisuudesta sekä Tekijän oikeudesta tarkastaa tilityksen oikeellisuus.
18
"Jollei tässä Sopimuksessa toisin määrätä" on sopimuksessa sen vuoksi, että sopimuksen perusteella saatetaan maksaa
poikkeuksellisesti jokin maksuerä yleissäännöstä poikkeavasti.

6
10. Oikeudelliset vastuut
10.1

Tekijä vastaa siitä, että hänellä tai hänen lisenssinantajillaan on tekijänoikeus ja/tai muu tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuva oikeus tässä sopimuksessa tarkoitettuun Aineistoon
ja ettei Aineiston käyttäminen tämän Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin miltään osin loukkaa kolmansien tekijänoikeutta tai muuta tekijänoikeuslakiin perustuvaa oikeutta eikä muuta
immateriaalioikeutta.

10.2

Tekijä vastaa kaikista vahingoista ja kustannuksista, jotka Koulutuksen järjestäjälle edellä
mainittujen oikeuksien loukkauksen johdosta mahdollisesti aiheutuu.

10.3

Mikäli Tekijä perustellusti katsoo, että Aineisto loukkaa kolmannen osapuolen edellä tarkoitettuja oikeuksia, Tekijällä on oikeus kustannuksellaan joko (i) hankkia Koulutuksen järjestäjälle oikeus jatkaa Aineiston käyttämistä tai (ii) muuttaa Aineistoa tai korvata Aineisto sisällöllisesti vastaavalla aineistolla siten, että oikeudenloukkaus lakkaa. Mikäli kumpikaan
edellä mainituista vaihtoehdoista ei ole mahdollista Tekijälle, Koulutuksen järjestäjän on lopetettava Tekijän pyynnöstä oppimateriaalin käyttö ja palautettava tai tuhottava se, ja Tekijän on korvattava Koulutuksen järjestäjälle Aineiston käytön estymisestä tai rajoittumisesta
aiheutuvat vahingot täysimääräisenä, kuitenkin enintään _____ mk/euroa.

11. Kilpailukielto19

12. Salassapito
Sopijapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina toisiltaan saamansa aineistot ja toista
Sopijapuolta tai tämän toimintaa koskevaa tiedot, jotka on luonteensa vuoksi ymmärrettävä
luottamuksellisiksi tai on luottamukselliseksi merkitty sekä tässä tarkoituksessa olemaan
luovuttamatta niitä ulkopuolisille ja käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin
tarkoituksiin.

13. Vahingonkorvausvelvollisuus
Sopijapuolet vastaavat vahingoista, joita toiselle Sopijapuolelle mahdollisesti aiheutuu toisen Sopijapuolen sopimusrikkomuksen johdosta. Vastuu vahingoista rajoittuu välittömiin
kuluihin ja vahinkoihin, joita toiselle Sopijapuolelle aiheutuu. Vastuunrajoitus ei koske vahinkoja, jotka on aiheutettu tahallisella oikeudenloukkauksella.

14. Sopimuksen voimaantulo, päättyminen ja päättymisen oikeusvaikutukset

19

Tämän sopimusmääräyksen tarkoituksenmukaisuus on harkittava tapauskohtaisesti. Tässä sopimuksessa ei ole annettu Koulutuksen järjestäjälle yksinoikeuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että Tekijä voi myös itse hyödyntää oikeuksiaan ja
myöntää käyttöoikeuksia toisille. Mikäli tällaisesta käytöstä voi aiheutua kilpailuhaittaa, on kilpailukieltomääräys tarkoituksenmukainen. Yleensä opettaja lienee halukas ainakin omassa opetuksessaan hyödyntämään valmistamaansa oppimateriaalia.
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14.1

Tämä Sopimus tulee voimaan, kun molemmat Sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet, ja on
voimassa, kunnes Sopijapuolet ovat täyttäneet kaikki Sopimuksen mukaiset velvoitteensa,
jollei sopimus purkaudu aikaisemmin tämän Sopimuksen kohdan 15 mukaisesti.

14.2

Seuraavat sopimuksen määräykset jäävät täysimääräisesti voimaan sopimuksen päättymisen
jälkeen20:
Kohta X (Takuu)
Kohta X (Ylläpito ja päivitykset)
Kohta X (Aineiston tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet)
Kohta X (Oikeudelliset vastuut)
Kohta X (Kilpailukielto)
Kohta X (Salassapito)
Kohta X (Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen)
Sekä lisäksi kaikki muut sopimuskohdat, jotka on selvästi tarkoitettu jäämään voimaan
myös sopimuksen kohteena olevan hankkeen tultua toteutetuksi.

15. Sopimuksen purkaminen

15.1

Kumpikin Sopijapuoli saa purkaa sopimuksen päättymään kirjallista purkuilmoitusta seuraavin välittömin vaikutuksin, mikäli toinen Sopijapuoli olennaisesti rikkoo sopimusta eikä
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa toisen Sopijapuolen kirjallisesta huomautuksesta
korjaa rikkomustaan.

15.2 Purkamisen vaikutukset
Jos sopimus purkautuu Tekijän olennaisen sopimusrikkomuksen johdosta, on Koulutuksen
järjestäjällä oikeus lunastaa keskeneräinen Aineisto kohtuulliseksi katsottavaa korvausta
vastaan, jota laskettaessa on otettava huomioon Aineiston valmiusaste, Aineiston valmistamiseen käytetty työmäärä ja Tekijälle ennen purkuhetkeä mahdollisesti maksettu korvaus.
Tässä tapauksessa Koulutuksen järjestäjä saa Aineistoon tämän sopimuksen mukaiset käyttöoikeudet.
Jos sopimus purkautuu Koulutuksen järjestäjän olennaisen sopimusrikkomuksen johdosta,
on Koulutuksen järjestäjän lopetettava Aineiston käyttö ja palautettava tai tuhottava hallussaan oleva Aineisto.

16. Sopimuksen liitteet
16.1

Tämän Sopimuksen liitteinä ovat seuraavat liitteet:
Liite 1: Aineiston yksilöinti ja Määritykset
Liite 2: Kolmansien lisensioimat Aineistot
Liite 3: Opiskelijoiden oppimateriaalin käyttöehdot

20

Katsottava tapauskohtaisesti, mitkä määräykset Sopimukseen sisältyvät.
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Liite 4: Muut mahdolliset liitteet
16.2

Mikäli tämän Sopimuksen sopimusteksti ja liitteet ovat joiltakin osin ristiriidassa keskenään,
sovelletaan ensisijaisesti sopimustekstiä. Mikäli sopimusliitteet ovat joiltakin osin ristiriidassa keskenään, sovelletaan liitteitä seuraavassa järjestyksessä:
1. Liite X
2. Liite X
...
(määritellään oikea soveltamisjärjestys tilanteen mukaisesti).

17. Sopimus ja sen muuttaminen
17.1

Tämä sopimus korvaa ja syrjäyttää kaikki Sopijapuolten väliset aikaisemmat suulliset ja kirjalliset sopimukset tai ehdot sopimuksen kohteesta.

17.2

Sopijapuolet voivat muuttaa tätä sopimusta vain kirjallisesti. Muut muutokset ovat mitättömiä. Muutokset tulevat voimaan, kun molemmat Sopijapuolet ovat ne asianmukaisesti hyväksyneet.

18. Yhteyshenkilöt, ilmoitukset ja tiedonannot
18.1

Koulutuksen järjestäjän yhteyshenkilö on:

18.2

Sopijapuolten tämän sopimuksen johdosta tekemät ilmoitukset tai tiedonannot katsotaan pätevästi tehdyiksi, kun ne on kirjallisesti tai sähköpostitse tehty seuraaviin osoitteisiin:
Tekijä:
Koulutuksen järjestäjä:

18.3

Sopijapuolet voivat muuttaa tässä ilmoitettuja yhteyshenkilöitään tai yhteystietojaan tekemällä sitä koskevan ilmoituksen etukäteen toiselle Sopijapuolelle.

19. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli Sopijapuolet eivät pääse sovinnolliseen ratkaisuun, ratkaistaan riidat _____________n käräjäoikeudessa.
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20. Sopimuskappaleet
Tämä sopimus on laadittu kahtena samasanaisena kappaleena, yksi kummallekin Sopijapuolelle.

21. Paikka, aika ja allekirjoitukset

___________________, ___________ kuun ________ päivänä 2001

Tekijä

Koulutuksen järjestäjä

______________________

________________________

