
SOPIMUS TEOKSEN JULKAISEMISTA TURUN YLIOPISTON 
JULKAISUARKISTOSSA 
 

1. Sopijapuolet 

 
Teoksen tekijä/t: ___________________________________________________________ 
 
   ___________________________________________________________ 
 
   ___________________________________________________________ 
Jäljempänä tekijä 
 
Jos kyseessä on yliopiston hallinnollinen julkaisu  
(esim. opinto-opas, TE-suunnitelma) niin toimittajan tiedot. 
 
 
Arvo tai ammatti: ___________________________________________________________ 
 
Osoite:   ___________________________________________________________ 
 
   ___________________________________________________________ 
 
 
Julkaisija: Turun yliopisto (jäljempänä TY) 

2. Teos 

 
Teoksen täydellinen  ___________________________________________________________ 
nimi 
 ___________________________________________________________ 
 
   ___________________________________________________________ 
 
Jäljempänä teos 

3. Teoksen julkaisutyyppi 

 
Teoksen julkaisumuoto. Rastitetaan yksi vaihtoehto seuraavista: 
 
  Yliopiston oma julkaisu, joka ilmestyy myös painettuna 
 
  Yliopiston oma julkaisu, joka ilmestyy vain verkossa 

  Muualla julkaistun/julkaistavaksi tarkoitetun teoksen rinnakkaiskopio  

  (esim. väitöskirja,  muu julkaisu, kokoomateoksen luku, artikkelin rinnakkaiskopio) 
   

4. Sopimuksen tarkoitus 

 
Tällä sopimuksella teoksen tekijä antaa Turun yliopistolle (jäljempänä TY) oikeuden teoksensa 
julkaisemiseen yliopiston (tai sen valtuuttaman tahon) ylläpitämässä julkaisuarkistossa. Turun 
yliopistolla on oikeus levittää teosta avoimessa tietoverkossa yleisön saataville selailtavaksi, 
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kopioitavaksi ja tulostettavaksi. Tekijä antaa myös oikeudet palvelun ja tiedon välittämisen 
kannalta välttämättömiin teknisiin kopioihin.  
 
Tekijä antaa TY:lle myös oikeuden luovuttaa teosta koskevan digitaalisen kappaleen ja siitä 
mahdollisesti paperille joko tulostamalla tai muulla painomenetelmällä paperille tehdyn 
kappaleen Suomen kansalliskirjaston käyttöön yliopistojen yhteisiä, yliopistojen julkaisuja 
sisältäviä tietojärjestelmiä sekä pysyvää säilytystä varten.  
 

5. Tekijän velvollisuudet 

 
Tekijän tulee luovuttaa teos julkaisuarkistoon TY:n säätämällä tavalla.  
 
Tekijä vastaa itse julkaisunsa sisällöstä ja sitä koskevista oikeuksistaan sekä teokseen liittyvien 
oikeuksien selvittämisestä. Tekijä vakuuttaa, että hänellä on tarvittavat oikeudet tämän 
sopimuksen tekemiseen. Tämä sisältää mm. oikeudet teoksen sisältämiin kuviin ja muuhun 
mahdolliseen oheisaineistoon.  Tekijä vakuuttaa myös, että hänellä on ollut asianmukainen 
käyttöoikeus/lupa tutkimuksen aineiston keruuseen sekä tutkimuksen teossa käytettyjen 
laitteiden ja tietokoneohjelmien käyttöön. Jos teos on jo julkaistu muualla (teos julkaistaan jo 
julkaistun/julkaistavaksi tarkoitetun teoksen rinnakkaiskopiona), vakuuttaa tekijä selvittäneensä 
sen, että alkuperäisen teoksen julkaisijataho myöntää oikeuden rinnakkaiskopion julkaisemiseen 
yliopiston julkaisuarkistossa. Tekijän tulee noudattaa tällöin alkuperäisen kopion julkaisijan 
antamia mahdollisia rajoituksia rinnakkaiskopion julkaisemisessa (esim. aikaraja, kustantajan 
sallima versio).   
 

6. Korvaukset 

 
Tekijälle ei makseta tekijäpalkkiota teoksesta (koskee teoksen kaikkia julkaisumuotoja) eikä 
teoksen paperille painettujen kappaleiden mahdollisista myyntituloista.  
 
Sopijapuolet eivät myöskään ole oikeutettuja perimään maksua tai korvausta yleisöltä teoksen 
yliopiston palvelimella olevan digitaalisen kappaleen verkkokäytöstä.  
 

7. Tekijänoikeus 

 
Teoksen tekijänoikeudet kuuluvat tekijälle siltä osin kuin hän ei ole luovuttanut tekijänoikeuksia 
kolmansille osapuolille/oikeudet eivät kuulu jollekin kolmannelle taholle. Teoksen tekijä vastaa 
oikeuksien selvittämisestä.  
 

8. Teoksen levitysoikeus  

 
Turun yliopistolla on oikeus jakaa teosta digitaalisessa muodossa yleisölle aina niin kauan kuin 
tämä sopimus on voimassa. 
 
TY:lla on pysyvä oikeus muuntaa tai kopioida teos toiseen tiedostomuotoon jos se on tarpeellista 
teoksen välittämisen tai pitkäaikaisen säilyttämisen kannalta. TY tai sen valtuuttama taho kuten 
Kansalliskirjasto saa myös tehdä digitaalisessa muodossa olevasta teoksesta paperilla olevia 
kappaleita joko tulostamalla tai painoteknisin keinoin jos se on tarpeellista tiedon pitkäaikaisen 
säilymisen kannalta.  
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9. Sopimuksen purkaminen 

 
Tekijä voi purkaa sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti yliopistolle. Ilmoitus voidaan tehdä 
vapaamuotoisella kirjeellä.  
 
TY voi purkaa tämän sopimuksen välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli osoittautuu, että 
tekijä on antanut sopimusta tehtäessä virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa. Sopimuksen 
purkaminen ei vapauta tekijää hänen vastuistaan ja mahdollisista 
vahingonkorvausvaatimuksista. 
 
Sopimuksen irtisanomisen jälkeen TY:lla ei ole oikeutta pitää teosta tietoverkossa yleisön 
saatavana.  
 
Mikäli sopimuksen purkaminen johtuu tekijän sopimusrikkomuksesta, on tekijä velvollinen 
korvaamaan TY:lle kaikki purkamisesta aiheutuvat kustannukset ja välittömät vahingot. Tekijä 
vastaa kaikista kolmansien osapuolten vaatimuksista.  
 

10. Palveluun tehtävät muutokset 

 
TY:lla on milloin tahansa oikeus tehdä muutoksia teoksen välityspalveluun jos muutokset ovat 
tarpeellisia palvelun toiminnan kannalta. Palvelussa tehtävistä muutoksista ei tarvitse tehdä 
etukäteisilmoitusta teoksen tekijälle. TY:lla on myös oikeus lakkauttaa palvelun tarjoaminen.  
 
TY:lla on myös oikeus siirtää teoksen digitaalinen jakelu kolmannen osapuolen hoidettavaksi. 
Kolmantena osapuolena voi toimia esim. Kansalliskirjasto tai kansallinen kirjastokonsortio.  
 
TY:n ei tarvitse ilmoittaa teoksen tekijälle etukäteen digitaalisen kappaleen välittämisen 
siirtymisestä toisessa momentissa olevalle taholle. Palvelun täydellisestä lopettamisesta 
sellaisessa tilanteessa, jossa kukaan toinen yleishyödyllinen taho ei ota vastuuta palvelun 
jatkamisesta, tulee TY:n ilmoittaa julkisesti Virallisessa lehdessä tai jollakin muulla ko. 
ajankohtana viranomaisten käytössä olevalla julkisella ilmoitustavalla kolme kuukautta ennen 
palvelun lopettamista.   
 
Teoksen tekijällä ei ole oikeutta vaatia korvausta digitaalisen kappaleen välittämisen 
lopettamisesta. 
 

11. Riitojen ratkaisu 

 
Tämän sopimuksen tulkinnasta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluin. 
Mikäli neuvotteluissa ei päädytä ratkaisuun, riita saatetaan Turun käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 
Riidat ratkaistaan Suomen lainsäädännön mukaan.   
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12 Sopimuskappaleet 

 
Tämä sopimus on laadittu kahtena samansanaisena kappaleena, yksi kummallekin 
sopijapuolelle. 
 
Tietosuojailmoitus 
 
Sopimuslomakkeella olevia henkilötietoja käsitellään vain sopimuksen tekijän ja Turun yliopiston 
välille syntyvän sopimussuhteen velvoitteiden hoitoa varten. Tietoja ei kerätä muista lähteistä 
vaan kaikki tällä sopimuslomakkeella olevat tiedot perustuvat sopimuksen tekijän tälle 
lomakkeella antamiin tietoihin. Tietoja ei luovuteta edelleen. Tekijällä on oikeus tarkastaa omat 
tietonsa ja oikeus virheellisen tiedon korjaamiseen. 
 
Sopimukset laaditaan paperimuodossa. Niistä ei kerätä eikä tallenneta tietoja sähköiseen 
rekisteriin. Sopimuslomakkeita säilytetään lukitussa tilassa ja niihin on pääsy Turun yliopiston 
kirjaston julkaisutiimin jäsenillä heidän työtehtäviensä hoitamisen varmistamiseksi. Sopimukset 
arkistoidaan pysyvästi Turun yliopiston arkistoon. Sopimukset säilytetään Suomessa.  
 
Jos tekijä ei halua antaa sopimuslomakkeessa tarvittavia tietoja ei teoksen sähköinen 
julkaiseminen Turun yliopiston julkaisuarkistossa ole mahdollista. 
 
Sopimuksen tekijällä on oikeus tehdä tietojen keruusta valitus valvontaviranomaiselle.  
Turun yliopiston tietosuojavastaava: dpo@utu.fi  
 
 
 
 
 
Paikka ___________________________ Aika_____/_____20__ 
 
 
Turun yliopiston edustaja Teoksen tekijä/t 
Nimi ja nimenselvennys Nimi ja nimenselvennys 
 
 
______________________________ ______________________________ 
 
 ______________________________ 
 
 ______________________________ 
 
 ______________________________ 
   
 ______________________________ 
  
 ______________________________ 
 
 ______________________________ 
 
 

mailto:dpo@utu.fi

