
 
 
 

SOPIMUS OPINNÄYTETYÖN TULOKSISTA/TUOTOKSISTA 
 

1.  Sopijapuolet 
 

Opinnäytetyön tekijät  
Nimi  
Oksanen Vesa                                                               Possakka Mika                    LIITE  2-1   
      
 
      
 
      
 
Osoite 
              
 
      
 
      
 

 Puhelin 
                        
 
Sähköpostiosoite 
                     
 
 
Koulutusohjelma 
Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma         

       
 

Yhteistyötahon, toimeksiantajan edustajat (nimi,yhteystiedot..) 
 Organisaatio  Oulun seudun ammattikorkeakoulu / sosiaali- ja terveysalan yksikkö 
 
 Yhteishenkilö  Annikki Savolainen 
 
 Sähköposti        
 
 Työn ohjaaja Anja Henner  
                           
Ohjaajan sähköposti         

 
 

Sosiaali- ja terveysalan yksiköiden edustajat 
Yhteyshenkilö  Anja Henner ja Aino-Liisa Jussila 
 
Sähköposti       
 
Ohjaaja(t) Anja Henner   Aino-Liisa Jussila 
 
Sähköposti              
   

2. Sopimuksen kohde ja tarkoitus 
 

Sopijapuolten tarkoituksen on sopia oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka liittyvät sopijapuolten yhteistyönä 
tuotettavaan/tuotettuihin opinnäytetyöhön 
 
 
 

 



 
3. Määritelmät1 

 
Opinnäytetyö tarkoittaa tämän sopimuksen mukaisesti tehtyä 

Opasta, joka sisältää CDRAD fantomin käyttöohjeen ja toimintamallin kuvanlaadun ja säteilyannoksen 
optimointiin digitaalisessa kuvantamisessa.  

Aineisto tarkoittaa paperista ja sähköistä muotoa.                                                               
jota tarvitaan opinnäytetyön tekemiseksi  

 

Yhteistyösopimus tarkoittaa sopijapuolten kesken laadittua sopimusta. joka on tehty opinnäyteyhteistyön 
aloittamiseksi. Sopimus, joka on liitteenä 1, on allekirjoitettu31/082010. 

 
Alihankinnalla tarkoitetaan tilannetta, jossa sopijapuoli teettää opinnäytetyöhön kuuluvan osan ulkopuolisella.  

 
Käyttöoikeudet tarkoittavat mitä tahansa opinnäytetyön tuloksen/tuotoksen hyödyntämistapaa, kuten lisäkappaleiden 
valmistamista millä tahansa tavalla, esittämistä tai näyttämistä millä tahansa tavalla sekä saattamista muulla tavoin 
julkisesti saataville.  

 
Moraaliset oikeudet tarkoittavat opinnäytetyön tekijän oikeutta tulla mainituksi tekijänä sekä kieltoa muuttaa 
tulosta/tuotosta tekijän arvoa loukkaavalla tavalla ja kieltoa saattaa tulos/tuotos julkisesti saataviin loukkaavassa 
muodossa tai yhteydessä. 

 

4. Sopijapuolten velvoitteet ja vastuu alihankkijoista 

 

4.1 Sopijapuolten velvoitteet 
 

Sopijapuolet vastaavat siitä, että he täyttävät tämän sopimuksen mukaiset velvoitteensa sopimuksessa määrätyllä 
tavalla.  

 

4.2 Vastuu alihankkijoista 
 

Mikäli sopijapuoli käyttää opinnäytetyön tekemisessä alihankkijoita, sopijapuoli vastaa alihankkijoiden työstä kuten 
omastaan.  

 

4.3 Opinnäytetyö tuotetaan yhteistyösopimuksessa sovitun ja opinnäytetyösuunnitelmassa kuvatun 
rahoitussuunnitelman mukaisesti. 

5. Oikeudet opinnäyteyhteistyössä tuotettaviin/tuotettuihin tuloksiin/tuotoksiin  
 

5.1. Tekijänoikeus ja/tai muut tekijänoikeuslain (404/1961) mukaiset oikeudet 

(toistetaan kohdassa 3 määritelty kuvaus opinnäytetyöstä) Oppaaseen, joka sisältää CDRAD fantomin käyttöohjeen 
ja toimintamallin kuvanlaadun ja säteilyannoksen optimointiin digitaalisessa kuvantamisessa  

kuuluvat Vesa Oksaselle ja Mika Possakalle.Oulun seudun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan 
yksikkö saa päivitysoikeudet, siten että alkuperäinen työ  ja tekijät on mainittava aina päivitetyssä versiossa ja 
opinnäytetöissä. Päivitetyt versiot on toimitettava tekijänoikeuksien haltijoille sähköisessä muodossa. Oulun seudun 
ammattikorkeakoulu ei saa myydä alkuperäistä, eikä päivitettyjä versioita eteenpäin.  

5.2. Oulun seudun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikkö     

saa oikeuden käyttää Vesa Oksasen ja  Mika Possakan  tuottamaa/tuottamia käyttöohjetta/toimintamallia 
seuraavissa yhteyksissä : opetuksessa ja opinnäytetöiden yhteydessä. 

Tällä sopimuksella ei rajoiteta tekijäoikeuksien haltijoiden oikeutta vapaasti hyödyntää tuloksiaan/tuotoksiaan muissa 
yhteyksissä. 

5.3. Oamk  saa oppaan                                    

                                            
1 Sopimusta tehtäessä on harkittava, mitkä määritelmät on sijoitettava tähän sopimukseen ja mitkä 
yhteistyösopimukseen. Sopimuksissa voi olla myös samoja määritelmiä, jolloin niiden yhdenmukaisuus on 
varmistettava. 



 
ajallisesti rajoittamattomat käyttöoikeudet kyllä ei  

rajoittuvat käyttöoikeudet ajalle      . 

Oamk:lla on oikeus muunnella, päivittää ja edelleen kehittää opasta kuin kohdassa 5.1 on sovittu            
 kyllä  ei  

 

Kustannuksista ja korvauksista on sovittu, että Oulun seudun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan 
yksikkö vastaa seuraavista opinnäytetyön kustannuksista: kopiopaperit, kansio ja laminointi. 
 

5.4. Tuloksen/tuotoksen käytöstä muussa yhteydessä ja käyttöoikeuksien luovuttamisesta kolmansille on sovittava 
kirjallisesti erikseen muiden sopijapuolten kanssa. 

 

5.5. Sopijapuolten tulee käyttöoikeuksia ja muunteluoikeuksia hyödyntäessään kunnioittaa tekijöiden moraalisia 
oikeuksia.2 

 

6. Sopijapuolten oikeudelliset vastuut  
 

6.1 Kukin sopijapuoli vastaa siitä, että sillä on tämän sopimuksen edellyttämät oikeudet luovuttamaansa aineistoon ja 
että luovuttajan aineisto tai sen käyttäminen tämän sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin ei miltään osin loukkaa 
kolmansien tekijänoikeutta tai muuta tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvaa oikeutta eikä muuta 
immateriaalioikeutta. 

 

6.2 Luovuttaja on velvollinen puolustamaan kustannuksellaan muita sopijapuolia näitä vastaan nostetuissa kanteissa, 
joissa väitetään, että luovuttajan aineisto loukkaa kolmannen sopijapuolen edellä tarkoitettuja oikeuksia edellyttäen, 
että muut sopijapuolet välittömästi ilmoittavat kirjallisesti luovuttajalle vaateista ja antavat tämän käyttää vastaajan 
puhevaltaa sekä antavat tälle kaikki saatavissa olevat tarpeelliset tiedot, avun ja valtuutukset. Luovuttaja vastaa 
oikeudenkäynnissä kolmannelle sopijapuolelle maksettavaksi tuomittujen korvausten maksamisesta, mikäli 
sopijapuolet ovat menetelleet edellä sanotun mukaisesti. 

 

6.3 Mikäli luovuttaja perustellusti katsoo, että aineisto loukkaa kolmannen sopijapuolen edellä tarkoitettuja oikeuksia, 
luovuttajalla on oikeus kustannuksellaan joko (i) hankkia toisille sopijapuolille 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 luovuttajalle, muiden sopijapuolten on 
luovuttajan pyynnöstä lopetettava aineiston käyttö ja palautettava tai tuhottava se, ja luovuttajan on korvattava muille 
sopijapuolille käytön estymisestä tai rajoittumisesta aiheutuvat vahingot täysimääräisenä, kuitenkin enintään 
rahoitussuunnitelman osoittaman luovuttajan panoksen määrällä. 

 
7. Kilpailukielto3 

 

8. Salassapitovelvollisuus 
  

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.   

 

9. 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.  

 
10. Sopimuksen voimaantulo ja päättyminen 

 
10.1 Tämä sopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja on voimassa toistaiseksi.   

                                            
2 Tekijänoikeuslaissa säädetään velvollisuudesta mainita tekijän nimi hyvän tavan mukaisesti. Mikäli sopijapuolet 
haluavat varmistaa muun oikeudenhaltijan maininnan, on asiasta syytä sopia erikseen. 
3 Kilpailukiellon tarpeellisuus harkitaan tapauskohtaisesti. 



 
10.2 Kukin sopijapuoli voi irtisanoa sopimuksen päättymään     kuluessa kirjallisen irtisanomisilmoituksen 
toimittamisesta muille sopijapuolille.  

10.3 Seuraavat sopimuksen määräykset jäävät täysimääräisesti voimaan sopimuksen päättymisen jälkeen4: 

 

Kohta       (Oikeudet olemassa oleviin Aineistoihin ja Hankeaineistoon) 

Kohta       (Sopimuspuolten oikeudelliset vastuut) 

Kohta       (Kilpailukielto) 

Kohta       (Salassapitovelvollisuus) 

Kohta       (Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen) 

Sekä lisäksi kaikki muut sopimuskohdat, jotka on selvästi tarkoitettu jäämään voimaan myös sopimuksen kohteena 
olevan opinnäytetyön tultua toteutetuksi.  

 

11. Sopimuksen liitteet  
 

11.1 Tämän Sopimuksen liitteinä ovat seuraavat liitteet: 

 

Liite 1: Yhteistyösopimus 

Liite 2:       

Liite 3:       

Liite 4:       

Liite 5:       

11.2  Mikäli tämän Sopimuksen sopimusteksti ja liitteet ovat joiltakin osin ristiriidassa keskenään, sovelletaan 
ensisijaisesti sopimustekstiä, jolleivät sopijapuolet toisin sovi. Muutokset tulevat voimaan, kun kaikki sopijapuolet ovat 
ne asianmukaisesti hyväksyneet. 

 

12. Sopimus ja sen muuttaminen 
 

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

 

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

 
 

13. Yhteyshenkilöt, ilmoitukset ja tiedonannot 

 
13.1 Opinnäytetyön tekijöiden yhteyshenkilö on Vesa Oksanen 

 

         Yhteistyötahon/toimeksiantajan yhteyshenkilö on Annikki Savolainen 

 

……. Sosiaali- ja terveysalan yksikön yhteyshenkilö on Anja Henner 

 

13.2 Sopijapuolten tämän sopimuksen johdosta tekemät ilmoitukset tai tiedonannot katsotaan pätevästi tehdyiksi, kun 
ne on kirjallisesti tai sähköpostitse tehty em yhteyshenkilöille: 

 

13.3 Sopijapuolet voivat muuttaa tässä ilmoitettuja yhteyshenkilöitään tai yhteystietojaan tekemällä sitä koskevan 
ilmoituksen etukäteen toisille sopijapuolille.  

                                            
4 Tapauskohtaisesti katsottava, mitä sopimusmääräyksiä sopimukseen sisältyy.  



 
  

14. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen 
 

14.1. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 

 

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

 

15. Sopimuskappaleet 
 

Tämä sopimus on laadittu 3 (määrä) samasanaisena kappaleena, yksi kullekin sopijapuolelle. 

 

16. Paikka, aika ja allekirjoitukset 
 

Oulussa, syyskuun 6 päivänä 2010 

Opiskelijat  Yhteistyötahon/toimeksiantajan edustajat Yksikön edustajat 
     
 
 
Vesa Oksanen 
 
 
Mika Possakka      Annikki Savolainen                                               Anja Henner 

   
 
 
                                                                                                                                   Aino-Liisa Jussila 


