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AALTO-YLIOPISTON MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN YLEI-
SET SOPIMUSEHDOT 
 
 
1. SOVELTAMISALA, SOPIJAPUOLET, JA 
SOPIMUSASIAKIRJAT 
 
1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Aal-
to-yliopiston tilaustutkimukseen sekä muuhun 
maksulliseen palvelutoimintaan. Näitä ehtoja ei 
kuitenkaan sovelleta koulutus-palveluihin eikä 
yhteisrahoitteisiin hankkeisiin. 
 
1.2. Sopijapuolina ovat Aalto-yliopisto, josta jäl-
jempänä käytetään lyhennettä Aalto sekä Aallolta 
työn tilannut osapuoli, jota jäljempänä kutsutaan 
Tilaajaksi. 
 
1.3. Sopimus katsotaan syntyneeksi,  
a) kun Aalto ja Tilaaja ovat allekirjoittaneet sopi-
muksen joko tähän tarkoitukseen varatulla lomak-
keella tai vapaamuotoisena sopimusasiakirjana 
(jäljempänä Projektisopimus), 
b) kun Aalto on vastaanottanut Tilaajalta kirjalli-
sen ilmoituksen tarjouksen hyväksymisestä tai 
c) kun Aalto on Tilaajan pyynnöstä kirjallisesti 
vahvistanut tilauksen. 
 
1.4. Aallon kirjallinen tarjous on voimassa kaksi 
kuukautta sen päiväyksestä, ellei tarjouksessa ole 
toisin mainittu. 
 
1.5. Jos Projektisopimuksen ja sen liitteiden välil-
lä on ristiriitaa, noudatetaan ensin Projektisopi-
musta, toiseksi yleisiä sopimusehtoja ja kolman-
neksi tutkimussuunnitelmaa tai muuta työnkuva-
usta.  
 
1.6. Sopimusta tai sen mukaisia velvoitteita ei 
voida siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toisen 
sopijapuolen kirjallista suostumusta. 
 

2. MÄÄRITELMÄT 
 
Immateriaalioikeus 
Immateriaalioikeus tarkoittaa kaikkia immateriaa-
lioikeudellisia suojamuotoja mukaan lukien paten-
tit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit, tekijänoikeu-
det, oikeudet integroidun piirin piirimalliin, malli-
oikeus, rekisteröimätön mallioikeus sekä näihin 
liittyvät hakemukset. 
 
Omistusoikeus 
Omistusoikeus tarkoittaa esineoikeuden lisäksi 
tekijänoikeutta sekä oikeutta patenttiin ja muihin 
Immateriaalioikeuksiin. 
 
Tausta-aineisto 
Tausta-aineistolla tarkoitetaan kaikkia projektin 
ulkopuolella aikaansaatuja aineita, laitteita, mene-
telmiä, tietoja, keksintöjä ja tietokoneohjelmia 
sekä niihin liittyviä Immateriaalioikeuksia, jotka 
sopijapuoli omistaa tai joihin sopijapuolella on 
oikeus myöntää tämän sopimuksen mukaisia käyt-
töoikeuksia. Tausta-aineistoa ei katsota tämän 
projektin Tulosaineistoksi. 
 
Tulosaineisto 
Tulosaineisto tarkoittaa kaikkia projektissa ai-
kaansaatuja aineita, laitteita, menetelmiä, tietoja, 
keksintöjä, tietokoneohjelmia, taiteellisen toimin-
nan tuloksia sekä niihin liittyviä Immateriaalioi-
keuksia. 
 
3. VELOITUSPERUSTEET JA LASKUTUS 
 
3.1. Maksu on suoritettava 14 päivän kuluessa 
laskun päiväyksestä. Viivästyskorko määräytyy 
korkolain mukaisesti. Perimiskulut laskutetaan 
erikseen. 
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3.2. Hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisä-veroa, 
ellei Projektisopimuksessa ole toisin mainittu. 
Tilaaja maksaa arvonlisäverolain mukaisen arvon-
lisäveron, joka lisätään laskuihin. 
 
4. TILAAJAN RAHOITUKSELLA HANKIT-
TU OMAISUUS 
 
4.1. Tilaajan rahoituksella hankittujen laitteiden, 
ohjelmistojen, kirjojen ym. tutkimusvälineiden 
sekä prototyyppien Omistusoikeus kuuluu Aallol-
le, jos muusta ei ole sovittu. 
 
5. TULOSAINEISTON OMISTUS- JA 
KÄYTTÖOIKEUS 
 
5.1. Tulosaineiston Omistusoikeus kuuluu Aallol-
le. 
 
5.2. Sopimuksen mukaisten maksujen tultua suori-
tetuksi Tilaaja saa ilman eri korvausta Tulosai-
neistoon rinnakkaisen, pysyvän, maailmanlaajui-
sen käyttöoikeuden liike- ja muussa toiminnas-
saan. 
 
5.3. Sopijapuolet voivat Projektisopimuksessa 
sopia, että Omistusoikeus Tulosaineistoon siirtyy 
Tilaajalle. Tämän edellytyksenä on, että oikeuksi-
en siirtyminen Tilaajalle on otettu huomioon pro-
jektin hinnoittelussa ja että Tilaaja maksaa Aallol-
le sen voimassaolevan ohjeen mukaan keksijöille 
maksettavat palkkiot sekä pakottavien lainsään-
nösten edellyttämät muut korvaukset. 
 
5.4. Kaikissa tapauksissa Aallolle jää Tulosaineis-
toon käyttöoikeus omassa toiminnassaan, kuten 
opetuksessa ja tutkimuksessa. Aallolla ja sen pal-
velu-toimintaan osallistuneella henkilöstöllä on 
oikeus käyttää hyväkseen projektin yhteydessä 
saamaansa kokemusta ja ammattitaitoa myös pro-
jektin ulkopuolisessa toiminnassa. Opinnäytetyön 
tekijänoikeus kuuluu aina työn luoneelle opiskeli-
jalle. 
 

6. TAUSTA-AINEISTON OMISTUS- JA 
KÄYTTÖOIKEUS 
 
6.1. Tällä sopimuksella ei siirretä Omistusoikeutta 
sopijapuolen tai kolmannen tahon omistamaan 
Tausta-aineistoon. 
 
6.2. Sopijapuolet myöntävät toiselle sopijapuolelle 
ei-yksinomaisen käyttöoikeuden tämän sopimuk-
sen mukaisten velvoitteiden suorittamista varten 
projektin ajaksi sellaiseen Tausta-aineistoon, josta 
Projektisopimuksessa tai sen liitteissä on sovittu. 
Tätä käyttöoikeutta ei saa siirtää tai luovuttaa 
kolmannelle ilman omistavan sopijapuolen kirjal-
lista lupaa. 
 
6.3. Ellei toisin ole sovittu, Tilaaja saa käyttöoi-
keuden Aallon omistamaan projektissa käytettyyn 
Tausta-aineistoon siinä laajuudessa kuin se on 
välttämätöntä Tulosaineiston käyttämiseksi koh-
dassa 5. kuvatulla tavalla edellyttäen, että Aallolla 
on oikeus myöntää käyttöoikeuksia ko. Tausta-
aineistoon. Käyttöoikeuden tarkemmista ehdoista 
sovitaan kirjallisesti erikseen. 
 
6.4. Aallon nimen tai muun tunnuksen käyttö kau-
pallisiin tarkoituksiin ei ole sallittua ilman Aallon 
kirjallista lupaa. 
 
7. LUOTTAMUKSELLISUUS 
 
7.1. Sopijapuolen toiselta sopijapuolelta saama 
tieto tai aineisto, niin suullisessa, kirjallisessa, elekt-
ronisessa tai muussakin muodossa, on luottamuksel-
lista, jos se on selkeästi merkitty luottamukselli-
seksi. Luottamukselliseksi tarkoitettu suullinen tieto 
on luovutushetkellä ilmoitettava luottamukselliseksi, ja 
myöhemmin kirjallisesti 7 päivän kuluessa sellai-
seksi vahvistettava (jäljempänä Luottamuksellinen 
tieto). 
 
7.2. Sopijapuolet sitoutuvat käsittelemään Luot-
tamuksellista tietoa luottamuksellisena, sitoutuvat 
olemaan luovuttamatta Luottamuksellista tietoa 
kolmansille osapuolille ja sitoutuvat olemaan 
käyttämättä Luottamuksellista tietoa muuhun tar-
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koitukseen kuin tämän sopimuksen mukaisten 
oikeuksiensa ja velvoitteidensa täyttämiseen. 
 
7.3. Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske 
sellaista Luottamuksellista tietoa, joka: 
 
(a) oli julkinen tai yleisesti saatavilla ennen Luot-
tamuksellisen tiedon vastaanottamista toiselta so-
pijapuolelta, 
(b) on tullut julkiseksi tai yleisesti saatavilla ole-
vaksi Luottamuksellisen tiedon luovuttamisen 
jälkeen muutoin kuin tiedon vastaanottaneen sopi-
japuolen vastuulla olevasta syystä, 
(c) on sopijapuolen hallussa ennen luottamukselli-
sen tiedon vastaanottamista toiselta sopijapuolelta, 
(d) on saatu haltuun kolmannelta ilman salassapi-
tovelvollisuutta, 
(e) on kehitetty itsenäisesti tai yhdessä kolmannen 
kanssa rikkomatta tämän sopimuksen mukaista 
salassapitovelvollisuutta. 
 
7.4. Tämän kohdan 7. mukaiset velvoitteet ovat 
voimassa kolme (3) vuotta Luottamuksellisen tie-
don luovuttamisesta 
 
8. TULOSTEN JULKAISEMINEN 
 
8.1. Aallolla on oikeus julkistaa tutkimuksen tie-
teelliset tulokset, ellei tutkimuksen tai jonkun sen 
osan kohdalta ole muuta sovittu. 
 
8.2. Jos projektin yhteydessä tehdään väitöskirjoja 
tai muita opinnäytetöitä, ne ovat aina julkisia. 
Kohdan 7.1. mukaisia luottamuksellisina pidettä-
viä tietoja ei sisällytetä opinnäytteisiin. Opinnäy-
tetöissä käytettävistä aineistoista on sovittava so-
pijapuolten kesken mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa. Opinnäytetöihin sovelletaan seuraavas-
sa kappaleessa kuvattua tarkastusmenettelyä. 
 
8.3. Tilaajalla on oikeus tarkastaa projektin Tulos-
aineistoon perustuvat julkaisut. Tilaajan katsotaan 
hyväksyneen julkaisun, ellei Tilaaja ole kirjallises-
ti ilmoittanut kielteistä kantaansa 30 kalenteripäi-
vän kuluessa kirjallisen julkaisupyynnön saatuaan. 
Kirjallisessa vastauksessaan Tilaajan on nimen-

omaisesti osoitettava ne muutokset, jotka ovat 
tarpeen julkaisuluvan saamiseksi. Julkaisulupaa ei 
saa evätä ilman perusteltua syytä, jollainen on 
tämän sopimuksen kohdassa 7. määritellyn Luot-
tamuksellisen tiedon suojaamisen tarve tai paten-
toinnin vaarantuminen. Sopijapuolet sitoutuvat 
tekemään yhteistyötä julkaisuluvan perusteltuun 
epäämiseen johtaneen syyn poistamiseksi ja jul-
kaisemisen turvaamiseksi ilman kohtuutonta vii-
västystä. 
 
9. TULOSAINEISTON LUOVUTTAMINEN 
JA TUTKIMUSMATERIAALIN PALAUT-
TAMINEN 
 
9.1. Sopimuksen perusteella syntyneet raportit, 
selvitykset ja muu Tulosaineisto, joiden luovutta-
misesta on sopimuksessa sovittu, luovutetaan Ti-
laajalle, kun sopimuksenmukaiset maksuerät on 
suoritettu. 
 
9.2. Aalto palauttaa Tilaajalta saamansa tutki-
musmateriaalin tai muun palvelun tuottamiseen 
saamansa materiaalin vain, jos näin on sovittu. 
Aallolla on oikeus hävittää materiaali, jota ei pa-
lauteta. 
 
10. TYÖN SUORITTAMINEN 
 
10.1. Tilaaja toimittaa veloituksetta Aallon käyt-
töön ne projektin toteuttamisessa tarpeelliset tie-
dot sekä tarvittavat laitteistot ja muut resurssit, 
joista sopimuksessa on sovittu. 
 
10.2. Sopijapuolten on ilmoitettava toisilleen sel-
laisista tiedossaan olevista seikoista, jotka saatta-
vat vaarantaa sopimusvelvoitteiden täyttämisen. 
 
10.3. Aallolla on oikeus käyttää alihankkijoita. 
 
11. SOPIJAPUOLTEN VASTUU 
 
11.1. Aalto vastaa työn suorittamisesta sopimuk-
sen mukaisesti, ammattimaisesti ja hyvää tieteel-
listä tapaa noudattaen. Aalto vastaa alihankkijan 
työstä kuin omastaan sekä huolehtii omien salas-
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sapitoa ja oikeuksien siirtoa koskevien sopimus-
velvoitteidensa sisällyttämisestä alihankintasopi-
mukseen. 
 
11.2. Tulosaineisto toimitetaan sellaisena kuin se 
on. Aalto ei anna Tulosaineistolle takuuta, eikä 
vastaa sen tarkoitukseen soveltuvuudesta. Tulos-
aineiston käyttö tapahtuu käyttäjän vastuulla. 
 
11.3. Aalto ei tietoisesti sisällytä Tulosaineistoon 
kolmansien Immateriaalioikeuksin suojattuja ai-
neistoja. 
 
11.4. Aallon kumulatiivinen vastuu rajoittuu kai-
kissa tapauksissa Tilaajan Projektisopimuksen 
mukaisesti Aallolle suorittaman maksun määrään, 
kuitenkin enintään viiteenkymmeneentuhanteen 
(50 000) euroon. 
 
11.5. Sopijapuolet eivät vastaa välillisistä tai epä-
suorista vahingoista. Aalto ei myöskään vastaa 
työhön liittyvässä koe- tai testitoiminnassa synty-
neistä vahingoista. 
 
12. VAARANVASTUU 
 
12.1. Tilaaja vastaa Aallon käyttöön tutkimuksen 
ajaksi luovuttamistaan laitteista ja aineistoista. 
 
12.2. Vaaranvastuu Tulosaineistosta siirtyy Tilaa-
jalle Tulosaineiston luovutushetkellä. Jos luovut-
taminen viivästyy Tilaajasta johtuvasta syystä, 
vaaranvastuu siirtyy hetkellä, jolloin luovutuksen 
olisi viimeistään sopimuksen mukaan pitänyt ta-
pahtua. 
 
13. YLIVOIMAINEN ESTE 
 
13.1. Ylivoimaisena esteenä pidetään tapahtumaa, 
joka estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi työn 
suorittamisen määräajassa. Tällaisia ovat sota, 
kapina, luonnonmullistus, yleinen energianjakelun 
keskeytyminen, tulipalo, lakko, saarto, valtion 
talousarvion tai valtiovallan asettama oleellinen 
rajoitus Aallon toiminnalle tai muu yhtä merkittä-

vä ja epätavallinen sopijapuolesta riippumaton 
syy. 
 
13.2. Alihankkijan viivästys edellä mainitusta 
syystä katsotaan myös ylivoimaiseksi esteeksi. 
 
14. SOPIMUKSEN PURKAMINEN 
 
14.1. Kummallakin sopijapuolella on oikeus pur-
kaa sopimus, jos sopimuksen täyttäminen ylivoi-
maisen esteen tai sen jatkumisen johdosta tulee 
mahdottomaksi tai viivästyy oleellisesti tai yli 
kuusi kuukautta. 
 
14.2. Sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus, 
jos toinen sopijapuoli oleellisesti rikkoo sopimuk-
sen ehtoja, eikä korjaa rikkomusta 30 päivän kulu-
essa sopimusrikkomuksesta kirjallisesti tiedon 
saatuaan. 
 
14.3. Aallolla on oikeus purkaa sopimus myös, jos 
Tilaaja on maksukyvytön, asetetaan, hakee tai 
haetaan konkurssiin tai saneerausmenettelyyn.  
 
14.4. Aallolla on sopimuksen purkamisen sijasta 
myös oikeus keskeyttää työt väliaikaisesti.  
 
14.5. Jos sopimus puretaan, Tilaaja maksaa suori-
tetusta työn osasta sovitun veloitusperiaatteen 
mukaisen korvauksen purkamispäivään saakka tai 
jos töitä sovitaan tehtäväksi purkamispäivän jäl-
keen, töiden lopettamishetkeen saakka. 
 
14.6. Jos sopimuksen purkaminen aiheutuu Tilaa-
jasta tai tämän vastuulla olevasta syystä, Aallolla 
on oikeus saada korvaus sopimuksen purkamisesta 
aiheutuneista kustannuksista, taloudellisista mene-
tyksistä ja välittömistä vahingoista. 
 
14.7. Sopimuksen purkaminen on tehtävä kirjalli-
sesti ja toimitettava sopijapuolen Projektisopi-
muksessa mainittuun osoitteeseen. 
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15. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMI-
NEN 
 
15.1. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen 
lakia. Sopimuksesta aiheutuvat riidat, joista ei 
päästä neuvottelemalla yksimielisyyteen, käsitel-
lään Helsingin käräjäoikeudessa, ellei toisin sovi-
ta. 
 
16. SOPIMUS JA SEN MUUTTAMINEN 
 
16.1. Nämä yleiset ehdot yhdessä Projektisopi-
muksen ja sen liitteiden kanssa muodostavat sopi-
japuolten välisen koko sopimuksen kohteena ole-
vasta työstä. 
 
16.2. Sopimusta voidaan muuttaa vain kirjallisesti 
sopijapuolten toimivaltaisten edustajien allekirjoi-
tuksin. Projektin vastuuhenkilöt voivat kuitenkin 
kirjallisesti sopia sellaisista vähäisistä työnkuva-
uksen muutoksista, joilla ei ole vaikutusta ennalta 
sovittuihin veloituksiin. 
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From: Heikkinen Pekka
Sent: Saturday, 31 January 2015 10:10 AM
To: Di Marino Mina
Subject: VS: research application_approval

Kirjaston uusi rooli innovaatioverstaana 
Hyväksyn 

Pekka Heikkinen 
Head of Department
Department of Architecture,
Miestentie 3
Aalto University, School of Arts, Design and Architecture
P.O. Box 16500, FI-00076 AALTO
Finland
pekka.heikkinen@aalto.fi
Lähetetty Windows Phonesta

Lähettäjä: Di Marino Mina
Lähetetty: 31.1.2015 9:16
Vastaanottaja: Heikkinen Pekka
Aihe: FW: research application_approval

Dear Pekka,

The research application is ready and in attachment.
Can you please approve it by email?
I must send it everything today.
I hope to do that before lunch.

Best
Mina

Mina Di Marino
Post-Doc Researcher
Department of Architecture,
Miestentie 3
Aalto University, School of Arts, Design and Architecture
P.O. Box 16500, FI-00076 AALTO
Finland
+358 504091311
mina.dimarino@aalto.fi
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