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METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N MAKSULLISEN 
TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 
 
 
 
1. SOVELTAMISALA, SOPIJAPUOLET JA SO-
PIMUSASIAKIRJAT 
 
1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Metropo-
lia Ammattikorkeakoulu Oy:n (jäljempänä Metropolia) 
maksulliseen tutkimus- ja kehitystyöhön.  
 
1.2. Sopijapuolina ovat Metropolia, sekä Metropolialta 
työn tilannut osapuoli, jota jäljempänä kutsutaan Tilaa-
jaksi.  
 
1.3. Tilaaja ja Metropolia (jäljempänä sopijapuolet) 
voivat sopia kirjallisesti näiden yleisten ehtojen yksit-
täisten määräysten muuttamisesta tai poissulkemisesta. 
 
1.4. Jos sopimuksen ja sen liitteiden välillä on ristirii-
taa, noudatetaan ensin sopimusta, toiseksi yleisiä so-
pimusehtoja ja kolmanneksi tutkimussuunnitelmaa tai 
muuta työnkuvausta.  
 
1.5. Sopimusta tai sen mukaisia velvoitteita ei voida 
siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toisen sopijapuo-
len kirjallista suostumusta. 
 
 
2. MÄÄRITELMÄT 
 
Immateriaalioikeus 
Immateriaalioikeus tarkoittaa kaikkia immateriaalioi-
keudellisia suojamuotoja mukaan lukien patentit, hyö-
dyllisyysmallit, tavaramerkit, tekijänoikeudet, oikeudet 
integroidun piirin piirimalliin, mallioikeus, rekisteröi-
mätön mallioikeus sekä näihin liittyvät hakemukset. 
 
Omistusoikeus 
Omistusoikeus tarkoittaa esineoikeuden lisäksi teki-
jänoikeutta sekä oikeutta patenttiin ja muihin Immate-
riaalioikeuksiin. 
 
Tausta-aineisto 
Tausta-aineistolla tarkoitetaan kaikkia projektin ulko-
puolella aikaansaatuja aineita, laitteita, menetelmiä, 
tietoja, keksintöjä ja tietokoneohjelmia sekä niihin 
liittyviä Immateriaalioikeuksia, jotka sopijapuoli omis-

taa tai joihin sopijapuolella on oikeus myöntää tämän 
sopimuksen mukaisia käyttöoikeuksia. Tausta-
aineistoa ei katsota tämän projektin Tulosaineistoksi. 
 
Tulosaineisto 
Tulosaineisto tarkoittaa kaikkia projektissa aikaansaa-
tuja aineita, laitteita, menetelmiä, tietoja, keksintöjä, 
tietokoneohjelmia, taiteellisen toiminnan tuloksia sekä 
niihin liittyviä Immateriaalioikeuksia. 
 
 
3. VELOITUSPERUSTEET JA LASKUTUS 
 
3.1. Sopimuksessa sovitaan tutkimus- ja kehitystyön 
hinnasta.  
 
3.2 Maksu on suoritettava 14 päivän kuluessa laskun 
päiväyksestä. Viivästyskorko määräytyy korkolain 
mukaisesti. Perimiskulut laskutetaan erikseen. 
 
3.3 Maksun viivästyessä kirjallisesta huomautuksesta 
huolimatta yli kolmekymmentä (30) päivää eräpäivästä 
Metropolialla on oikeus pidättyä suorituksestaan, kun-
nes tilaaja on suorittanut kaikki erääntyneet maksunsa 
Metropolialle. 
 
 
4. TILAAJAN RAHOITUKSELLA HANKITTU 
OMAISUUS 
 
4.1. Tilaajan rahoituksella hankittujen laitteiden, oh-
jelmistojen, kirjojen ym. tutkimusvälineiden Omistus-
oikeus kuuluu Metropolialle, jos muusta ei ole sovittu. 
 
 
5. TULOSAINEISTON OMISTUS- JA KÄYTTÖ-
OIKEUS 
 
5.1. Tulosaineiston Omistusoikeus kuuluu Metropolial-
le. 
 
5.2. Sopimuksen mukaisten maksujen tultua suorite-
tuksi Tilaaja saa ilman eri korvausta Tulosaineistoon 
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rinnakkaisen, pysyvän, maailmanlaajuisen käyttöoi-
keuden liike- ja muussa toiminnassaan. 
 
5.3. Sopijapuolet voivat sopimuksessa sopia, että 
Omistusoikeus Tulosaineistoon siirtyy Tilaajalle. Tä-
män edellytyksenä on, että oikeuksien siirtyminen 
Tilaajalle on otettu huomioon projektin hinnoittelussa 
ja että Tilaaja maksaa Metropolialle sen voimassaole-
van ohjeen mukaan keksijöille maksettavat palkkiot 
sekä pakottavien lainsäännösten edellyttämät muut 
korvaukset. 
 
5.4. Kaikissa tapauksissa Metropolialle jää Tulosai-
neistoon käyttöoikeus omassa toiminnassaan, kuten 
opetuksessa ja tutkimuksessa. Metropolialla ja sen 
tutkimus- ja kehitystoimintaan osallistuneella henkilös-
töllä on oikeus käyttää hyväkseen projektin yhteydessä 
saamaansa kokemusta ja ammattitaitoa myös projektin 
ulkopuolisessa toiminnassa. Opinnäytetyön tekijänoi-
keus kuuluu aina työn luoneelle opiskelijalle. 
 
 
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 sopimuksen mu-
kaisten velvoitteiden suorittamista varten projektin 
ajaksi sellaiseen Tausta-aineistoon, josta sopimuksessa 
tai sen liitteissä on sovittu. Tätä käyttöoikeutta ei saa 
siirtää tai luovuttaa kolmannelle ilman omistavan sopi-
japuolen kirjallista lupaa. 
 
6.3. Ellei toisin ole sovittu, Tilaaja saa käyttöoikeuden 
Metropolian omistamaan projektissa käytettyyn Taus-
ta-aineistoon siinä laajuudessa kuin se on välttämätön-
tä Tulosaineiston käyttämiseksi kohdassa 5. kuvatulla 
tavalla edellyttäen, että Metropolialla on oikeus myön-
tää käyttöoikeuksia ko. Tausta-aineistoon. Käyttöoi-
keuden tarkemmista ehdoista sovitaan kirjallisesti erik-
seen. 
 
6.4. Metropolian nimen tai muun tunnuksen käyttö 
kaupallisiin tarkoituksiin ei ole sallittua ilman Metro-
polian kirjallista lupaa. 
 
 

7. LUOTTAMUKSELLISUUS 
 
7.1. Sopijapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisi-
na toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot, jotka on mer-
kitty luottamukselliseksi (jäljempänä Luottamukselli-
nen tieto). Sopijapuolet sitoutuvat olemaan luovutta-
matta Luottamuksellista tietoa kolmansille osapuolille 
ja sitoutuvat olemaan käyttämättä Luottamuksellista 
tietoa muuhun tarkoitukseen kuin tämän sopimuksen 
mukaisten oikeuksiensa ja velvoitteidensa täyttämi-
seen. 
 
7.2. Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske sel-
laista Luottamuksellista tietoa, joka: 
 
(a) oli julkinen tai yleisesti saatavilla ennen Luotta-
muksellisen tiedon vastaanottamista toiselta sopijapuo-
lelta, 
(b) on tullut julkiseksi tai yleisesti saatavilla olevaksi 
Luottamuksellisen tiedon luovuttamisen jälkeen muu-
toin kuin tiedon vastaanottaneen sopijapuolen vastuul-
la olevasta syystä, 
(c) on sopijapuolen hallussa ennen luottamuksellisen 
tiedon vastaanottamista toiselta sopijapuolelta, 
(d) on saatu haltuun kolmannelta ilman salassapitovel-
vollisuutta, 
(e) on kehitetty itsenäisesti tai yhdessä kolmannen 
kanssa rikkomatta tämän sopimuksen mukaista salas-
sapitovelvollisuutta. 
 
7.3. Tämän kohdan 7. mukaiset velvoitteet ovat voi-
massa kolme (3) vuotta Luottamuksellisen tiedon luo-
vuttamisesta 
 
 
8. TULOSTEN JULKAISEMINEN 
 
8.1. Metropolialla on oikeus julkistaa tutkimus- ja 
kehitystoiminnan tulokset, ellei tutkimus- ja kehitys-
toiminnan tai jonkun sen osan kohdalta ole muuta so-
vittu. 
 
8.2. Jos projektin yhteydessä tehdään opinnäytetöitä, 
ne ovat aina julkisia. Kohdan 7.1. mukaisia luottamuk-
sellisina pidettäviä tietoja ei sisällytetä opinnäytteisiin. 
Opinnäytetöissä käytettävistä aineistoista on sovittava 
sopijapuolten kesken mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa. Opinnäytetöihin noudatetaan seuraavassa 
kappaleessa kuvattua tarkastusprosessia. 
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8.3. Tilaajalla on oikeus tarkastaa projektin Tuloksiin 
perustuvat julkaisut. Tilaajan katsotaan hyväksyneen 
julkaisun, ellei Tilaaja ole kirjallisesti ilmoittanut kiel-
teistä kantaansa 30 kalenteripäivän kuluessa kirjallisen 
julkaisupyynnön saatuaan. Kirjallisessa vastauksessaan 
Tilaajan on nimenomaisesti osoitettava ne muutokset, 
jotka ovat tarpeen julkaisuluvan saamiseksi. Julkaisu-
lupaa ei saa evätä ilman perusteltua syytä, jollainen on 
tämän sopimuksen kohdassa 7. määritellyn Luotta-
muksellisen tiedon suojaamisen tarve tai patentoinnin 
vaarantuminen. Sopijapuolet sitoutuvat tekemään yh-
teistyötä julkaisuluvan perusteltuun epäämiseen johta-
neen syyn poistamiseksi ja julkaisemisen turvaamisek-
si ilman kohtuutonta viivästystä. 
 
 
9. TULOSAINEISTON LUOVUTTAMINEN JA 
TUTKIMUSMATERIAALIN PALAUTTAMINEN 
 
9.1. Sopimuksen perusteella syntyneet raportit, selvi-
tykset ja muu Tulosaineisto, joiden luovuttamisesta on 
sopimuksessa sovittu, luovutetaan Tilaajalle, kun so-
pimuksenmukaiset maksuerät on suoritettu. 
 
9.2. Metropolia palauttaa Tilaajalta saamansa tutki-
musmateriaalin tai muun palvelun tuottamiseen saa-
mansa materiaalin vain, jos näin on sovittu. Metropoli-
alla on oikeus hävittää materiaali, jota ei palauteta. 
 
 
10. TYÖN SUORITTAMINEN 
 
10.1. Metropolialla on oikeus käyttää alihankkijoita. 
Metropolia vastaa alihankkijoiden työstä kuin omas-
taan.  
 
10.2. Tilaaja toimittaa veloituksetta Metropolian käyt-
töön ne projektin toteuttamisessa tarpeelliset tiedot 
sekä tarvittavat laitteet ja muut resurssit, joista sopi-
muksessa on sovittu. 
 
10.3. Tilaaja vastaa Metropolian käyttöön tutkimus- ja 
kehitystyön ajaksi luovuttamistaan laitteista ja muista 
resursseista. 
 
10.4. Vaaranvastuu Tulosaineistosta siirtyy Tilaajalle 
Tulosaineiston luovutushetkellä. Jos luovuttaminen 
viivästyy Tilaajasta johtuvasta syystä, vaaranvastuu 
siirtyy hetkellä, jolloin luovutuksen olisi viimeistään 
sopimuksen mukaan pitänyt tapahtua. 
 

11. SOPIJAPUOLTEN VASTUU 
 
11.1. Sopijapuolet vakuuttavat olevansa tietoisia tut-
kimus- ja kehitystyöhön liittyvistä teknisistä ja muista 
riskeistä ja hyväksyvät tällaiset epävarmuustekijät 
toiminnan luonteeseen kuuluvina. 
 
11.2. Metropolia vastaa tutkimus- ja kehitystyön suo-
rittamisesta sopimuksen mukaisesti ja tehtävän edellyt-
tämällä ammattitaidolla.  
 
11.3. Tulosaineisto toimitetaan sellaisena kuin se on. 
Metropolia ei anna Tulosaineistolle takuuta, eikä vas-
taa sen tarkoitukseen soveltuvuudesta. Tulosaineiston 
käyttö tapahtuu käyttäjän vastuulla. 
 
11.4. Metropolia ei tietoisesti sisällytä Tulosaineistoon 
kolmansien Immateriaalioikeuksin suojattuja aineisto-
ja. 
 
11.5. Tähän sopimukseen perustuva Metropolian kor-
vausvelvollisuus Tilaajalle sopimusrikkomuksesta 
aiheutuneesta välittömästä vahingosta on yhteensä 
sopimuksen kokonaishinta, kuitenkin enintään viisi-
kymmentätuhatta (50 000) euroa. 
 
11.6. Sopijapuolet eivät vastaa välillisistä tai epäsuo-
rista vahingoista.  
 
 
12. YLIVOIMAINEN ESTE 
 
12.1. Sopijapuoli ei vastaa viivästyksistä ja vahingois-
ta, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa 
ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudel-
la voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksente-
kohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään koh-
tuudella olisi voinut välttää tai voittaa. 
 
12.2. Ylivoimaisena esteenä pidetään tapahtumaa, joka 
estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi sopimusvelvoit-
teiden täyttämisen määräajassa. Tällaisia ovat sota, 
kapina, luonnonmullistus, yleinen energianjakelun 
keskeytyminen, tulipalo, lakko, saarto, valtion talous-
arvion tai valtiovallan asettama oleellinen rajoitus Met-
ropolian toiminnalle tai muu yhtä merkittävä ja epäta-
vallinen sopijapuolesta riippumaton syy. Alihankkijan 
viivästys em. syistä katsotaan myös ylivoimaiseksi 
esteeksi. 
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12.3. Sopijapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoi-
maisesta esteestä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle, 
samoin kuin esteen lakkaamisesta. 
 
 
13. SOPIMUKSEN PURKAMINEN 
 
13.1. Kummallakin sopijapuolella on oikeus purkaa 
sopimus, jos sopimuksen täyttäminen ylivoimaisen 
esteen tai sen jatkumisen johdosta tulee mahdottomak-
si tai viivästyy oleellisesti tai yli kuusi kuukautta. 
 
13.2. Sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos 
toinen sopijapuoli oleellisesti rikkoo sopimuksen ehto-
ja, eikä korjaa rikkomusta 30 päivän kuluessa sopimus-
rikkomuksesta kirjallisesti tiedon saatuaan. 
 
13.3. Metropolialla on oikeus purkaa sopimus myös, 
jos Tilaaja on maksukyvytön, asetetaan, hakee tai hae-
taan konkurssiin tai saneerausmenettelyyn.  
 
13.4. Metropolialla on sopimuksen purkamisen sijasta 
myös oikeus keskeyttää työt väliaikaisesti.  
 
13.5. Jos sopimus puretaan, Tilaaja maksaa suoritetus-
ta tutkimus- ja kehitystyön osasta sovitun veloitusperi-
aatteen mukaisen korvauksen purkamispäivään saakka 
tai jos töitä sovitaan tehtäväksi purkamispäivän jäl-
keen, töiden lopettamishetkeen saakka. 
 
13.6. Metropolialla on oikeus saada korvaus sopimuk-
sen purkamisesta aiheutuneista kustannuksista ja välit-
tömistä vahingoista, jos purkaminen johtuu Tilaajasta 
tai tämän vastuulla olevasta syystä.  
 
13.7. Sopimuksen purkaminen on tehtävä kirjallisesti 
ja toimitettava sopijapuolen sopimuksessa mainittuun 
osoitteeseen. 
 
 
14. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 
 
14.1. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 
Sopimuksesta aiheutuvat riidat, joista ei päästä neuvot-
telemalla yksimielisyyteen, käsitellään Helsingin kärä-
jäoikeudessa, ellei toisin sovita. 
 
 
 
 
 

15. SOPIMUS JA SEN MUUTTAMINEN 
 
15.1. Nämä yleiset ehdot yhdessä sopimuksen ja sen 
liitteiden kanssa muodostavat sopijapuolten välisen 
koko sopimuksen kohteena olevasta työstä. 
 
15.2. Sopimusta voidaan muuttaa vain kirjallisesti 
sopijapuolten toimivaltaisten edustajien allekirjoituk-
sin.  
 
_________ 
 




