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SOPIJAPUOLET
1. OPISKELIJA(T)

• Pakollinen
2. YHTEISTYÖTAHO (Toimeksiantaja)

• Ei ole pakollinen
3. AMMATTIKORKEAKOULU

• Pakollinen
4. ONT:n OHJAAJA

• Ei ole pakollinen, AMK- kohtainen 
käytäntö/ohjeistus

• Työnantaja voi direktiovallan nojalla osoittaa 
ohjaustehtävän opettajalle

• Sopijapuolet eivät voi keskinäisin sopimuksin asettaa
velvoitteita kolmannelle

• Mahdollista, että kolmas allekirjoituksellaan hyväksyy 
osaltaan sopimuksen (itseään koskevat sopimusehdot) 
vaikka ei ole sopijapuoli



SOPIMUKSEN 
KOHDE

OPINNÄYTETYÖPROSESSI

• ONT-sopimus on ajateltu tehtäväksi siinä 
vaiheessa, kun ONT:n aihe on lopullinen

• ONT:n aiheesta sopiminen suojaa 
opiskelijaa tietyissä tilanteissa. 
• Sopimuksella AMK hyväksyy ONT aiheen



SOPIJAPUOLTEN 
VASTUUT JA 
VELVOITTEET

Sopimuksen kohteena olevan 
opinnäytetyöprosessin 
toteutuminen toivotulla tavalla 
edellyttää 

• sopijapuolten vastuiden 
ja velvoitteiden jaosta 
sopimista



AMK vastaa

• ONTn kokonaisohjauksesta ja –
arvioinnista

• Yhdessä  sopijapuolena olevan ohjaajan 
kanssa siitä, että tämä ohjaa ONT:tä

Yhteistyötahon vastuulla
• ONT:n ohjaus nimetyn ohjaajantoimesta

• ONT:n tekemiseen tarvittavien tietojen ja 
sopimuksessa mahdollisesti yksilöityjen 
tausta-aineistojen luovuttaminen opiskelijalle

• ONT:n tarkastaminen ennen sen julkistamista 
siltä osin sisältääkö se julkistamatta jätettäviä 
elementtejä

• Julkistamatta jätettävien tietojen tai
aineistojen määritteleminen ja ilmoittaminen 
opiskelijalle ennen julkistamista

• lausunnon antaminen ONT-prosessin 
etenemisestä, tuloksista ja merkityksestä 
yhteistyötaholle sekä opiskelijan tiedoista, 
taidoista... 



Opiskelijan vastuulla
• ONT:n tekeminen

• Huolellinen menettely:
• asianmukaiset lähdeviittaukset
• Ei tietoisesti sisällytä ONT:hen kolmannen IP-

oikeuksin suojattua aineistoa

• ONT:n kirjallisen esityksen julkistaminen, muun 
esityksen julkistamisesta sopiminen ohjaajan kanssa.

• toimittaa Yhteistyötaholle julkistettava ONT  
(tuloksineen)  viimeistään 14 päivää ennen aiottua 
julkistamisajankohtaa

Ohjaaja vastuulla

• ONT:n ohjaaminen

• ONT-sopimus ei määritä ohjauksen
sisältöä, ohjaukseen kuuluvat tehtävät 
AMK kohtaisia



VASTUUN 
RAJOITUKSET

• Opiskelija ja AMK eivät anna ONT:lle, tulokselle 
tai tutkimusaineistolle takuuta, eivätkä vastaa 
sen soveltuvuudesta yhteistyötahon tarpeisiin. 

• Kaiken aineiston käyttö tapahtuu käyttäjän omalla 
vastuulla.

• AMK ja ohjaaja eivät vastaa ONT:n toteuttamisesta

• Sopijapuolet ovat vastuussa toisilleen 
sopimusrikkomuksella aiheuttamistaan välittömistä 
vahingoista. 

• Opiskelijan vastuu rajoittuu 1.000€
• AMK:n vastuu rajoittuu 5.000€



SOPIJAPUOLTEN 
MUUT KUIN IP-
OIKEUDET

• Yhteistyötaholla rajoitettu oikeus vaikuttaa 
julkistettavan ONT:n sisältöön

• Ohjaajalla, jonka panos tuloksiin poikkeuksellisen 
omaperäinen, oikeus edellyttää sopimusta
opiskelijan kanssa Immateriaalioikeuksien 
jakautumisesta ja hallinnoimisesta. 

• Opiskelijalla oikeus tulla mainituksi keksijänä, jos
osallisena keksinnössä ja oikeus irtautua 
sopimuksesta



Muita huomioita 
ONT-sopimuksesta

• Luottamukselliseen tietoon liittyvät 
salassapitovelvoitteet sitovat kaikkia sopijapuolia 
vielä viisi (5) vuotta sopimuksen voimassaolon 
päättymisestä

• Jos Opiskelija tekee ONT:n työ- tai 
palvelussuhteessa AMKiin tai yhteistyötahoon, 
määräytyvät seuraavat seikat työ/palvelusopimuksen 
ja lainsäädännön perusteella:

• Immateriaalioikeuksien siirto 
• Korvaukset (palkka tehdystä työstä), 
• vahingonkorvausvastuu
• salassapitovelvoitteet



SOPIJAPUOLTEN OIKEUDET



Opiskelijalla 
laajimmat 
oikeudet

• Opinnäytetyön, Tulosten sekä 
Tutkimusaineiston 
tekijänoikeudet sekä muut 
Immateriaalioikeudet kuuluvat 
Opiskelijalle. 



AMKn oikeudet
ONT-sopimusehtojen
mukaan

• Opiskelija luovuttaa AMK:lle
• oikeuden käyttää ONT:ssä julkistettuja tuloksia 

AMK:n omassa opetus- ja tutkimustoiminnassa. 

• Käyttöoikeus on rinnakkainen, pysyvä ja sisältää 
muokkausoikeuden ja käyttöoikeuksien 
luovutusoikeuden opetus- ja tutkimustoiminnassa 

• Käyttöoikeudsta AMK ei maksa korvausta 

• AMK:n oikeudet säilyvät voimassa, vaikka 
Opiskelija tai Yhteistyötaho  luovuttaa 
oikeuksiaan edelleen.



Yhteistyötahon oikeudet
ONT-sopimusehtojen 
mukaan

Yhteistyötaho saa Opiskelijalta 

• ONT:ssä julkistettaviin tuloksiin rinnakkaiset käyt-
töoikeudet sisäisessä toiminnassaan. 

• käyttöoikeuteen ei sisälly  muuntelu- eikä 
edelleenluovutus oikeutta.

• Lisäksi  oikeuden ottaa kopioita tai valmistaa kappaleita 
ONT:ssä julkistetuista tuloksista ja jakaa niitä yhteistyö-
kumppaneilleen markkinointitarkoituksissa. 



Oikeudet jotka opiskelija voi lisäksi luovuttaa Yhteistyötaholle

• ONT-sopimusehtojen mukaan Yhteistyötaho saa julkistettaviin tuloksiin 
käyttöoikeuden, joka ei sisällä muuntelu-, eikä edelleenluovutusoikeutta

• ONT-sopimusehtojen kohdassa 5  opiskelija voi lisätä Yhteistyötahon 
käyttöoikeuteen vaihtoehtoisesti muunteluoikeuden tai 
edelleenluovutusoikeuden taikka molemmat tai omistusoikeuden

• Edellä mainitut ”lisäluovutukset” eivät vähennä opiskelijan omia oikeuksia 
lukuunottamatta omistusoikeuden luovutusta.

• ”Lisäluovutukset” Yhteistyötahon intressissä ja ne voi yleensä jättää huomiotta, 
jos Yhteistyötaho ei niitä pyydä/vaadi.

• ”Lisäluovutukset” voivat kohdistua julkistettaviin, ei-julkistettaviin tai kumpaankin 
ryhmään kuuluviin ONT:n tuloksiin.



TUTKIMUSAINEISTO

• koostuu opiskelijan 
Opinnäytetyöprosessia varten 
keräämästä tai jalostamasta 
perusaineistosta

• muodostaa perustan Tuloksille

OPINNÄYTETYÖ

• sisältää Tuloksia
• voi sisältää 

Tutkimusaineistoa, joka 
ei ole muodostunut 
Tuloksiksi

• julkistetaan aina, ellei 
laissa säädettyä 
salassapitoperustetta

LIITÄNNÄISAINEISTO

voi sisältää Tuloksia ja 
Tutkimusaineistoa, joka 
ei ole muodostunut 
Tuloksiksi

ei sisälly Opinnäytetyöhön 
voi sisältää 

salassapidettävää
aineistoa

TULOKSET

• muodostuvat
Tutkimusaineistosta

• Sisältyvät
Opinnäytetyöhön ja
mahdollisesti
Liitännäisaineistoon

• ovat erikseen 
luovutettavissa ja 
erotettavissa 
Opinnäytetyöstä ja niillä 
on itsenäistä merkitystä  
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