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Tampereen korkeakouluyhteisön immateriaalioikeussäännön ja oikeuksiensiirtosopimuksen 
vahvistaminen  

 
Tampereen korkeakouluyhteisön immateriaalioikeussäännön tarkoituksena on varmis-
taa, että Tampereen yliopiston konserniin kuuluvat korkeakoulut voivat täyttää ulkopuoli-
seen rahoitukseen liittyvät sopimus- ja sitoumusvelvoitteensa. Immateriaalioikeussääntö 
tarkentaa immateriaalioikeudet ja menettelytavat niiden käsittelyssä. Sääntö perustuu 
lakiin oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin (368/2006) ja tekijänoikeuslakiin 
(404/1961). Lainsäädäntö on ensisijaisessa suhteessa immateriaalioikeussääntöön ja 
lakia noudatetaan, mikäli sääntö ja lait ovat keskenään ristiriidassa. Sääntöä sovelletaan 
kaikkien korkeakouluyhteisön palveluksessa olevien palvelussuhteen tai yliopistoyhtei-
sön jäsenyyden aikana tuottamiin tuloksiin säännössä tarkemmin määritellyllä tavalla. 
 
Immateriaalioikeussäännön tarkoituksen toteuttamiseksi jokainen työntekijä luovuttaa 
yliopistolle oikeuksia tutkimustuloksiinsa oikeuksiensiirtosopimuksella. Oikeuksia luovu-
tetaan vain siinä laajuudessa kuin lainsäädäntö, sopimustutkimusta koskevat rahoituseh-
dot ja/tai sopimukset sitä edellyttävät. Oikeuksiensiirtosopimuksen kohteena on siten ni-
menomaisesti sopimustutkimus, ja oikeuksien siirron laajuus perustuu korkeakoulukek-
sintölakiin, ulkopuolisen rahoituksen ehtoihin, sopimuksiin tai lainsäädännöstä johtuviin 
velvoitteisiin. Työntekijä luovuttaa yliopistolle oikeuksia tuloksiinsa ja tulosaineistoon oi-
keuksiensiirtosopimuksessa tarkemmin määritellyllä tavalla. 

 
Immateriaalioikeussääntö ja oikeuksiensiirtosopimus ovat voimassa toistaiseksi. Immate-
riaalioikeussääntö tulee voimaan, kun rehtori on vahvistanut säännön. Oikeuksiensiirto-
sopimus tulee voimaan, kun työntekijä on allekirjoittanut sopimuksen. Sopimusehtojen 
mukaisesti työntekijä sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa immateriaalioi-
keussääntöä. Uusi oikeuksiensiirtosopimus korvaa kaikki aiemmat sopimukset. Kun 
kaikki yliopiston työntekijät ovat allekirjoittaneet oikeuksiensiirtosopimuksen tai hyväksy-
neet sen sähköisesti HR-järjestelmässä, entisten yliopistojen (TaY ja TTY) aiemmat vas-
taavat sopimukset ja säännöt lakkaavat. Siirtymävaiheen aikana voimassa oleviin sopi-
muksiin joudutaan soveltamaan entisten yliopistojen aiempia vastaavia sääntöjä, koska 
uutta immateriaalioikeussääntöä ei voida soveltaa taannehtivasti kaksipuoliseen sopi-
mukseen. 
 
Immateriaalioikeussääntö ja työntekijöiden oikeuksiensiirtoa koskeva menettely on tar-
koitettu sovellettavaksi koko korkeakouluyhteisössä. Koska Tampereen ammattikorkea-
koulu on itsenäinen oikeushenkilö, sen tulee hyväksyä säännöt omalta osaltaan. 
 
Asian valmistelusta on vastannut rehtorin asettama työryhmä puheenjohtajanaan inno-
vaatiopalvelupäällikkö Harri Länsipuro ja jäseninä lakimies Hanna Listenmaa, lakimies 
Aapo Kiviniemi, lakimies Elina Kautto sekä pääluottamusmies, henkilöstön edustaja 
Jarkko Valjakka. Työryhmä on huomioinut valmistelussa myös yhteistoimintaneuvotte-
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luissa syksyllä 2018 annetun palautteen. Päätöksen liitteenä oleva immateriaalioikeus-
sääntö ja oikeuksiensiirtosopimus on hyväksytty Tampereen yliopiston yhteistoiminta-
neuvotteluissa 18.12.2018. 
 
Henkilöstölle ja esimiehille järjestetään asiasta perehdytystä erillisen suunnitelman mu-
kaisesti. Henkilöstön informoinnissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan sähköistä 
oppimisympäristöä. Ensisijaisena tavoitteena on, että oikeuksiensiirtosopimuksen voi hy-
väksyä sähköisesti HR-järjestelmässä hallinnoinnin helpottamiseksi. 
  
 

Päätös Päätän vahvistaa liitteenä olevan Tampereen korkeakouluyhteisön immateriaalioikeus-
säännön ja oikeuksiensiirtosopimuksen valmisteluryhmän esityksen sekä edellä esitetty-
jen perustelujen mukaisesti. 
 
Immateriaalioikeussääntö tulee voimaan vahvistamispäivästä lukien ja oikeuksiensiirto-
sopimus, kun yliopiston edustaja ja työntekijä ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Yliopis-
ton puolesta oikeuksiensiirtosopimuksen hyväksyy provosti, dekaani tai henkilöstöjoh-
taja. Projektin vastuullinen johtaja on velvollinen huolehtimaan, että kaikki projektiin osal-
listuvat työntekijät allekirjoittavat sopimuksen viipymättä.    
 
   
 
 
Mari Walls 
rehtori 
 
 

Esittelijä lakimies Elina Kautto 
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Allekirjoitus Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Tampereen yliopiston asianhallintajärjestelmässä. 

Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa Tampereen yliopistolta. 
 
 


