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HARJOITTELIJASOPIMUS

1. Sopijaosapuolet

Harjoittelijan yhteystiedot

Nimi	______________________

Henkilötunnus ____________________

Osoite	______________________

Puhelin	______________________

Sähköposti	______________________

Yrityksen yhteystiedot, ohjauksesta vastaava henkilö

	Yritys	______________________

	Nimi	______________________

	Osoite	______________________

	Puhelin	______________________

Sähköposti	______________________







2. Harjoittelun sisältö

Harjoittelun kesto ja laajuus


Palkkaus
Harjoittelupalkka on __________€ / (€ / kk tai € / h tai € yhteensä)

Työnantaja vastaa palkan ennakonpidätyksestä ja lakisääteisistä henkilöstökuluista.
/Harjoittelu on palkaton.

Noudatettavat työajat
(säännöllinen työaika, freelancer-pohjainen työ, vuorotyö, mahdolliset ylityöt ja niiden vaikutus harjoittelun kestoon)

Työtehtävät ja harjoittelun tavoitteet



Ohjaus / perehdytyssuunnitelma




3. Työnohjaus 

Työnantaja vastaa opiskelijan työn ohjauksesta ja työhön perehdyttämisestä. Opiskelija työskentelee Työnantajan valvonnan alaisuudessa. Taloudellinen vastuu ja päätösvalta kaikissa työtä koskevissa kysymyksissä on Työnantajalla. Harjoittelijan taustaorganisaatio tai harjoittelija itse vastaa vastaa vakuuttamisestaan.

4. Luovutettavat tekijänoikeudet

Opiskelija luovuttaa Työnantajalle kaikki tämän tuotannon yhteydessä hänelle syntyvät taloudelliset tekijänoikeudet. Työnantajalla on oikeus luovuttaa tämän sopimuksen mukaiset oikeudet edelleen kolmannelle osapuolelle opiskelijaa kuulematta ja tehdä levittämisen ja yleisön saataville saattamisen kannalta tarpeelliset muutokset. Työnantajalla on oikeus muuttaa ja muuntaa opiskelijan toteuttamaa materiaalia. Työnantaja vastaa kaikista tuotannon tekijänoikeuksiin liittyvistä kolmansien osapuolten vaatimuksista.

Opiskelijalla ei ole oikeutta käyttää tekemäänsä materiaalia oman toimintansa esittelyssä, kuten osana työnäytekansiotaan kysymättä lupaa Työnantajalta.

Lisäksi Opiskelija ja Työnantaja ovat sopineet tuotannon aikana syntyvien tekijänoikeuksien luovuttamisesta seuraavaa: 

_______________________________________________________.


5. Salassapito

Osapuolet toteavat, että kaikki työhön liittyvät asiat, asiakirjat ja neuvottelut ovat luottamuksellisia, eikä niitä saa ilmaista ulkopuoliselle taholle, ellei tästä ole nimenomaisesti osapuolten välillä kirjallisesti sovittu.
Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa ja tietoa, 1) joka on yleisesti saatavilla tai muutoin julkista, tai 2) jonka osapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta tai 3) joka oli vastaanottavan osapuolen hallussa ilman näitä koskevaa salassapitovelvollisuutta.
Salapitovelvollisuus on voimassa kolme vuotta sopimuksen päättymisestä huolimatta.

6. Vastuunrajoitus

Osapuolet eivät vastaa tämän sopimuksen perusteella aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista, lukuun ottamatta kohdan Salassapito mukaisia velvollisuuksia, tai vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Opiskelijan vastuu välittömistä vahingoista rajoittuu kuitenkin aina enintään Työnantajan maksamaan palkkioon tai korkeintaan 500 € korvaukseen.

7. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tätä sopimusta koskevat tulkintaerimielisyydet tai muut kysymykset ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan _______ käräjäoikeudessa.

8. Sopimuskappaleet ja allekirjoitukset

Tätä sopimusta on tehty kolme samasanaista kappaletta, yksi kullekin osapuolelle.

Päiväys

______________________	 _____________________


______________________	______________________
Allekirjoitus			Allekirjoitus


