
AVTAL OM ATT GÖRA ETT VERK (EXAMENSARBETE) ELEKTRONISKT TILLGÄNGLIGT  

1. SYFTET MED AVTALET  
Författaren ger Helsingfors universitet rättighet att göra verket (examensarbetet) tillgängligt på 
internet, vilket innebär att man kan bläddra i det, kopiera det och skriva ut det.  

2. FÖRFATTARENS SKYLDIGHETER  
Författaren ska överlåta verket (examensarbetet) som en pdf-fil. Författaren ansvarar för att 
innehållet i den elektroniska versionen av verket är identiskt med det examensarbete som han eller 
hon har lämnat in till sin fakultet vid Helsingfors universitet. Författaren ansvarar själv för 
publikationens innehåll och upphovsrätten till det. Författaren försäkrar att han eller hon har de 
rättigheter till bilder och eventuellt tilläggsmaterial som krävs för att ingå detta avtal. Författaren 
ansvarar för eventuella yrkanden från tredje part.  

3. HELSINGFORS UNIVERSITETS SKYLDIGHETER  
HU ansvarar för att verket registreras i rätt bibliotekskatalog eller rätta bibliotekskataloger och för 
att avhandlingen görs åtkomlig. HU ansvarar för att verket finns tillgängligt på internet och 
publicerar i anslutning till tjänsten en anmärkning om att det omfattas av upphovsrätten. För att 
bevara verket lagrar HU det på arkivservern.  

4. ERSÄTTNINGAR  
HU ersätter inte författaren för att verket används. Avtalsparterna bär inte upp avgift av 
allmänheten och kräver inte ersättning för att publikationen används på internet eller för att någon 
skriver ut ett exemplar.  

5. UPPHOVSRÄTT  
Författaren har upphovsrätt till verket. HU har bestående rätt att konvertera och kopiera verket i 
den utsträckning som långtidsbevaring eller publicering på internet förutsätter. HU har rätt att 
överföra verket till bestående långtidsförvaring. HU har rätt att förmedla eller sprida verket i 
elektronisk form så länge detta avtal gäller.  

6. HÄVA ELLER SÄGA UPP AVTALET  
HU kan häva avtalet och omedelbart ta bort verket från internet om det visar sig att författaren har 
gett vilseledande eller felaktig information med avseende på punkt 2 i detta avtal. En hävning friar 
inte författaren från ansvar och eventuell skadeståndsskyldighet.  

Författaren kan säga upp avtalet skriftligen med en uppsägningstid på en månad från 
uppsägningen. Efter att avtalet har sagts upp har HU inte rätt att hålla publikationen tillgänglig på 
internet, men HU får behålla ett elektroniskt arkivexemplar.  

7. AVGÖRANDE AV TVISTER  
Tvister om tolkningen av detta avtal avgörs i första hand genom förhandling. Om man inte kan nå 
förlikning på detta sätt, överförs tvisten till Helsingfors tingsrätt för avgörande.  

 


