
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS  Päiväys ____________________ 
 
 
Tämä sopimus koskee aineiston tekijänoikeuden Haltijan naiskirjolaisuutta käsittelevään 
teokseen lähettämän aineiston käyttöoikeuksia.  
Sopimus astuu voimaan 23.11.2016 alkaen. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Mikäli 
näyteluku johtaa kustannussopimuksen syntymiseen, kustannussopimus korvaa tämän 
sopimuksen. 
 
Tämän sopimuksen osapuolina ovat  
 
Aineiston tekijänoikeuden Haltija, “Haltija“ 
 
___________________________________________________________________ 
Allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
Koordinaattori  
Minttu Aalto 
___________________________________________________________________ 
Allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
1. 
Haltijalla on tekijänoikeus aineistoon, joka on kuvattu vapaamuotoisesti liitteessä A 
(“Aineisto”).  
Haltija vakuuttaa, että tekijänoikeus Aineistoon kuuluu Haltijalle ja että Haltijalla on kaikki 
oikeudet määrätä Aineiston käyttämisestä tämän sopimuksen mukaisesti ja luovuttaa 
sopimuksen mukaisia oikeuksia Koordinaattorille. Haltija vakuuttaa, ettei Aineisto sisällä 
sellaista materiaalia, jonka käyttäminen loukkaa jonkun kolmannen osapuolen 
tekijänoikeutta tai muita oikeuksia. Mikäli Koordinaattoriin kohdistetaan 
korvausvaatimuksia kolmansien osapuolten oikeuksien loukkausten johdosta, Haltija 
vastaa tällaisista vaatimuksista johtuvien korvausten suorittamisesta kolmansille 
osapuolille. 
 
Haltijalla säilyy omistusoikeus ym. oikeudet, kuten tekijänoikeus, Aineistoon eikä 
Koordinaattorin käyttöoikeus millään lailla rajoita Haltijan oikeutta käyttää Aineistoa millä 
tahansa tavalla.  
 
Aineistoa käytettäessä Haltijan nimi tai tämän nimimerkki on mainittava hyvän tavan 
mukaisesti, ellei Haltijan kanssa ole erikseen sovittu, ettei Haltijan nimeä mainita eikä 
Haltijaan muutoinkaan viitata Aineistoa käytettäessä.  
 
 
 



2. 
Haltija antaa Koordinaattorille oikeuden käyttää Aineistoa naiskirjolaisuutta 
käsittelevässä teoksessa. Oikeus käyttää aineistoa sisältää mm. oikeuden muokata 
Aineistoa, valmistaa kappaleita Aineistosta ja saattaa Aineisto yleisön saataville.  
 
Haltija antaa käyttöoikeuden Aineistonsa käyttämiseen sekä 1) teoksesta kustantamoille 
tehtävässä näyteluvussa että 2) lopullisessa teoksessa. 
Aineiston sisältöä saatetaan muokata. Haltija antaa Koordinaattorille oikeuden luovuttaa 
Aineiston muokkausoikeudet koordinaattorin valitsemalle henkilölle/henkilöille, sillä 
ehdolla, että muokkaus tapahtuu yhteistyössä Haltijan kanssa.  
Koordinaattorilla ei ole oikeutta siirtää tämän sopimuksen nojalla saamaansa 
käyttöoikeutta edelleen kolmansille osapuolille. 
 
Käyttöoikeus on voimassa kaksi vuotta sopimuksen päiväyksestä. Käyttöoikeus päättyy 
automaattisesti, mikäli  aineistoa ei valita lopulliseen teokseen.  
Käyttöoikeus on ei-yksinomainen eli Haltija saa luovuttaa käyttöoikeuden myös 
kolmannelle osapuolelle. 
 
Koordinaattori pidättää itsellään oikeuden julkaista tai olla julkaisematta saamansa 
Aineiston. 
 
3. 
Haltija ei saa näyteluvussa tapahtuvasta Aineistonsa käyttämisestä korvausta. 
Mahdollisen kustannussopimuksen syntyessä lopulliseen teokseen tulevan Aineiston 
käyttöön liittyvistä korvauksista sovitaan uudessa, tämän sopimuksen korvaavassa 
sopimuksessa. Haltijalla ei ole oikeutta muuhun korvaukseen tämän sopimuksen 
mukaisesta käyttöoikeudesta.  
 
Haltijan  yhteystiedot tarvitaan mahdollisia yhteydenottoja varten. Tietoja ei luovuteta 
ulkopuolisille ja niitä käsitellään luottamuksellisesti. 
 
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta toimitetaan 
kummallekin sopijapuolelle kopio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Yhteystiedot: 
 
Nimi: 
 
___________________________________________________________________ 
 
Puhelinnumero: 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Sähköpostiosoite: 
 
___________________________________________________________________ 
 
Sähköpostiosoitteeni saa luovuttaa toimittajalle:    _______ (Kyllä/Ei) 
 
 
Haluan, että Aineistoni julkaistaan nimimerkillä : _______ (Kyllä/Ei) 
 
Nimimerkki: 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
LIITE A -  Aineiston vapaamuotoinen kuvaus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


