KUSTANNUSSOPIMUS 1

SOPIJAPUOLET
1. Kotikielen Seuran aikakauslehti Virittäjä, jota jäljempänä kutsutaan kustantajaksi
2. _______________________________________________________________________
ja ____________________________________________________________, jota / joita
jäljempänä kutsutaan tekijäksi / tekijöiksi.
Teos:_______________________________________________________________________
SOPIMUKSEN KOHDE
Sopimuksen kohteena on tekijän / tekijöiden käsikirjoitus, jota kutsutaan teokseksi.
Tekijä / tekijät vastaavat siitä, että hänellä / heillä on teokseen ja sen osiksi sisällytettyyn kuva-,
taulukko- tms. aineistoon täydellinen tekijänoikeus tai että tällaiseen aineistoon on hankittu
julkaisuoikeus.
Solmittu kustannussopimus koskee myös teoksen toista ja muita myöhempiä painoksia sekä
sähköisiä versioita.
SOPIMUKSEN TARKOITUS
Sopimuksen tarkoituksena on siirtää kustantajalle teokseen liittyvät taloudelliset oikeudet eli
yksinomainen julkaisuoikeus teokseen graafisessa ja elektronisessa muodossa. Teoksen
moraaliset oikeudet jäävät tekijälle. Taloudellisiin oikeuksiin lukeutuu oikeus julkaista teos tai
sen selvästi osoitettu osa uudelleen toisessa julkaisumuodossa taikka luovuttaa tällainen oikeus
toiselle kustantajalle. Tämä oikeus on yksinomainen, kuitenkin seuraavassa kohdassa mainituin
poikkeuksin.
Moraalisiin oikeuksiin lukeutuvat tekijän oikeus estää teoksen sisällöllinen muuttaminen, tekijän
oikeus päättää teoksen tai sen osan julkaisemisesta muilla kielillä sekä tekijän oikeus käyttää
teosta tai sen osaa osana sellaista myöhempää teosta, joka poikkeaa selvästi tämän sopimuksen
kohteesta tai jossa teoksen tieteellistä sisältöä on uudistettu siten, että kysymys ei ole saman
teoksen uudesta painoksesta. Tekijällä on oikeus julkaista teos osana artikkeliväitöskirjaa tai
-lisensiaatintyötä. Tekijä saa julkaista teoksen yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa vuoden
viive- eli embargoajan kuluttua teoksen ilmestymispäivästä. Teos on julkaistava kustantajan
määräämässä muodossa. Tämä sopimus rajaa pois sen vaihtoehdon, että tekijä julkaisisi teoksen
verkossa ennen kuin se on ilmestynyt Virittäjä-lehden verkkosivuilla. Ilmestymisen jälkeen tekijä
voi halutessaan luoda kotisivultaan linkin Virittäjän verkkosivuille julkaistuun kirjoitukseensa.
Sen sijaan tämä sopimus rajaa pois oikeuden julkaista teos sähköisestikään muussa kuin edellä
mainituissa muodoissa.
TEKIJÄNPALKKIO
Tekijälle / tekijöille ei makseta palkkiota.
TEKIJÄNKAPPALEET
Artikkelien ja katsausten tekijä/tekijät saavat pyynnöstä yhden tekijänkappaleen sitä Virittäjälehden numeroa, jossa teos painettuna ilmestyy. Muussa osastossa julkaistu teos ei oikeuta
tekijänkappaleeseen.
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Perustuu Suomen tiedekustantajien liitto ry:n sopimusmalliin nro 3 (versio 2000 / 1 / 15.12.1999). Sopimuksen osana
ovat kustannussopimuksen yleiset ehdot, jotka perustuvat Suomen tiedekustantajien liitto ry:n sopimusmalliin nro 1
(versio 2000 / 1 / 15.12.1999).

KÄSIKIRJOITUKSEN VALMISTUMINEN
Käsikirjoitus luovutetaan kustantajalle ____.____.201__ mennessä niiden vaatimusten
mukaisena, jotka kustantaja tavanmukaisesti asettaa ja joista tekijä on tietoinen / tekijät ovat
tietoisia.
TEOKSEN JULKAISEMINEN
Teos julkaistaan ensimmäisen kerran Virittäjä-kausijulkaisussa. Kustantaja julkaisee teoksen
joko paperimuodossa ja sähköisesti tai vain sähköisesti sen mukaan, miten alla on määritelty.
Kustantaja julkaisee teoksen sähköisesti ensisijaisesti Helsingin yliopiston kirjaston
Elektra-palvelussa ja Virittäjän omilla verkkosivuilla.
( ) Teos julkaistaan sekä painettuna että sähköisesti.
( ) Teos julkaistaan vain sähköisesti.
Kustantaja määrää teoksen ulkoasun, painoksen ja painopaikan taikka sähköisen muodon
toteutuksen.
UUDELLEENJULKAISEMISEEN JA MUIHIN JULKAISUMUOTOIHIN LIITTYVÄT KUSTANTAJAN
OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET
Kustantajalla on oikeus uudelleenjulkaista teos painettuna, sähköisessä muodossa kustantajan
valitsemissa palvelimissa, optisesti luettavassa levyssä tai muulla tavalla sähköisesti sekä usean
kustantajan yhteisessä sähköisessä julkaisussa, tietokannassa tai tietopankissa. Teoksen
uudelleenjulkaisemisesta ei makseta palkkiota.
SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO
Tämä sopimus on voimassa kymmenen vuotta siitä lukien kun teos on viimeksi julkaistu jossakin
tämän sopimuksen kattamassa julkaisumuodossa. Kustantajalla on kuitenkin sopimuksen
voimassaolon päätyttyäkin oikeus uudelleenjulkaista teos tämän sopimuksen mukaisesti koko
sen ajan, jonka teos on laillisesti suojattu.
ERIMIELISYYDET
Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet käsittelee kustantajan kotipaikan käräjäoikeus,
elleivät osapuolet yhdessä sovi sellaisesta välimiesmenettelystä, jossa Tieteellisten seurain
valtuuskunta määrää yhden välimiehen.
PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET
Tästä sopimuksesta on laadittu yksi allekirjoitettu kappale kustantajaa ja yksi jokaista tekijää
varten. Yksi tekijöistä allekirjoittaa sopimuksen kaikkien tekijöiden puolesta ja vakuuttaa, että
muut tekijät ovat asiasta tietoisia.

___________________ ___.___.201__

___________________ ___.___.201__

_________________________________

________________________________

Kotikielen Seuran aikakauslehti
Virittäjän päätoimittaja

tekijän nimi ja nimenselvennys

