YLEISET SOPIMUSEHDOT
1. YLEISTÄ
Nämä yleiset sopimusehdot liittyvät taideteoksen
välityssopimusta, tilaussopimusta, näyttelysopimusta ja
kauppakirjaa koskeviin sopimusmalleihin. Näitä sopimusehtoja
sovelletaan siltä osin kuin varsinaisessa sopimuksessa ei ole
osapuolten (jäljempänä ”Taiteilija” ja ”sopimuskumppani”,
yhteisesti ”sopijapuolet”) välillä muuta sovittu ja ehdot
kyseessä olevan sopimuksen erityispiirteet huomioiden sopivat
asiayhteyteen.

mahdolliset materiaalikustannukset on maksettu Taiteilijalle
kokonaisuudessaan.
Vaaranvastuu siirtyy sopimuskumppanille kun Taiteilija on
luovuttanut teoksen sopimuskumppanin hallintaan.
6. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN
Sopijapuolilla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle
ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta.

2. TEKIJÄNOIKEUDET

7. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Kaikki tekijänoikeudet, joita ei sopimuksella ole erikseen
luovutettu, jäävät Taiteilijalle eikä tällä rajoiteta mitään
tekijänoikeuslain mukaan tekijälle kuuluvia oikeuksia.
Taiteilijan ja teoksen nimi on aina ilmoitettava hyvän tavan
mukaisesti teoksen kuvia käytettäessä. Teoksen
ansiotarkoituksessa tapahtuvasta käytöstä on sovittava
Kuvasto ry:n tai Taiteilijan kanssa.

Jos jompikumpi osapuoli rikkoo olennaisella tavalla
sopimuksen ehtoja eikä ole oikaissut sopimusrikkomusta 30
päivän kuluessa saatuaan asiaa koskevan kirjallisen
ilmoituksen, toisella osapuolella on oikeus purkaa sopimus.

Sopimuskumppani ei saa oikeutta tekijän moraalisia oikeuksia
loukkaavaan teoksen käyttöön. Mikäli teoksen toisintamiseen
on annettu sopimuksella lupa, tekijän ja teoksen nimi on aina
ilmoitettava teosta toisinnettaessa.

Mikäli sopimukseen liittyy Taiteilijan työsuoritus,
sopimuskumppanilla on oikeus purkaa sopimus, jos Taiteilija
ennen teoksen valmistumista tulee pysyvästi
kykenemättömäksi tai kuolee.

Taiteilija vastaa siitä, ettei teos tai sen osa miltään osin
loukkaa kolmansien tekijänoikeutta tai muuta
tekijänoikeuslakiin perustuvaa oikeutta, eikä muuta
immateriaalioikeutta. Taiteilija vakuuttaa lisäksi, että tässä
sopimuksessa tarkoitetusta teoksesta ja/tai siihen liittyvistä
teoksista Taiteilija on oikeutettu määräämään yksin, eikä
teokseen tai siihen liittyviin oikeuksiin kohdistu mitään muita
oikeuksia tai vaatimuksia ja että teoksesta tai siihen liittyvistä
oikeuksista sopiminen ei edellytä minkään muun osapuolen
suostumusta.

Jos Taiteilija purkaa sopimuksen sen takia, että
sopimuskumppani on olennaisella tavalla rikkonut sopimuksen
ehtoja tai tullut todisteellisesti maksukyvyttömäksi, tai
sopimuskumppani purkaa sopimuksen sen takia, että Taiteilija
on tullut kykenemättömäksi teoksen loppuunsaattamiseen tai
kuollut, sopimuskumppanin on suoritettava Taiteilijalle tai
hänen oikeudenomistajilleen korvaus tehdystä työstä. Sitä
arvioitaessa on otettava huomioon suoritettu työ,
kustannukset, teoksen valmistumisaste, teoksen
käyttökelpoisuus sopimuskumppanille sekä se kenelle teos
jää. Korvauksesta on kuitenkin vähennettävä
sopimuskumppanin Taiteilijalle maksamat ennakot
luonnospalkkioita lukuun ottamatta. Jos vähennettävien
ennakkojen yhteismäärä ylittää korvauksen määrän,
sopimuskumppanilla on oikeus saada takaisin erotus.

3. ENNAKKOPERINTÄ TILAUSTYÖSTÄ
Tilatusta taideteoksesta maksettu korvaus on korvaus tehdystä
työstä ja siten luonteeltaan ennakkoperintälain tarkoittamaa
työkorvausta. Ennakonpidätystä ei toimiteta, jos taiteilija
kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Ennakonpidätys toimitetaan
ennakkoperintärekisteriin kuulumattomalta verokortin mukaan.
4. SOPIMUKSEEN LIITTYVÄT KULUT
Ellei erikseen ole kirjallisesti muuta sovittu, Taiteilija ei vastaa
teoksen toimitukseen, kehystykseen, ripustamiseen tai
muuhun sellaiseen liittyvistä kuluista.
5. OMISTUSOIKEUS JA VAARANVASTUU
Omistusoikeus teokseen siirtyy Taiteilijalta
sopimuskumppanille kun teos, siihen liittyvä työ ja

Taiteilijalla on oikeus purkaa sopimus, jos sopimuskumppani
tulee todistettavasti maksukyvyttömäksi.

Jos sopimuskumppani purkaa sopimuksen sen takia, että
Taiteilija on rikkonut olennaisella tavalla sen ehtoja,
sopimuskumppanilla on oikeus saada takaisin Taiteilijalle
suorittamiensa ennakkojen yhteismäärä luonnospalkkiot
mukaan luettuina, ellei tämä olisi olosuhteisiin nähden
kohtuutonta tai elleivät osapuolet toisin sovi.
8. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYDET
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet
pyritään ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli neuvottelut eivät
tuota ratkaisua, erimielisyydet ratkaisee Helsingin
käräjäoikeus.

____________________________________________________________________________________________________________
Nämä sopimusehdot on laadittu osana ART360-hanketta, joka on saanut rahoitusta opetusministeriön hallinnonalaisesta
valtakunnallisesta Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen Euroopan Sosiaalirahaston kehittämisohjelmasta.
Hanketta rahoittavat myös Etelä-Suomen lääninhallitus sekä Helsingin, Kankaanpään, Oulun, Porin ja Tampereen kaupungit sekä
Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy.

