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Kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö

Asiakkuussopimus



Tekijä

Nimi      

Henkilötunnus  

Mahdolliset taiteilijanimet  

Yhteystiedot

Osoite               

                          

Puhelinnumero 

Sähköposti         

Muut tiedot

  IBAN  BIC 

  Asiointikieli  Suomi    Svenska

     Yhteystietoni saa luovuttaa teosteni käyttöä tiedustelevalle taholle
     
  Tuotanto (ympyröi kaikki soveltuvat)
  
  Proosaa   Tietokirjallisuutta   Käsikirjoituksia
  Runoja   Oppikirjallisuutta   Arvosteluja
  Käännöksiä   Satuja     Näytelmiä 
  Artikkeleita   Muuta, mitä:   
        ________________________________________ 

                  ________________________________________
 
                  ________________________________________

 
Muistathan rekisteröityä asiakkuusjärjestelmään! 
Asiakkuusjärjestelmään (oma.sanasto.fi) merkityn teosluettelon perusteella Sanasto maksaa si-
nulle kertyneet tekijänoikeuskorvaukset. Maksettavat korvaukset perustuvat teosten käyttömääriin 
ja ne tilitetään sinulle automaattisesti tilitysaikataulumme mukaisesti, kunhan teos- ja pankkitietosi 
ovat ajan tasalla. Sanasto lähettää sinulle tunnukset asiakkuusjärjestelmään, jos solmit asiakkuus-
sopimuksen paperitse. Solmiessasi asiakkuussopimuksen verkossa rekisteröidyt automaattisesti 
myös asiakkuusjärjestelmään. 

Henkilötiedot



Sanasto-sopimus
1 § Sopimusosapuolet
Kirjallisuuden alan tekijänoikeusjärjestö Sanasto ry:n ja 
(jäljempänä Tekijä*) välillä on solmittu seuraava sopimus:

a. Tekijä/oikeudenomistaja on saanut tekijänoikeuden tämän sopimuksen mukaisiin  
 suojan kohteisiin joko  luomalla teoksen/teokset        TAI   
      siirron perusteella*, keneltä     
              (alkuperäisen tekijän nimi ja henkilötunnus) 
        
     joko   testamentilla  perintönä  avio-oikeuden nojalla
    *Myös siirron perusteella oikeudenomistajaksi tulleeseen tahoon viitataan jäljempänä Tekijänä. 

b. Allekirjoittaessaan tämän sopimuksen Tekijä on Sanaston jäsenjärjestön jäsen

   Finlands svenska författareförening rf               Suomen Kirjailijaliitto ry 
   Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry             Suomen tietokirjailijat ry
   Tekijä ei ole edellä mainittujen järjestöjen jäsen

2 § Sopimuksen tarkoitus
Tekijä luovuttaa Sanastolle tässä sopimuksessa määritellyt oikeudet ja antaa Sanastolle oi-
keuden valvoa ja hallinnoida kyseisiä oikeuksia tämän sopimuksen mukaisesti. 
Tekijän tällä sopimuksella Sanastolle luovuttamat oikeudet koskevat, tässä sopimuksessa 
mainituin rajoituksin, kaikkia kirjallisuuden alaan kuuluvia teoksia, jotka Tekijä on luonut ja 
tulee myöhemmin luomaan. 

3 § Sopimuksella Sanastolle luovutettavat oikeudet
Sopimuksella Tekijä luovuttaa Sanastolle oikeuden solmia teosten käyttämistä koskevia so-
pimuksia, joilla Sanasto myöntää 
 a. oikeuksia valmistaa kappaleita teoksesta tai sen osasta
 b. oikeuksia saattaa teos yleisön saataviin (muun muassa välittämällä teos    
  yleisölle, esittämällä teos julkisesti, levittämällä teoksen kappaleita yleisön saa-  
  taviin)
Sopimus ei rajoita Tekijän mahdollisuutta sopia itse olemassa olevien ja tulevien teostensa 
käyttämisestä eri yhteyksissä. Sopimus ei koske niitä oikeuksia, jotka Tekijä on luovuttanut tai 
tulevaisuudessa luovuttaa teosten julkaisemista koskevissa kustannussopimuksissa.
Edellä olevasta poiketen Tekijä kuitenkin luovuttaa Sanastolle yksinomaisen oikeuden hal-
linnoida teostensa käyttöä tekijänoikeuslain sopimus- ja pakkolisenssisäännösten perusteella 
tai muissa teosten kollektiivisissa käyttötilanteissa, joita Sanasto hallinnoi.
Tekijä voi vedota tekijänoikeuslakiin perustuvaan kielto-oikeuteen. Tekijän on ilmoitettava 
asiasta kirjallisesti Sanastolle viimeistään kolme kuukautta ennen kiellon voimaanastumista.

4 § Oikeuksien hallinnointi
Hallinnoidessaan luovutettuja oikeuksia Sanasto

 a. solmii teosten käyttämistä koskevia sopimuksia,  
 b. päättää käytön ehdoista ja perii korvauksia teosten käyttämisestä myös tätä   
  sopimusta edeltävältä ajalta, 



 c. tilittää kerätyt varat edelleen Tekijöille vähennettynä oikeuksien hallinnoinnista ja  
  valvonnasta aiheutuneilla kustannuksilla,
 d. oikaisee tarvittaessa virheellisen tai puutteellisen tilityksen omasta aloitteestaan  
  tai Tekijän tekemän aiheellisen kirjallisen huomautuksen perusteella.

Suorittaessaan tämän sopimuksen mukaisia tehtäviä Sanasto voi esiintyä oikeudenkäynnis-
sä ja muussa yhteydessä Tekijän puolesta omissa nimissään teosten käyttämistä ja korvaus-
oikeuksia koskevissa asioissa sekä asianomistajana tekijänoikeuden loukkauksia koskevissa 
asioissa, tehdä välityssopimuksia ja suorittaa kaikki muutkin tehokkaan valvonnan edellyt-
tämät toimet.
Tähän sopimukseen perustuvien oikeuksien luovutus käsittää Suomen sekä muut maat. Sa-
nastolla on oikeus solmia tekijänoikeuksien valvontaa tai hallinnointia koskevia vastavuo-
roisuussopimuksia taikka muita sopimuksia tekijänoikeusjärjestöjen ja muiden yhteisöjen 
kanssa. 

5 § Sanaston velvollisuudet
Sanaston tulee toimia kaikissa toimissaan Tekijän edun mukaisesti.
Sanastolla on velvollisuus pyytää Tekijän erillinen hyväksyntä, jos teoksen käyttölupaa pyy-
tävä taho hakee itselleen oikeutta kääntää, muuttaa tai muunnella teosta tai esittää teos 
toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa.
Sanastolla on velvollisuus pyytää Tekijän erillinen hyväksyntä, jos teoksen käyttölupahake-
muksesta käy ilmi, että teosta tullaan mahdollisesti käyttämään Tekijän moraalisia oikeuk-
sia loukkaavalla tavalla. 

6 § Tietojen luovuttaminen ja päivittäminen
Tekijä sitoutuu antamaan Sanastolle oikeuksien hallinnoinnin ja valvonnan kannalta tar-
peelliset tiedot, kuten henkilötunnuksen, osoitetiedot, maksuyhteystiedot ja tarvittavat tie-
dot tämän sopimuksen piiriin kuuluvista teoksista, sekä pitämään kyseiset tiedot ajan ta-
salla. Sanasto ei ole velvollinen tilittämään korvauksia teoksesta, jota koskevaa tietoa ei ole 
ilmoitettu Sanastolle. 

7 § Sanasto-sopimuksen voimassaolo 
Sopimus tulee voimaan, kun Tekijä on toimittanut allekirjoitetun sopimuskappaleen Sanas-
tolle. Sopimus on voimassa, kunnes Tekijän teosten suoja-aika on päättynyt. Sopijapuoli voi 
kirjallisesti irtisanoa tämän sopimuksen päättymään sen kalenterivuoden lopussa, jonka 
aikana irtisanomisilmoitus on toimitettu toiselle sopijapuolelle. 
Tekijä sitoutuu sellaisiin tämän sopimuksen soveltamista koskeviin muutoksiin, jotka joh-
tuvat lainsäädännön muutoksista, kansainvälisistä sopimuksista tai yhdistyksen sääntöjen 
muuttamisesta. 
Tämä sopimus ei aiheuta muutoksia niihin valtakirjoihin tai luovutussopimuksiin, joilla Te-
kijä on aikaisemmin luovuttanut tekijänoikeutensa kokonaan tai osittain tai oikeuden sen 
valvontaan toiselle.

8 § Sopimuskappaleet ja riitojen ratkaisu
Tämä sopimus on laadittu yhtenä kappaleena. Sanasto säilyttää alkuperäisen sopimuksen 
ja toimittaa Tekijälle jäljennöksen sopimuksesta. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat rat-
kaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

    helsingissä    
            pp.kk.vvvv

        
   sanasto ry              tekijä


