Tekijänoikeuksia koskeva käyttöoikeussopimus


Tämä sopimuksen ovat tehneet 
 ______________________ (“Haltija”), ja 
Helsingin yliopisto, [laitos ja osoite] (“Organisaatio”).

Organisaatio haluaa [kuvaa mitä ollaan tekemässä ja mikä yhteydessä on tarve käyttää aineistoa] ja haluaa saada laitokselle / [Tai Helsingin yliopistolle jos halutaan, että aineisto on käytettävissä myös muualla kuin ko. laitoksella] oikeuden käyttää tekijänoikeuden alaista aineistoa.
Haltijalla on tekijänoikeus aineistoon, joka on kuvattu liitteessä A (“Aineisto”) ja Haltija on valmis antamaan Organisaatiolle käyttöoikeuden Aineistoon.
Aineiston käyttöoikeudesta on sovittu seuraavasti:

1. Sopimus astuu voimaan [päiväys] alkaen.
2. Haltija vakuuttaa, että tekijänoikeus Aineistoon kuuluu Haltijalle ja että Haltijalla on kaikki oikeudet määrätä Aineiston käyttämisestä tämän sopimuksen mukaisesti ja luovuttaa sopimuksen mukaisia oikeuksia Organisaatiolle. Haltija vakuuttaa, ettei Aineisto sisällä sellaista materiaalia, jonka käyttäminen loukkaa jonkun kolmannen osapuolen tekijänoikeutta tai muita oikeuksia. Mikäli Organisaatioon kohdistetaan korvausvaatimuksia kolmansien osapuolten oikeuksien loukkausten johdosta, Haltija vastaa tällaisista vaatimuksista johtuvien korvausten suorittamisesta kolmansille osapuolille.
Haltija antaa Organisaatiolle oikeuden käyttää Aineistoa ja liittää Aineiston osaksi mitä tahansa muuta aineistoa millä tahansa, Organisaation parhaaksi katsomalla tavalla. Oikeus käyttää aineistoa sisältää mm oikeuden muokata Aineistoa, valmistaa kappaleita Aineistosta ja saattaa Aineisto yleisön saataviin, mutta käyttöoikeuden laajuus ei ole millään lailla rajattu vain näihin oikeuksiin. / [Tai määrittele, mihin tarkoitukseen Aineistoa voi käyttää ja millä tavalla.]
3. Haltijalla säilyy omistusoikeus ym. oikeudet, kuten tekijänoikeus, Aineistoon eikä Organisaation käyttöoikeus millään lailla rajoita Haltijan oikeutta käyttää Aineistoa millä tahansa tavalla. 
Aineistoa käytettäessä Haltijan nimi on mainittava hyvän tavan mukaisesti [tai määrittele tarkemmin miten]. / [Tai jos halutaan, ettei Haltijaa aina tarvitse mainita Haltijan kanssa on sovittu, ettei Haltijan nimeä mainita eikä Haltijaan muutoinkaan viitata Aineistoa käytettäessä. Organisaatiolla on kuitenkin oikeus niin halutessaan mainita Haltijan nimi tai viitata Haltijaan.] 
4. Haltijalla on oikeus saada [    ] euron korvaus tämän sopimuksen mukaisesta käyttöoikeudesta. Haltijalla ei ole oikeutta muuhun korvaukseen tämän sopimuksen mukaisesta käyttöoikeudesta. Korvaus maksetaan Haltijalle [määrittele milloin, jos korvaus maksetaan].
5. Käyttöoikeus on ikuinen  / [tai määrittele voimassaoloaika]. Käyttöoikeus on ei-yksinomainen.
6. Organisaatiolla ei ole oikeutta siirtää tämän sopimuksen nojalla saamaansa käyttöoikeutta edelleen kolmansille osapuolille. / [Tai jos aineistoa on käytettävä yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa tai muuten on tarve luovuttaa saatu käyttöoikeus edelleen Organisaatiolla on oikeus siirtää tämän sopimuksen nojalla saamansa käyttöoikeus edelleen kenelle tahansa.] / [Tai sopimuksessa mainituille tahoille, jolloin nämä on mainittava sopimuksessa]. 
7. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
Tämä sopimus on tehty _________ alkuperäisenä kappaleena yksi kullekin sopijapuolelle.

Haltija
____________________

Päiväys: ____________________

Helsingin yliopisto
____________________				_____________________


Päiväys:____________________

