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Ilomantsin kotiseutuarkisto
Sopijapuolet

LUOVUTUSSOPIMUS

Luovuttaja:
Nimi
Osoite

Puhelin
Sähköposti

Luovutettava
aineisto
Sopimuksen
sisältö

Vastaanottaja:
Ilomantsin Kotiseutuarkisto
Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi
Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Riitta Kurvinen
Mantsintie 11, 82900 Ilomantsi
Arkiston nimi:

Luovuttaja luovuttaa tällä sopimuksella yllä mainitun arkiston aineistot, jotka on
tarkemmin eritelty inventointikortilla, Ilomantsin Kotiseutuarkistoon korvauksetta.
Ilomantsin Kotiseutuarkisto ottaa lahjoituksen vastaan, muodostaa siitä yllä mainitun
nimisen kokoelman kotiseutuarkistoon sekä huolehtii kokoelman säilyttämisestä ja
esillepanosta kokoelman inventointikortilla sovittujen ehtojen sekä kotiseutuarkiston,
Ilomantsin kunnan arkistotoimen ja voimassa olevien lakien mukaisesti.
Tekijänoikeuslupa: lupa käyttöoikeudesta
Siltä osin1 kuin luovuttajalla on luovutettavan arkiston aineistoon liittyviä tekijänoikeuksia (*), luovuttaja antaa Ilomantsin Kotiseutuarkistolle korvauksetta pysyvän2
luvan millä tavalla tahansa ja mitä tekniikkaa tahansa3 käyttäen Ilomantsin
kotiseutuarkiston toiminnassa valmistaa aineistosta kappaleita ja saattaa se yleisön
saataviin (myös tietoverkon välityksellä). Tämä lupa ei ole yksinomainen4, eikä
Ilomantsin kotiseutuarkistolle siirry mitään tekijänoikeuksia luovutettavaan
aineistoon. Luovuttaja ilmoittaa tämän sopimuksen solmimisen yhteydessä
Ilomantsin kotiseutuarkistolle, mikäli luovuttajalla ei ole tekijänoikeuksia
luovutettavaan aineistoon.

Erimielisyydet
Allekirjoitukset

Tämän sopimuksen sisältöön mahdollisesti liittyvät erimielisyydet pyritään
ensisijaisesti ratkaisemaan keskinäisillä neuvotteluilla.
Ilomantsissa, __. __.2011
________________________________
Luovuttaja
Nimen selvennys

___________________________________
Vastaanottaja/Ilomantsin kunta
Nimen selvennys
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Luovutussopimus: Viitteiden selitykset

Luovuttajan lupaus tekijänoikeudesta (käyttöoikeudesta):
1. Aineiston luovuttaja ei voi antaa tekijänoikeuslupaa muilta osin kuin omistamiensa
tekijänoikeuksien osalta.
2. Tekijänoikeuslupa on pysyvä, eikä erillistä korvausta suoriteta.
3. Kattaa kaikenlaiset kappaleenvalmistus-, kopiointi- ja yleisön saataviin saattamistilanteet.
4. Tekijänoikeudet jäävät edelleen luovuttajalle/tekijälle. Arkistolla on tekijänoikeusmielessä
”vain” käyttöoikeus. Luovuttaja/tekijänoikeuden omistaja voi edelleen itse antaa
tekijäoikeuslupia aineiston käyttöön arkiston käyttöoikeuden sitä estämättä.

(*) Tekijänoikeudet:
1) tekijänoikeus syntyy teoksen tekijälle suoraan lain nojalla. Tekijöitä ovat esim.
säveltäjät, kirjailijat, kuvataiteen tekijät, arkkitehdit, taidekäsityön tekijät, valokuvaajat,
elokuvaohjaajat jne. Myös mm. esittävillä taiteilijoilla sekä äänitteen ja kuvaäänitteen
(mm. elokuva) tuottajilla on tekijänoikeuslakiin perustuvia oikeuksia (tekijänoikeuden
lähioikeudet).
2) teoksen kappaleiden valmistaminen ja sen saattaminen yleisön saataville edellyttää
tekijän lupaa. Teoksen kappaleiden valmistamista on sen kaikenlainen kopioiminen
(myös esim. palvelimelle laittaminen). Yleisön saataviin saattamista on mm. teoksen
julkinen esittäminen, radiointi, televisiointi, välittäminen tietoverkoissa, teoksen
kappaleiden myyminen ja vuokraaminen jne.
3) toisen luoman kappaleen omistusoikeus ei tarkoita sitä, että omistajalla olisi myös
tekijänoikeuksia kyseiseen teokseen, vaan tekijänoikeudet ovat edelleen, ellei
nimenomaisesti ole toisin sovittu, tekijällä. Esim. hankittaessa kirja/musiikkitallenne sen
tekijänoikeudet jäävät kirjailijalle / musiikkitallenteen osalta musiikin tekijöille, esittäville
taiteilijoille ja tallenteen tuottajalle.
4) tekijänoikeudet ovat voimassa teoksen luomisesta lähtien tekijän elinajan ja 70 vuotta
hänen kuolinvuodestaan. Yhteisteosten osalta suoja-aika lasketaan viimeksi kuolleen
tekijän kuolinvuodesta. Jos tekijä on tuntematon, 70 vuoden suoja-aika lasketaan teoksen
julkistamisesta tai jos teosta ei ole koskaan julkistettu, sen luomisesta.

