Kuvasto ry asiakassopimus
Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry:n (jäljempänä Kuvasto) ja Taiteilija
____________________________________________________________:n (taiteilija/oikeudenhaltijaa
nimitetään jäljempänä asiakkaaksi) välillä on tehty seuraava sopimus.

1§
Asiakas luovuttaa tällä sopimuksella yksinomaisesti Kuvastolle oikeuden hallinnoida Suomessa ja ulkomailla
olemassa olevien ja vastaisuudessa syntyvien teostensa tekijänoikeuslain tarkoittamaa käyttöä seuraavilla
alueilla:

a. Tekijänoikeudellinen näyttelykorvaus
b. Teosten kappaleiden valmistaminen ja levittäminen painotuotteissa
c. Teosten kappaleiden valmistaminen ja yleisölle välittäminen verkkoympäristöissä
d. Teosten valokopiointi ja vastaavat Kopiosto ry:n hallinnoimat oikeudet

Lisäksi sopimus koskee seuraavia tekijänoikeuslain mukaisia sopimuslisenssialueita:

e. Teosten jälleenmyyntikorvauksen hallinnointi
f. Museoiden, arkistojen ja kirjastojen kokoelmissa olevien teosten kappaleiden
valmistaminen ja yleisölle välittäminen
g. Muissa kokoelmissa olevien, sekä myyntiin ja näytteille tarkoitettujen teosten
kappaleiden valmistaminen ja yleisölle välittäminen
h. Teosten käyttö televisiolähetyksissä

Kuvasto toimii asiakkaan puolesta lisäksi seuraavilla korvausalueilla:

i. Hyvitysmaksun sekä muiden tekijänoikeudelliseen kompensaatioon perustuvien korvausten hallinnointi

Sen, missä laajuudessa edellä mainittujen oikeuksien hallinnointi käytännössä tapahtuu, määrittää Kuvaston
vuosikokous tarvittaessa päätöksellään hallinnoinnin alueesta.

Kohtien b ja c mukainen oikeuksien hallinnointi voidaan asiakkaan Kuvastolle toimittamalla kirjallisella
ilmoituksella toteuttaa myös rinnakkaishallinnointina.

Kuvaston vuosikokouksen päätöksellä sopimuksen mukaisia hallinnoitavia alueita voidaan muuttaa.
Muutokset tulevat osaksi sopimusta, mikäli asiakas ei vastusta niitä kolmen kuukauden kuluessa
saatuaan tiedon päätöksestä.

2§
Kuvaston tulee toimia kaikissa toimissaan asiakkaan edun mukaisesti. Kuvastolla on velvollisuus
pyytää asiakkaan erillinen hyväksyntä, jos teoksen käyttölupahakemuksesta käy ilmi, että teosta tullaan
mahdollisesti käyttämään asiakkaan moraalisia oikeuksia loukkaavalla tavalla. Asiakkaalla on
oikeus saada Kuvastolta yleistä tekijänoikeudellista neuvontaa.
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3§
Kuvastolla on tämän asiakassopimuksen perusteella oikeus solmia teosten käyttämistä koskevia sopimuksia,
periä korvauksia teosten käyttämisestä, säilyttää asiakkaiden korvausvaroja, esiintyä tuomioistuimissa ja
muissakin yhteyksissä asiakkaan puolesta omissa nimissään teosten käyttö- ja korvausoikeuksia koskevissa
asioissa, tehdä välityssopimuksia ja suorittaa kaikki muutkin tehokkaan hallinnoinnin edellyttämät toimet.

4§
Kuvasto voi solmia tämän asiakassopimuksen tarkoittamia tekijänoikeuksien valvontaa koskevia sopimuksia
Suomessa ja ulkomailla toimivien yhteisöjen kanssa.

5§
Asiakas sitoutuu olemaan luovuttamatta kolmannelle tässä asiakassopimuksessa tarkoitettua oikeuksien
hallinnointia.

6§
Kuvasto perii korvauksia tekijänoikeuslain tarkoittamasta teosten käytöstä. Korvaukset säilytetään tilitykseen
asti. Korvausten säilyttämisestä kertyneillä tuotoilla katetaan korvausten perinnästä
Kuvasto tilittää tekijänoikeuskorvaukset asiakkaille hallinnointikulujen

aiheutuvia kuluja.

vähentämisen jälkeen yhdistyksen

vuosikokouksen hyväksymän tilityssäännön mukaisesti.

7§
Asiakas ilmoittaa Kuvastolle korvausvarojen tilitystä varten tarvittavat tiedot, pyydettäessä tiedot teoksistaan
sekä muutkin hallinnointia varten tarvittavat tiedot.

8§
Asiakas sitoutuu noudattamaan Kuvaston sääntöjä ja tämän asiakassopimuksen sisältämiä velvoitteita,
hyväksyy Kuvaston tilityssäännön sekä noudattaa Kuvaston toimielimien tekemiä tähän sopimukseen liittyviä
muita päätöksiä.

9§
Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla.

10§
Asiakassopimus on voimassa, kun asiakas on allekirjoittanut asiakassopimuksen. Asiakassopimus on voimassa
tekijänoikeuden voimassaoloajan, ellei sopimusta sitä ennen asianmukaisesti irtisanota. Asiakkaan kuoltua
tulevat asiakkuussuhteeseen hänen oikeudenomistajansa ilman erillistä valtuutusta. Irtisanomisoikeudesta on
sovittu 10§:ssä.

11§
Asiakkuus lakkaa kolmen (3) kuukauden kuluttua siitä, kun sopijaosapuoli on kirjallisesti irtisanonut
asiakassopimuksen. Vaikka sopimus on irtisanottu on oikeudenhaltijalla kuitenkin oikeus saada
Kuvaston asiakassopimuksen nojalla perimät tekijänoikeuskorvaukset Kuvaston tilityssäännön
mukaisesti.
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12§
Tämä sopimus on tehty kahtena samanlaisena kappaleena, joista toinen jää Kuvastolle ja toinen
asiakkaalle. Asiakas on tutustunut sopimusehtoihin, Kuvaston sääntöihin sekä Kuvaston
tilityssääntöön.

________________________________________

___ kuun ____päivänä, 20____

Asiakkaan allekirjoitus

________________________________________

___ kuun ____päivänä, 20____

Kuvaston edustajan allekirjoitus

Sopimuksessa käytettyjen termien selitykset

Yksinomainen oikeus = Vain yksi taho voi taiteilijan puolesta hallinnoida oikeuksia, kuten myöntää teosten käyttöön
lupia, asiakassopimuksen mukaisella alueella.

Teoksen kappaleen valmistaminen = Kaikenlainen teoksen muodon toisintaminen. Teoksen kappale syntyy, kun
taideteos esimerkiksi valokuvataan, kuva taideteoksesta kopioidaan tai skannataan.

Teoksen kappaleiden levittäminen = Fyysisten kappaleiden levittäminen, esimerkiksi kirjojen ja postikorttien
myyminen.

Teosten yleisölle välittäminen = Sellaiset teoksen käyttömuodot, joissa teoksen ja sen yleisön välillä on etäisyys.
Esimerkiksi teoksen verkkosivuille lataaminen on yleisölle välittämistä.

Sopimuslisenssi = Tietyillä sopimuslisenssialueilla Kuvasto voi myöntää luvan lähtökohtaisesti kaikkien taiteilijoiden
puolesta. Sopimuslisenssi tarkoittaa laajennettua käyttölupaa, jota sovelletaan erityisesti silloin, kun taiteilijoita ja
teoksia on lukuisa määrä.

Tekijänoikeudellinen kompensaatio = Korvausjärjestelmä, jonka kautta hyvitetään tekijänoikeuslaissa säädetyn
tekijän oikeuden rajoituksen, kuten yksityisen kopioinnin, aiheuttamia seurauksia tekijöille.

Oikeuksien rinnakkaishallinnointi = Oikeuksien luovuttaminen Kuvaston hallinnoitavaksi ei rajoita tekijän
(rinnakkaista) oikeutta myöntää itse teostensa käyttölupia niin halutessaan.

Hallinnoitava alue = Asiakassopimuksen alaan kuuluvat oikeuksien luokat / teosten käytön muodot.
Vuosikokouksen päätös Kuvaston sivuilla: kuvasto.fi/kuvaston-valvonta-alue.
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