Sopimus freelance-toimeksiantoihin sovellettavista ehdoista
Allekirjoittaneet __________________________________ jäljempänä
Freelancer, ja ________________________, jäljempänä Toimeksiantaja, ovat sopineet
seuraavista ehdoista, joilla toimeksiantaja ostaa freelance-työtä julkaisemiinsa journalistisiin tuotteisiin,
jäljempänä Julkaisu. Sopimus koskee tilattuja valokuvia, piirroskuvituksia, liikkuvaa kuvaa sekä tekstiä,
jäljempänä Aineisto.

1. Palkkio
Palkkio suoritetaan Freelancerin pankkitilille joko laskun mukaan tai 14 päivän sisällä siitä,
kun Toimeksiantaja on hyväksynyt Aineiston julkaistavaksi ja vastaanottanut Freelancerin
laskun.
Palkkio kattaa kaikki tämän sopimuksen mukaiset oikeudet.
Arvonlisäverorekisteriin merkityllä Freelancerilla on oikeus lisätä palkkion
arvonlisäverolliseen osuuteen kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
Muita tietoja:________________________________________________________

2. Luovutettavat oikeudet
Palkkiota vastaan Toimeksiantaja saa Aineistoon ensijulkaisuoikeuden ja
kertajulkaisuoikeuden siinä Julkaisussa, johon Aineisto on ostettu, painetuissa
versiossa ja Julkaisun verkkoversiossa.
Toimeksiantajalla on oikeus käyttää Aineistoa sen Julkaisun markkinoinnissa, jossa Aineisto
on julkaistu, edellyttäen, että aineisto esiintyy markkinoinnissa kyseisen Julkaisun osana.
Toimeksiantaja vastaa kuvattavilta ja haastateltavilta markkinointikäyttöön mahdollisesti
tarvittavien suostumusten ja lupien hankkimisesta.
Aineiston muusta käytöstä sovitaan erikseen.
Toimeksiantajalla on oikeus editoida aineistoa hyvän journalistisen tavan mukaisesti.
Toimeksiantaja sitoutuu kunnioittamaan Freelancerin moraalisia tekijänoikeuksia.
Aineistoa käytettäessä tekijä on ilmoitettava hyvän tavan mukaisesti. Toimeksiantaja ei saa
muuttaa Aineistoa tekijän arvoa loukkaavalla tavalla taikka julkaista, välittää tai saattaa
Aineistoa muutoin yleisön saataviin tekijää loukkaavassa muodossa tai yhteydessä.
Sopimuksella ei ole vaikutusta Freelancerin Kopiosto-oikeuksiin.

3. Freelancerin oikeudet ja velvollisuudet
Freelancer vastaa siitä, että hänellä on oikeudet myymäänsä Aineistoon.
Mikäli kolmas taho loukkaa toimeksiantajalle tämän sopimuksen nojalla luovutettuja
oikeuksia käyttämällä Aineistoa luvattomasti, on toimeksiantajalla tältä osin itsenäinen
rinnakkainen Aineiston tekijänoikeutta koskeva kanneoikeus.
Freelancer vastaa aineiston käyttöön perustuvista kolmansien osapuolien toimeksiantajaan
kohdistamista vaatimuksista ja niihin liittyvistä tarpeellisista kustannuksista, mikäli ne
perustuvat freelancerin tahallisesti tai huolimattomuudellaan aiheuttamaan vahinkoon.

4. Muut ehdot
Yhtiöllä on oikeus siirtää tämä sopimus liiketoimintakaupan tai muun yritysjärjestelyn
yhteydessä.
Lisätietoja_______________________________________________________
Nämä ehdot koskevat kaikkea allekirjoittaneiden välillä sovittavaa freelancer-toimintaa, ellei
toisin ole erikseen sovittu. Mikäli osapuolten välillä ei ole jostain asiasta tässä tai muutoin
sovittu, noudatetaan VKL-SJL freelance-tehtävien toimitus ja myyntiehtoja (21.5.2001).
Sopimuksen irtisanomisaika on kaksi kuukautta.

5. Allekirjoitukset

