Kuv it uks en yl eis et to im it us eh dot
1. So velta misala
1.1 Näitä toimitusehtoja sovelletaan kuvitukseen liittyvissä toimeksiannoissa, mikäli muuta
ei ole sovittu.
2. Määr it yk set
Tekijällä tarkoitetaan kuvituksen toimittajaa.
Tilaajalla tarkoitetaan kuvituksen tilaajaa.
Aineisto tarkoittaa Tekijän toimeksiantosopimuksen mukaista kuvituksen toimitusta.
Käyttöoikeudet tarkoittaa Tilaajan oikeutta valmistaa Aineistosta teoskappale painamalla,
monistamalla, jäljentämällä tai muulla vastaavalla menetelmällä käytettäväksi
toimeksiantosopimuksen kohteena olevassa julkaisussa sekä näiden teoskappaleiden
levittämistä yleisön keskuuteen.
Mikäli toimeksiantosopimuksessa on sovittu myös Tilaajan oikeudesta käyttää Aineistoa
digitaalisessa muodossa, tarkoittaa "Käyttöoikeudet" myös Tilaajan oikeutta valmistaa
Aineistosta teoskappaleita käytettäväksi toimeksiantosopimuksen kohteena olevassa
digitaalisessa julkaisussatallentamalla Aineistosta valmistettuja teoskappaleita julkiseen
tietoverkkoon kytketylle palvelimelle tai toimeksiantosopimuksessa tarkoitetulle muulle
medialle sekä saattaamalla näitä Aineiston teoskappaleita yleisön saataviin.
Moraaliset oikeudet tarkoittaa Tekijän oikeutta tulla mainituksi tekijänä sekä kieltoa
muuttaa teosta tekijän arvoa loukkaavalla tavalla tai saattaa teos yleisön saataviin sanotuin
tavoin loukkaavassa muodossa tai yhteydessä.
Toimeksiantosopimuksessa mainittu uusintapainos tarkoittaa ainoastaan saman julkaisun
uusia, mahdollisesti vähäisin korjauksin tehtyjä painoseriä. Uusista, korjatuista laitoksista on
aina sovittava erikseen.
3. Tila uks en k oht eena ol evaa A in eist oa k osk evat määrä yks et
3.1 Nämä toimitusehdot koskevat erillisessä toimeksiantosopimuksessa tarkemmin
määritellyn Aineiston käyttöä julkaisun kuvituksena.
3.2 Tekijä huolehtii Aineiston toimittamisesta Tilaajalle näiden yleisten toimitusehtojen ja
toimeksiantosopimuksen mukaisesti.
3.3 Tekijällä on oikeus käyttää alihankkijoita. Näissä tilanteissa Tekijä vastaa
alihankkijoidensa työstä kuten omastaan.
3.4 Toimitetun Aineiston alkuperäiskappaleet ovat Tekijän omaisuutta.
3.5 Tilaaja on velvollinen käsittelemään saamiaan piirroksia varovasti. Näitä ei saa taittaa,
murtaa, liata tai vahingoittaa muilla tavoin. Mahdolliset merkinnät on tehtävä lyijykynällä ja

ne on tehtävä marginaaliin, suojapaperiin tai erilliselle paperille. Tämä koskee sekä vedoksia
että puhtaaksipiirroksia.
3.6 Alkuperäiskappaleet on palautettava Tekijälle sovitun käytön jälkeen virheettöminä.
4. A in eis to n t ek ijän o ik eudet ja kä ytt öo ik eudet
4.1 Tekijänoikeus Aineistoon kuuluu Tekijälle tai tämän lisenssinantajille.
4.2 Tilaaja saa Käyttöoikeudet Aineiston hyödyntämiseen toimeksiantosopimuksessa
määritellyssä julkaisussa siinä määritellyin tarkennuksin palkkion tultua kokonaisuudessaan
maksetuksi.
4.3 Tilaajalla ei ole oikeutta siirtää Käyttöoikeuksia edelleen ilman Tekijän suostumusta.
4.4 Ilman Tekijän suostumusta Aineistoa ei saa julkaista muun kokoisena, muissa väreissä
tai muutoin muunneltuna.
4.5 Aineiston käyttämisestä tai Käyttöoikeuksien luovuttamisesta muissa kuin edellä
mainituissa tapauksissa on sovittava Tekijän kanssa erikseen kirjallisesti.
4.6 Valmistettaessa Aineistosta kappaleita on Tekijä mainittava teoksen käytön yhteydessä
hyvän tavan mukaisesti. Tilaajan tulee muutoinkin Käyttöoikeuksiaan ja mahdollisia
muunteluoikeuksiaan hyödyntäessään kunnioittaa Tekijän Moraalisia oikeuksia. Tämä
koskee myös vaatimusta Aineiston tyydyttävästä toisintamisesta.
4.7 Valmistettaessa Aineistosta teoskappaleita käytettäväksi digitaalisessa julkaisussa, on
julkaisijan huolehdittava siitä, että kuvien resoluutio ja tiedostomuoto ovat sellaisia, ettei
niiden toisintaminen painomenetelmillä ole mahdollista.
5. Pa lkk io
5.1 Tilaajan on suoritettava toimeksiantosopimuksessa mainittu palkkio tekijälle neljäntoista
(14) vuorokauden kuluessa siitä, kun Aineisto luovutetaan Tilaajalle.
5.2 Tilatusta ja toimitetusta hyväksytyn luonnoksen tai muuten toimeksiantosopimuksen
mukaisesta Aineistosta on toimeksiantosopimuksessa mainittu palkkio maksettava
riippumatta siitä, käytetäänkö Aineistoa vai ei. Tämä koskee myös tilannetta, jos Tilaaja
keskeyttää työn ennen kuin se on valmistunut.
5.3 Tilatusta ja toimitetusta teoksen luonnoksesta on tekijällä oikeus saada luonnospalkkio.
Palkkio on maksettava luovutettaessa ja riippumatta siitä johtaako luonnos
puhtaaksipiirtämiseen vai ei. Luonnospalkkion maksaminen ei oikeuta tilaajaa
minkäänlaiseen toisintamiseen.
5.4 Mikäli luonnoskappaletta tekijän suostumuksella käytetään varsinaisen toimitettavan
Aineiston sijaan, on tästä maksettava toimeksiantosopimuksessa mainittu palkkio.
5.5 Mikäli toimeksianto muuttuu ennen Aineiston toimittamista Tilaajalle, on Tekijällä

oikeus palkkioon jo tehdyn työn osalta. Näissä tilanteissa uudet ohjeet katsotaan uudeksi
palkkioon oikeuttavaksi toimeksiannoksi.
5.6 Jos työ tilataan samanaikaisesti usealta kuvittajalta, on kyseessä kilpailu. Tällöin on
tavallisen palkkion lisäksi suoritettava palkintosumma kuten kutsukilpailussa. Tilattaessa on
tekijälle ilmoitettava, suorittavatko useammat kuvittajat saman tehtävän.
5.7 Viivästyneelle maksuerälle maksetaan korkolain mukaista viivästyskorkoa.
6. Oikeudell is et va st uut ja m uut l o ukka us t il anteet
6.1 Tekijä vastaa siitä, että hänellä tai hänen lisenssinantajillaan on tekijänoikeus
toimeksiantosopimuksessa tarkoitettuun Aineistoon ja ettei Aineiston käyttäminen
toimeksiantosopimuksen mukaisiin tarkoituksiin miltään osin loukkaa kolmansien
tekijänoikeutta eikä muuta immateriaalioikeutta.
6.2 Tekijä vastaa kaikista vahingoista ja kustannuksista, jotka Tilaajalle edellä mainittujen
oikeuksien loukkauksen johdosta mahdollisesti aiheutuu, kuitenkin enintään
toimeksiantosopimuksessa mainitulla palkkion määrällä.
6.3 Mikäli Tekijä perustellusti katsoo, että Tilaaja hänelle myönnetyt Käyttöoikeudet ylittäen
loukkaa Tekijän tekijänoikeuksia mukaanlukien Moraaliset oikeudet, on Tilaajan
välittömästi tästä tiedon saatuaan lopetettava Aineiston käyttö.
7. Vahing onk or va usv el vo ll is uus
7.1 Sopijapuolet vastaavat vahingoista, joita toiselle Sopijapuolelle mahdollisesti aiheutuu
toisen Sopijapuolen sopimusrikkomuksen johdosta. Ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisella
oikeudenloukkauksella, rajoittuu vastuu niihin välittömiin kuluihin ja vahinkoihin, joita
toiselle Sopijapuolelle aiheutuu.
8. Vapaakappa leet
8.1 Tekijällä on oikeus halutessaan saada teoksesta ilmaiseksi 5–12 painettua kappaletta
riippuen teoskappaleiden arvosta.
9. Sov ell et tava lak i ja er imiel is yyk s ien ra tka is emin en
8.1 Toimeksiantoihin liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan
sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli sopijapuolet eivät pääse sovinnolliseen
ratkaisuun, ratkaistaan riidat Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lain mukaan.

