
SOPIMUS TEKIJÄNOIKEUSMATERIAALIN KÄYTTÖOIKEUDESTA 

JA OIKEUDESTA TIETOKANTAAN 

 

1. Taustaa ja tarkoitus 

Tanssin Liikekieli ry:n tarkoitus on taidetanssin ja sitä lähellä olevien kulttuurinalojen 

tuntemuksen ja arvostuksen edistäminen. Yhdistys toteuttaa Suomalaisen tanssin lähihistoria 

-hankkeen, jonka tarkoituksena on tehdä suomalaisen tanssin lähihistoriaa näkyväksi ja 

kaikkien saataville. Tarkoituksen toteuttamiseksi suomenkielinen tanssia käsittelevä 

materiaali digitoidaan ja siitä muodostetaan tietokanta. Tällä sopimuksella Tanssin Liikekieli 

ry hankkii tarvittavat käyttöoikeudet materiaalin viemiseksi tietokantaan. 

2. Osapuolet 

Tanssin Liikekieli ry  ja  Tekijä: 

PL 161, 00101 Helsinki     

Y-tunnus: 2231143-2     ____________________ 

www.liikekieli.com  

 

3. Sopimuksen kohde ja määritelmät 

Tällä sopimuksella Tanssin Liikekieli ry saa vastikkeetta sopimuksen tarkoituksen 

edellyttämän käyttöoikeuden sopimuksen kohteena oleviin teoksiin, sisältäen oikeuden 

saattaa ne tarvittaessa digitaaliseen muotoon ja julkaista ne tietokannassaan.  

Teoksilla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kaikkea sitä materiaalia, jonka tekijä luovuttaa 

julkaistavaksi Tanssin Liikekieli ry:n tietokannassa, ja joka on lueteltu sopimuksen kohdassa 

8. 

Tekijällä tarkoitetaan henkilöä, joka sitoutuu tähän sopimukseen Tanssin Liikekieli ry:n 

kanssa. 

4. Tekijänoikeudet 

Tekijä vakuuttaa, että hänellä on oikeus luovuttaa tämän sopimuksen mukainen käyttöoikeus 

teoksiin Tanssin Liikekieli ry:lle.  

Tällä sopimuksella tekijä luovuttaa Tanssin Liikekieli ry:lle ei-yksinomaisen ja 

maailmanlaajuisen käyttöoikeuden teoksiin. 

Teoksiin kohdistuvat tekijänoikeudet säilyvät tekijällä. Tämä sopimus ei rajoita tekijän 

oikeutta käyttää teoksia muissa yhteyksissä. 

5. Voimassaolo 

Tämä sopimus on voimassa allekirjoitusten päivämäärästä lähtien toistaiseksi.  



 

6. Muita ehtoja 

Tekijä on tietoinen siitä, että Tanssin Liikekieli ry pyrkii laajentamaan tietokantaa 

mahdollisten yhteistyökumppanien avulla, joita voivat olla esimerkiksi Kansallinen 

digitaalinen kirjasto, Tanssin Tiedotuskeskus ja Teatterimuseo, ja hyväksyy sopimuksen 

kohteena olevan materiaalin tämän sopimuksen mukaisen käyttöoikeuden 

edelleenluovutuksen yhteistyökumppaneille tietokannan laajentamista ja jatkokehittelyä 

varten.  

Jos tietokanta ei jostain syystä toteutuisi tai se lakkaisi, Tanssin Liikekieli ry:llä on oikeus 

julkaista teokset verkkosivuillaan. 

Käyttöoikeus käsittää sopimuksen tarkoituksen toteuttamisen mahdollistavat käyttötavat, 

jotka ovat tiedossa sopimishetkellä, sekä tietokannan tai tekniikan mahdollisten muutosten 

aiheuttamat uudet käyttötavat. 

Tanssin Liikekieli ry omistaa kaikki oikeudet sopimuksessa tarkoitettuun tietokantaan. 

Oikeus tietokantaan siirtyy tällä sopimuksella Tanssin Liikekieli ry:lle sellaiselta henkilöltä, 

joka osallistuu tietokannan laatimiseen ja joka ei ole työsuhteessa Tanssin Liikekieli ry:hyn. 

7. Allekirjoitukset 

Paikka ja aika   Paikka ja aika 

__________________________  __________________________ 

   

__________________________  __________________________ 

Tanssin Liikekieli ry   Tekijä 

8. Teokset 

Lueteltu liitteessä 1: Teostietolomake 


