1/2

TEKSTIN KÄYTTÖLUPA
1. KÄYTTÖLUVAN ANTAJA
Etunimi Sukunimi
[OSOITE]
[OSOITE]
(jäljempänä ”Sanoittaja”)
2. KÄYTTÖLUVAN SAAJA
Music Finland ry
Urho Kekkosen katu 2 C
00100 Helsinki
(jäljempänä ”Music Finland”)

3. MUSIC FINLANDIN KÄYTTÖLUVAN KOHDE
Sanoittaja antaa Music Finlandille tämän sopimuksen ehtojen mukaisen ei-yksinomaisen oikeuden julkaista ja levittää graafisessa ja sähköisessä muodossa jäljempänä yksilöityjä Sanoittajan
Kustantamattomia tekstejä liitettynä sellaiseen sävelteokseen, jonka julkaisemisesta ja levittämisestä sävelteoksen tekijä solmii tai on solminut Music Finlandin kanssa käytön edistämistä
koskevan sopimuksen (jäljempänä "Promootiosopimus"). Edellä mainittu käyttöoikeus sisältää
Music Finlandin oikeuden valmistaa tässä tarkoitetun käytön edellyttämät teoskappaleet Kustantamattomista teksteistä. Jäljempänä tässä sopimuksessa julkaisu-, levitys- ja kappaleen
valmistamisoikeus kaikki yhdessä "julkaisu- ja levitysoikeus".

Käyttölupa koskee seuraavia tekstejä:
Teoksen nimi:
1.
2.
3.

Teoksen säveltäjä:
1.
2.
3.

Teoksen sanoittaja:
1.
2.
3.

Käyttöluvan laajuus:
Julkaisu- ja levitysoikeus koskee Sanoittajan tekstien julkaisemista ja levitystä
a. nuotteina (ei verkkoympäristössä) ja / tai b. Internetissä.
4. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Olen tutustunut liitteenä oleviin käyttöluvan ehtoihin ja hyväksyn ne. Tätä käyttölupaa on tehty
kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi (1) Sanoittajalle ja yksi Music Finlandille.
________________________

. .2016

_________________________________
Sanoittaja (allekirjoitus ja nimenselvennys)
Music Finland ry
Urho Kekkosen katu 2 C, 00100 Helsinki
puh. 0440 698000 (toiminnanjohtaja), 020 7302 232 (nuotisto),
faksi 020 730 2231, e-mail: info@musicfinland.fi
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Tekstin käyttöluvan ehdot
5. KÄYTTÖLUVAN TAUSTA JA TARKOITUS

9. KÄYTTÖLUVAN VOIMASSAOLO

Tämän käyttöluvan tarkoituksena on mahdollistaa
Music Finlandin säveltäjäasiakkaan kustantamattomien sävelteosten julkaisu, jakelu ja muu levittäminen ja välittäminen silloinkin, kun sävelteokseen on liitetty Sanoittajan tekemä tekijänoikeudellisesti suojattu kustantamaton teksti (jäljempänä
"Kustantamaton teksti"). Tällä tarkoitetaan tekstiä,
jonka osalta Sanoittaja ei ole solminut musiikinkustannussopimusta tai muuta kustannussopimusta,
jonka ehdot kieltävät tai rajoittavat tämän sopimuksen mukaisen käyttöluvan myöntämisen Music
Finlandille.

Tämä käyttölupa tulee voimaan Sanoittajan allekirjoituksin ja se on voimassa toistaiseksi.

6. KÄYTTÖLUVAN RAJOITUKSET

10. KÄYTTÖLUVAN IRTISANOMINEN

Tätä käyttölupaa ei voida soveltaa teksteihin, joiden osalta Sanoittaja on solminut musiikinkustannussopimuksen tai muita kustannussopimuksia,
joiden ehdot kieltävät tai rajoittavat tämän sopimuksen mukaisen käyttöluvan myöntämisen Music
Finlandille. Sanoittaja vakuuttaa, että hän ei ole
solminut edellä kohdassa 3. mainittuja tekstejä
koskevia tällaisia sopimuksia.

Sanoittaja voi irtisanoa tämän käyttöluvan kolmen
(3) kuukauden irtisanomisajalla kirjallisesti Music
Finlandille tekemällään ilmoituksella.

Edellä mainitusta huolimatta tämän käyttöluvan
voimassaolo päättyy välittömin oikeusvaikutuksin
nimetyn tai nimettyjen tekstien osalta silloin, kun
Music Finland on saanut tiedon, että kyseiset
sanoitukset eivät ole Kustantamattomia tekstejä,
tai kun sävelteoksen tekijän ja Music Finlandin
solmiman Promootiosopimuksen voimassaolo
päättyy kokonaisuudessaan tai yhden tai useamman nimetyn sävelteoksen osalta.

11. KÄYTTÖLUVAN PÄÄTTYMISEN
VAIKUTUKSET

Tämän käyttöluvan päättyminen tarkoittaa, että
Music Finlandilla ei ole oikeutta julkaista ja levittää
7. KUSTANNUSSOPIMUKSESTA
sen ja säveltäjän välisen Promootiosopimuksen
ILMOITTAMINEN
nojalla tämän käyttöluvan kohdassa 3. mainittuja
teoksia siten, että sanoitus on liitetty sävelteokSanoittaja on velvollinen välittömästi ilmoittamaan seen.
Music Finlandille edellä kohdassa 3. tarkoitetuista
teksteistä tämän käyttöluvan voimassa ollessa Käyttöluvan päättymisestä huolimatta Music Fintekemänsä musiikinkustannussopimukset tai muut landilla on oikeus pysyvästi arkistoida yksi teoskustannussopimukset, jotka kieltävät tai rajoittavat kappale Sanoittajan kustakin kohdan 3. mukaisestämän sopimuksen mukaisen käyttöluvan myön- ta sanoituksesta ilman vuokraus- ja myyntioikeuttämisen Music Finlandille. Mikäli Sanoittaja laimin- ta.
lyö kyseisen ilmoitusvelvollisuutensa, hän on velvollinen korvaamaan laiminlyönnistä Music Finlandille aiheutuneen vahingon Music Finlandin niin 12. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN
vaatiessa.
Tästä käyttöluvasta mahdollisesti aiheutuneet
erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Sanoittajan
8. KORVAUKSET
ja Music Finlandin välisin neuvotteluin. Mikäli
tässä ei onnistuta, ratkaistaan erimielisyydet HelTämä käyttölupa on korvaukseton.
singin käräjäoikeudessa.
Selvyyden vuoksi todetaan, että Music Finlandilla
ei ole oikeutta saada tämän käyttöluvan piiriin
kuuluviin sävelteoksiin liitettyjen tekstien käytöstä
Sanoittajalle maksettavia tekijänoikeuskorvauksia.

Music Finland ry
Urho Kekkosen katu 2 C, 00100 Helsinki
puh. 0440 698000 (toiminnanjohtaja), 020 7302 232 (nuotisto),
faksi 020 730 2231, e-mail: info@musicfinland.fi

