KUSTANNUSSOPIMUS, Tiede ja Ase -julkaisu
1. SOPIJAPUOLET
1.

Suomen sotatieteellisen seuran julkaisu Tiede ja Ase, jota jäljempänä kutsutaan kustantajaksi

2.

_______________________________________________, jota jäljempänä kutsutaan tekijäksi/tekijöiksi

Teoksen otsikko: ___________________________________________________________________________________
2. SOPIMUKSEN KOHDE
Sopimuksen kohteena on tekijän/tekijöiden käsikirjoitus, jota jäljempänä kutsutaan teokseksi.
Tekijä/tekijät vastaavat siitä, että hänellä/heillä on teokseen ja sen osiksi sisällytettyyn kuva-,
taulukko- tms. aineistoon täydellinen tekijänoikeus tai että tällaiseen aineistoon on julkaisuoikeus.
Tekijä/tekijät vastaavat omaa teostaan koskevista kolmannen osapuolen esittämistä kaikista
vaatimuksista myös kustantajan osalta.
Tekijä/tekijät takaavat, että kyseistä teosta ei ole aiemmin julkaistu.
Solmittu kustannussopimus koskee myös teoksen toista ja muita myöhempiä painoksia, sähköisiä
versioita sekä muuta olemassa olevaa mediaa että myöhemmin kehitettyjä tiedon välityksen muotoja.
3. SOPIMUKSEN TARKOITUS
Sopimuksen tarkoitus on mahdollistaa tekijälle/tekijöille tieteellinen julkaisukanava ja
tutkimustulostensa julkistaminen. Kustannussopimus siirtää kustantajalle teokseen liittyvät
taloudelliset oikeudet eli yksinomaisen julkaisuoikeuden teokseen graafisessa ja elektronisessa
muodossa. Taloudellisiin oikeuksiin lukeutuu oikeus julkaista teos tai sen selvästi osoitettu osa
uudelleen toisessa julkaisumuodossa taikka luovuttaa tällainen oikeus toiselle kustantajalle. Tämä
oikeus on yksinomainen, kuitenkin seuraavassa kohdassa mainituin poikkeuksin.
Teoksen moraaliset oikeudet jäävät tekijälle. Moraalisiin oikeuksiin lukeutuvat tekijän oikeus estää
teoksen sisällöllinen muuttaminen, tekijän oikeus päättää teoksen tai sen osan julkaisemisesta
muilla kielillä sekä tekijän oikeus käyttää teosta tai sen osaa osana sellaista myöhempää teosta, joka
poikkeaa selvästi tämän sopimuksen kohteesta tai jossa teoksen tieteellistä sisältöä on uudistettu
siten, että kysymys ei ole saman teoksen uudesta painoksesta. Tekijällä on oikeus julkaista teos
osana artikkeliväitöskirjaa tai –lisensiaatin työtä. Näissä tapauksissa tekijän tulee mainita, että
kyseinen teos on julkaistu aikaisemmin Tiede ja Ase -julkaisussa sekä ilmoittaa kyseisen teoksen
vuosikerta- ja sivunumerotiedot.
4. KÄSIKIRJOITUKSEN VALMISTUMINEN
Käsikirjoitus on luovutettu kustantajalle niiden vaatimusten mukaisena, jotka kustantaja
tavanmukaisesti asettaa ja joista tekijä/tekijät ovat tietoisia. Kustantaja voi tehdä tekstiin tyylillisiä ja
kielenhuollollisia muutoksia ja korjauksia. Kustantaja voi julkaisu- ja taittoteknisistä syistä siirtää
teoksen julkaisemista yhden numeron verran. Tekijä/tekijät tarkistavat taitetun käsikirjoituksen
ennen teoksen painamista.
5. TEOKSEN JULKAISEMINEN
Teos julkaistaan ensimmäisen kerran Tiede ja Ase -kausijulkaisussa. Kustantaja voi julkaista teoksen
sekä paperimuodossa että sähköisesti. Kustantajalla on oikeus uudelleen julkaista teos painettuna,
sähköisessä muodossa kustantajan valitsemissa palvelimissa, optisesti luettavassa levyssä tai muulla
tavalla sähköisesti sekä usean kustantajan yhteisessä sähköisessä julkaisussa, tietokannassa tai
tietopankissa.
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Teoksen uudelleenjulkaisemisesta ei makseta palkkiota, paitsi jos kustantaja luovuttaa teoksen
julkaistavaksi uudelleen korvausta vastaan.
Kustantaja on velvollinen huolehtimaan siitä,
tekijänoikeutensa sekä teoksen alkuperäisen
uudelleenjulkaisemisen yhteydessä.

että tekijän/tekijöiden nimet, hänen/heidän
julkaisumuodon tiedot ilmenevät jokaisen

Kustantaja vastaa, että teoksen viimeistelyssä noudatetaan hyvää tieteellistä ja journalistista tapaa.
6. TEKIJÄNPALKKIO
Tekijälle/tekijöille ei makseta palkkiota.
Jos kustantaja luovuttaa teoksen korvausta vastaan uudelleenjulkaistavaksi toiselle kustantajalle tai
useiden kustantajien toimesta yhdessä, siitä saatava korvaus jaetaan kahtia kustantajan ja
tekijän/tekijöiden kesken.
7. TEKIJÄNKAPPALEET
Kukin tekijä saa yhden tekijänkappaleen
ensimmäisen kerran julkaistaan.

kokoomateoksesta,

jossa

tekijän/tekijöiden

teos

8. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO
Tämä sopimus on voimassa koko sen ajan, jonka teos on laillisesti suojattu.
9. ERIMIELISYYDET
Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet käsittelee kustantajan kotipaikan käräjäoikeus, elleivät
osapuolet yhdessä sovi sellaisesta välimiesmenettelystä, johon Tieteellisten seurain valtuuskuntaa
pyydetään määräämään yhden välimiehen.
10. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET
Tätä sopimusta on laadittu yksi allekirjoitettu kappale kustantajaa ja yksi jokaista tekijää varten.
Kustantaja on velvollinen säilyttämään kustannussopimuksen arkistossaan.

____________________ ____.____.20___
____________________________ _____________________________ ____________________________
(kaikkien tekijöiden allekirjoitukset)
___________________________
Suomen Sotatieteellinen Seura
Tiede ja Ase -julkaisun päätoimittaja
Tämä kustannussopimus pohjautuu soveltuvin osin ja tarkennuksin Suomen tiedekustantajien liitto
ry:n sopimusmalleihin nro 1 (Versio 2000 / 1 / 15.12.1999, päivitetty 11.11.2009) ja nro 3 Suomen
tiedekustantajien liitto ry:n sopimusmalli nro 3 (Versio 2000 / 1 / 15.12.1999; päivitetty 11.11.2009).
Muokattu Tiede ja Ase -julkaisulle 2.1.2017.
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