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Osoite
Postiosoite ja -toimipaikka

b)

JATKOSSA: ”KIRJAILIJA”
1. SOPIMUKSEN KOHDE
1.1 Sopimuksen kohteena on Kirjailijan teosten (jäljempänä
”BoD-nimike”) käytön, erityisesti painettujen kappaleiden
(jäljempänä ”Painotuote”) valmistamisen ja myynnin, salliminen BoD:lle sekä BoD-nimikkeiden sähköisten versioiden kuten e-kirjan (jäljempänä ”Sähköiset versiot”)
myynnin ja käyttöönoton mahdollistaminen, erityisesti
BoD:n tai sen liikekumppanien valmistamien Sähköisten
versioiden yksilöllinen lataaminen Internetistä. Sähköiset
versiot voivat olla myös multimediateoksia tai äänikirjoja.
2.

TÄMÄN KIRJAILIJASOPIMUKSEN VOIMASSAOLOALUE, TÄHÄNASTISTEN KIRJAILIJASOPIMUSTEN KORVAAMINEN
2.1 Tämä sopimus (jäljempänä ”Kirjailijasopimus”) on puitesopimus, jota sovelletaan kaikkiin Kirjailijan ja BoD:n välillä jatkossa solmittaviin yksittäissopimuksiin yksittäisistä BoD-nimikkeistä (jäljempänä ”Kirjasopimukset”).
2.2 Mikäli Kirjailija ja BoD ovat jo aikaisemmin solmineet
kirjailijasopimuksen tai puitesopimuksen (jäljempänä yhteisesti ”Aikaisempi kirjailijasopimus”), tämä Kirjailijasopimus korvaa jatkossa Aikaisemman kirjailijasopimuksen.
Edellä mainittu ei kuitenkaan rajoita osapuolten Aikaisemman kirjailijasopimuksen nojalla jo syntyneitä maksuvaateita.
2.3 Kirjailijasopimus koskee myös jo olemassa olevia Kirjasopimuksia ja jo olemassa olevia BoD-nimikkeitä. Mikäli
tämä Kirjailijasopimus poikkeaa olemassa olevien Kirjasopimusten määräyksistä, tämän Kirjailijasopimuksen ehdot ovat jatkossa etusijalla.
3.

KÄSIKIRJOITUKSEN TOIMITTAMINEN
Mikäli nimenomaisesti mitään muuta ei ole sovittu (erityisesti BoD:n lisäpalvelujen tilauksen puitteissa), Kirjailijalla on velvollisuus toimittaa painovalmis käsikirjoitus
(ladonta ja korjausluku tehtyinä) omalla kustannuksellaan
BoD:lle (lataamalla se BoD:n tietokantaan internetissä).

4. KIRJAILIJAN OIKEUKSIEN LUOVUTUS
4.1 Kirjailija luovuttaa BoD:lle kaikkiin tunnettuihin käyttötapoihin liittyvät alueellisesti ja sisällöllisesti rajoittamattomat oikeudet BoD-nimikkeen käyttöön kulloisenkin
Kirjasopimuksen voimassaoloajaksi.
Oikeuksien luovuttaminen koskee sekä itse BoD:n että
myös kolmannen osapuolen, jolle oikeudet on korvaukselToukokuu 2018

c)

d)

lisesti tai korvauksettomasti (myös osittain) luovutettu,
harjoittamaa käyttöoikeuksien hyödyntämistä ja kattaa
erityisesti seuraavat oikeudet yksinoikeudella:
oikeus kirjaan, eli oikeus BoD-nimikkeen painettujen
kappaleiden valmistukseen erityisesti yksittäistilauksen
tai yksittäisen pyynnön (”Print-on-Demand”) perusteella
mukaan lukien Kirjailijan yksittäistilaukset;
oikeus elektroniseen käyttöön, eli oikeus saattaa BoDnimike tai sen osia rajoitetun tai rajoittamattoman henkilöryhmän käyttöön mihin tahansa digitaaliseen tai muuhun tallennus- ja tiedonsiirtotekniikkaan (esim. tietokannat, Internetin online-palvelut, matkapuhelinpalvelut, tilauspalvelut jne.) pohjautuen ja kaikkia tiedonsiirtoprotokollia (esim. TCP / IP, http, WAP, HTML, UMTS jne.)
hyödyntäen sekä (väli)tallennusmahdollisuutta käyttäen
tai käyttämättä vapaasti valittavissa olevana ajankohtana
ja vapaasti valittavissa olevassa paikassa siten, että BoDnimikkeiden yksilöity haku ja käyttöönotto, erityisesti ekirjan lataaminen verkkokaupoista tai ns. suoratoiston
(stream) valitseminen, on mahdollista (oikeus julkisen
saatavuuden mahdollistamiseen). Tähän sisältyy sellaisten
kuva-/äänitallennusvälineiden valmistaminen, kopiointi ja
levittäminen, joille BoD-nimikkeet on siten tallennettu,
että toisto on mahdollista ainoastaan lisätietoja (avain)
ilmoittamalla. Oikeus elektroniseen käyttöön käsittää lisäksi oikeuden BoD-nimikkeen tallennukseen, digitalisointiin ja syöttämiseen elektronisiin tietokantoihin ja tietoverkkoihin onlinepalveluiden jne. puitteissa, kun tarkoituksena on julkisen saatavuuden mahdollistaminen näissä
palveluissa. Tähän sisältyy myös oikeus muokata ja työstää BoD-nimikkeitä näihin tarkoituksiin, sikäli kuin se on
teknisesti tarpeen. BoD:lla on oikeus kehittää tai kehityttää tämän sopimuksen sallimaan käyttöön kohdistuvia
BoD-nimikkeeseen liittyviä teknisiä suojamekanismeja,
joiden avulla valvotaan nimikkeisiin pääsyä ja niiden
käyttöä (esim. Digital Rights Management, allekirjoitukset, kopiosuojaus, vesileimat, salaustekniikat jne.);
kopiointi- ja levitysoikeus, eli oikeus tallentaa, kopioida ja
levittää BoD-nimikettä tämän Kirjailijasopimuksen sallimien käyttötapojen puitteissa;
työstöoikeus, eli oikeus lyhentää, työstää tai muulla tavoin muokata BoD-nimikettä, ilman että Kirjailijan ehdottomia tekijänoikeuksia loukataan, esim. ns. abstractien
(lyhennelmien ja kuvausten) ja ns. enhanced ebookien (ekirjoja, joihin on liitetty multimediatoimintoja ja interaktiivisia elementtejä) laatimista varten.
Työstöoikeuteen kuuluu oikeus muuttaa BoD-nimikettä
digitaalisten painomallien (”Print master”) ja sähköisten
versioiden mallitiedostojen (erityisesti e-kirjan) valmistusta varten, sikäli kuin se on teknisistä syistä tarpeen,
erityisesti BoD-nimikkeen formaatin ja ulkoasun sovittamiseksi sähköisiin ja muihin lukujärjestelmiin sekä BoDnimikkeen elementtien (esim. erikoismerkit, kuvat jne.)
yksinkertaistamiseksi, muokkaamiseksi tai korvaamiseksi.
BoD:llä on oikeus varustaa BoD-nimike sähköisen version
käyttöä varten ns. metatiedoilla (erityisesti alalla yleisesti
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käytössä olevilla tekijänoikeustiedoilla, kirjan nimikkeen
ja Kirjailijan tiedoilla sekä BoD:n tiedoilla kustantamona
ja ISBN-tunnuksella) sekä muuttaa olemassa olevia metatietoja;
e) tietokanta- ja arkistointioikeus, eli oikeus sisällyttää BoDnimike BoD:n tietokantoihin sekä kirjatukkujen ja vähittäiskauppojen sekä muiden jakelijoiden luettelotietokantoihin tämän Kirjailijasopimuksen voimassaolon aikana;
lisäksi oikeus print masterin ja sähköisten versioiden mallitiedostojen tallentamiseen sellaisiin tietokantoihin, jotka
ovat tämän sopimuksen mukaisen käytön kannalta tarpeen;
f)
esitysoikeus, eli oikeus esittää BoD-nimikettä muussa
muodossa kuin näyttämöllä niin usein kuin tahansa mukaan lukien oikeus esityksen tallentamiseen mille tahansa
kuvan-, äänen- tai muulle tallennuslaitteelle ja käyttää
tallennetta tämän sopimuksen puitteissa kaikissa sopimuksen kohteena olevissa käyttömuodoissa, esim. äänikirjana;
g) painatusoikeus, eli oikeus koko BoD-nimikkeen tai sen
osan ennakko- ja jälkipainokseen, myös jatkopainoksena
erilaisissa kausijulkaisuissa (esim. sanoma- ja aikakauslehdet) ja epäsäännöllisesti ilmestyvissä medioissa, erityisesti myös Internetissä, sekä useiden eri kirjailijoiden teoksista tehdyissä kokoelmissa. Oikeus kattaa myös BoDnimikkeen käytön maksuttomiin lukunäytteisiin (”Previews”) ja esikatselupalveluihin, kuten Amazonin “Look
Inside” ja Googlen kirjahaku;
h) vuokraus- ja lainausoikeus, eli oikeus BoD-nimikkeen
luovuttamiseen määräajaksi (esim. eräänlaiseen kirjastoon, josta sitä voi lainata);
i)
nimikkeen käyttöoikeus, eli oikeus käyttää lopullista
BoD-nimikettä mahdollisesti edeltävää alustavaa teosnimikettä lopullista BoD-nimikettä tarkoitettaessa. Oikeus
kattaa alustavan teosnimikkeen käytön samassa laajuudessa kuin itse BoD-nimikkeen;
j)
mainostusoikeus, eli oikeus BoD-nimikkeen sekä Kirjailijan nimen ja bibliografisten tietojen käyttöön kaikenlaisissa sekä BoD-nimikkeeseen että itse BoD:hen kohdistuvissa mainostustoimissa. Mainostusoikeus koskee myös
Kirjailijan kuvia sekä Kirjailijan biografiatietoja, sikäli
kuin Kirjailija on antanut sellaisia BoD:n käyttöön tai antanut niiden käyttöön BoD:lle luvan.
4.2 BoD:lla on oikeus ilman Kirjailijan erillistä suostumusta
jakaa kolmansille osapuolille, erityisesti verkkokauppoja
hallinnoiville ja muille liikekumppaneille koti- ja ulkomailla, edellä lueteltuja oikeuksia (kokonaan tai osittain)
koskevia alalisenssejä. BoD:lla on oikeus mainostarkoituksissa tämän sopimuksen sallimassa laajuudessa luovuttaa Kirjailijan biografiatietoja ja kuvia myös liikekumppaneidensa käyttöön.
4.3 Kirjailija luovuttaa lisäksi BoD:lle Saksan liittotasavallan
tekijänoikeuslain (Urheberrechtsgesetz) 44a pykälän ja sitä seuraavien pykälien mukaiset lakisääteiset oikeudet
korvauksiin, sikäli kuin BoD antaa kustantajien ja tekijöiden yhteisiä oikeuksia valvovalle yhteisölle (Saksan liittotasavallan tekijänoikeuslain (Urheberrechtsgesetz) 63a
pykälän 2 virke) toimeksiannoksi oikeuksien valvomisen.
BoD hyväksyy oikeuksien luovutuksen.
4.4 Jos Kirjailija kussakin Kirjasopimuksessa on yhtä tai useampaa BoD-nimikettä koskien valinnut, että kyseisen
BoD-nimikkeen tai kyseisten BoD-nimikkeiden on määrä
olla saatavissa ainoastaan Kirjailijan omia tilauksia (sellaiToukokuu 2018

sia kappaleita, jotka tuotetaan Kirjailijalle Kirjailijan tilauksesta) varten eikä BoD:n omassa verkkokaupassa, Kirjailija luovuttaa kohdista 4.1 – 4.3 poiketen ainoastaan
omiin tilauksiin tarvittavat käyttöoikeudet.
4.5 Mikäli Kirjailijan alkuperäiskappale sisältää elementtejä
(esim. tekstejä, erikoiskirjasinlajeja, kuvia ja/tai valokuvia), joita Kirjailija ei ole itse luonut ja joihin Kirjailijalla
ei ole omia käyttöoikeuksia (”Vierasmateriaali”), Kirjailijalla on velvollisuus omalla kustannuksellaan hankkia oikeuksien omistajalta kaikki tarvittavat luvat, jotka ovat
tarpeen, jotta BoD ja/tai sen liikekumppanit voivat tämän
sopimuksen mukaisesti käyttää Vierasmateriaalia.
5. BoD:N SUORITTEET
5.1 BoD valmistaa BoD-nimikkeen painoksia erityisesti tilauksesta (Print-on-Demand) sekä mahdollistaa BoDnimikkeen Sähköisten versioiden (esim. e-kirjojen) saatavuuden. Markkinoinnin osalta BoD tekee yhteistyötä liikekumppanien (tukkukauppiaiden, verkkokauppojen jne.)
kanssa; lisäksi BoD-nimikettä voidaan myydä BoD:n
omassa verkkokaupassa.
5.2 Sähköisten versioiden (erityisesti e-kirjojen) osalta BoDnimikkeen muokkaus kulloisenkin liikekumppanin tarvitsemaan tiedostomuotoon saattaa olla tarpeen. Tässä tapauksessa on BoD oikeutettu, mutta ei velvollinen, muokkaamaan
kyseisen BoD-nimikkeen omalla kustannuksellaan. Muokkaaminen on etenkin silloin poissuljettu, kun se ei ole teknisistä syistä BoD-nimikkeen ominaisuuksista johtuen taloudellisesti kannattavaa.
5.3 BoD varmistaa, että Print masteria ja Sähköisiä versioita
tietojärjestelmään tallennettuna olevilta osiltaan käytetään ainoastaan tämän Kirjailijasopimuksen sekä kutakin
BoD-nimikettä koskevan Kirjasopimuksen määräysten
mukaisesti. Liikekumppanien kautta tehtävää Sähköisten
versioiden jakelua ja myyntiä varten BoD:lla on oikeus
antaa liikekumppanin käyttöön Sähköisen version mallitiedoston kopio, jotta tämä voi tallentaa sen itselleen.
5.4 Jos Kirjailija ottaa ISBN-tunnuksen BoD:n kautta, BoD
huolehtii Kirjailijan puolesta BoD-nimikkeen ilmoittamisesta lakisääteisiin kansallisiin julkaisutiedostoihin ja luetteloihin. Nimikettä koskevien tietojen muuttumisesta
on ilmoitettava BoD:lle kirjallisesti. Jos Kirjailija ei ilmoita muutoksista, tiedot välittyvät julkaisutiedostoihin ja luetteloihin muuttumattomina.
5.5 Kirjailija voi tilata BoD:lta BoD-nimikettä Omia tilauksia
tekemällä. BoD sitoutuu toimittamaan Kirjailijan Omat tilaukset. Omien tilausten lähettäminen tapahtuu Kirjailijan
vastuulla ja hänen laskuunsa.
5.6 BoD mahdollistaa BoD-nimikkeen myynnin BoD:n kotija ulkomaisten sopimusmyyntikanavien kautta. Painotuotteiden osalta tämä on yleensä kirjatukku, jonka kautta
jälleenmyyjät voivat tehdä kirjatilauksia. Sähköisten versioiden osalta näitä ovat liikekumppanit (kuten esim.
verkkokaupat) ja/tai myös kirjatukku.
Sähköisten versioiden luettelointi myyntiä varten saattaa
jäädä tekemättä kokonaan tai yksittäisten liikekumppaneiden kohdalta, jos BoD ja yksittäiset liikekumppanit pitävät nimikettä tähän tarkoitukseen sopimattomana. Jos
liikekumppanina toimiva jakelu- tai myyntitaho on ottanut BoD-nimikkeen valikoimiinsa, sitoutuu BoD Kirjailijaa kohtaan valmistamaan ja toimittamaan BoDnimikkeen kyseiselle liikekumppanille tilauksen saatuaan
(”Kaupan kautta tehty tilaus”). Kirjailija huomioi, että ja2

kelu- ja myyntitoimintaa harjoittavien tahojen (kirjatukut,
verkkokaupat jne.) edustajilla on oikeus syytä ilmoittamatta heti tai myöhemmin kieltäytyä BoD-nimikkeen jakelusta ja/tai lopettaa sen myynti. BoD toimittaa Kirjailijalle neljännesvuosittaiset tilastot Kaupan kautta tehtyjen
tilausten perusteella valmistettujen kappaleiden määrästä
BoD-nimikkeittäin ja laskuttaa neljännesvuosittain valmistetut ja toimitetut BoD-nimikkeet. Tämän kohdan
määräykset eivät koske tilannetta, jossa Kirjailija on valinnut yhden tai useammat BoD-nimikkeen kohdalla, että
kyseinen BoD-nimike tulee olla saatavilla ainoastaan Kirjailijan omatilauksia varten, ei BoD:n verkkokaupan kautta.
5.7 Kirjailijalla ei ole minkäänlaista oikeutta vaatia BoDnimikkeen tarjontaa tiettyjen liikekumppanien kautta.
BoD tarjoaa BoD-nimikettä kuitenkin säännöllisesti kaikille myyntikanaville, jotka ovat sopimussuhteessa BoD:n
kanssa, jos on odotettavissa, että kyseinen myyntikumppani ottaa BoD-nimikkeen valikoimiinsa.
5.8 BoD pidättää itsellään oikeuden hylätä käsikirjoituksia
syitä ilmoittamatta.
6.
6.1

6.2

6.3

6.4

LOPPUASIAKKAAN MAKSETTAVAKSI TULEVAN
HINNAN MÄÄRITTÄMINEN
Kirjailija itse määrittää kunkin BoD-nimikkeen Kirjasopimuksessa Painotuotteen osalta ei-sitovan myyntihintasuosituksen tai – mikäli lainsäädäntö niin edellyttää – sitovan maakohtaisen myyntihinnan kulloinkin voimassa
oleva lakisääteinen arvonlisävero mukaan lukien niiden
maiden myyntiin, joissa euro toimii virallisena maksuvälineenä. BoD määrittää ei-sitovan myyntihintasuosituksen
tai – mikäli lainsäädäntö niin edellyttää – sitovan maakohtaisen myyntihinnan niiden maiden, joissa euroa ei
käytetä virallisena maksuvälineenä, myyntiin Kirjailijan
eurovyöhykkeelle määrittämää euromääräistä myyntihintaa mukaillen ja kulloinkin voimassa olevat maakohtaiset
olosuhteet (paino-, markkinointi- ja logistiikkakulut, verot jne.) huomioiden.
Kirjailija voi valita BoD-nimikkeen sähköisten versioiden
(esim. e-kirjat) sitovan tai ei sitovan ohjevähittäishinnan
useammista hintaehdotuksista. BoD ottaa huomioon näitä
hintaehdotuksia määriteltäessä (kuten myös mahdollisesti
BoD:n myöhemmin järkeväksi toteamat ohjevähittäishinnan mukauttamiset) parhaan arvionsa ja velvollisuutensa
mukaisesti Kirjailijan euroalueella määrittämien painosten
hinnan (sopimus kohta 6.1), kulloisillakin markkinoilla
olevan yleisen hintaeron verrattuna saman nimikkeen tavanmukaisesti kalliimpaan painokseen, sekä Kirjailijan taloudellisen intressin Sähköistä versiota myydessä. Jos kirjailija ei valitse yhdestäkään hintaehdotuksesta sopivinta
vaihtoehtoa, määrää BoD Sähköisen version myyntiin
korkeimman hintaehdotuksen ohjevähittäishinnaksi.
BoD:lla ja sen liikekumppaneilla on oikeus antaa Sähköisten versioiden ostajille mahdollisuus ladata Sähköisiä versioita kulloisenkin asiakkaan henkilökohtaisesta kirjastosta myös ensimmäisen latauksen jälkeen (mahdollisesti
useita kertoja) maksutta uudelleen (”Uudelleenlataus”).
Maksuttomat Uudelleenlataukset sisältyvät ensimmäisen
latauksen yhteydessä (kohdan 7.3 mukaisesti) suoritettavaan korvaukseen. Lupa tarjota Uudelleenlatauksia jää
voimaan BoD:lle myös tämän sopimuksen ja Kirjasopimusten päättymisen jälkeen.
BoD määrittää kirjakauppa-alennukset ja kaupallisten
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tilausten ehdot.
7. KIRJAILIJAN PALKKIO, TILITYS
7.1 BoD-nimikkeiden painettujen kappaleiden kaupallisesta
myynnistä sekä BoD-nimikkeiden sähköisten versioiden
(erityisesti e-kirjojen) kauppojen tekemiin tilauksiin perustuvasta levityksestä maksetaan Kirjailijalle palkkio
(”Kirjailijanpalkkio”).
7.2 Kirjailijanpalkkio määritellään Painotuotteiden osalta
Kirjasopimuksessa; se koostuu loppuasiakkaan maksettavaksi määritellystä hinnasta, josta vähennetään kulloinkin
voimassa oleva lakisääteinen arvonlisävero, Kirjasopimuksessa sovitut valmistuskustannukset sekä BoD:n
määrittelemät kirjakauppa-alennukset kirjakauppasopimusten ehtojen mukaan
7.3 Sähköisten versioiden osalta Kirjailija saa jokaista myytyä
kappaletta kohti Kirjasopimuksessa kullekin BoDnimekkeelle sovitun Kirjailijanpalkkion. Uudelleenlatauksista ei makseta uutta korvausta (vrt. kohta 6.3).1
7.4 BoD tilittää Kirjailijanpalkkion neljännesvuosittain. Palkkio maksetaan tilitysvuosineljännestä seuraavaan 30. päivään mennessä tilisiirtona Kirjailijan ilmoittamalle pankkitilille, mikäli Kirjailija on antanut BoD:lle pankkitietonsa. Alle 25 euron suuruisia summia ei makseta, vaan ne
kirjataan Kirjailijan käyttäjätietoihin ja maksetaan edellisessä virkkeessä kuvatulla lailla vasta maksettavan kokonaissumman ylittäessä 25 euroa tai sopimuksen päättyessä. Mikäli BoD:n ja sen liikekumppanien yhteistoiminnan
puitteissa – erityisesti Sähköisten versioiden levityksessä
– on voimassa tästä poikkeavia laskutusmääräyksiä, BoD
maksaa palkkion Kirjailijalle yllä olevan virkkeen 2 mukaisesti vasta liikekumppanin tilitystä seuraavassa laskutuserässä.
7.5 Kirjailijanpalkkion maksun myötä kaikki Kirjailijan tähän
sopimukseen perustuvat taloudelliset vaateet BoD:ta kohtaan on suoritettu, mikäli erikseen ei ole muuta sovittu.
Kirjailijan pakottavia lakimääräisten oikeuksien voimassaoloa ei rajoiteta.
8. KIRJAILIJAN MAKSETTAVAKSI TULEVAT KULUT
8.1 Kirjailija maksaa BoD:lle BoD-nimikkeen tieto- ja järjestelmähallinnan kulut Kirjasopimuksessa määritellyin ehdoin (”Tiedonhallintakulut” tai ”Vuosimaksu”).
8.2 Kirjailija maksaa BoD:lle omista tilauksistaan Kirjasopimuksessa sovitun hinnan.
8.3 Jos Kirjailija ei ilmoita tämän sopimuksen kohdassa 5.4
määriteltyjä nimikkeen tietoja BoD:lle, BoD on oikeutettu
perimään Kirjailijalta kulut, jotka aiheutuvat nimikkeen
tietojen myöhemmästä muuttamisesta.
9.

MAKSUEHDOT, OMIEN TILAUSTEN OMISTUKSENPIDÄTYSOIKEUS
9.1 Kirjailijan tulee suorittaa maksut BoD:lle 14 päivän kuluessa laskun saapumisesta. Mikäli Kirjailija ei maksa laskua
edellä mainitun maksuajan kuluessa, maksu on viivästynyt. Kirjailija maksaa viivästyksen alkamisesta lukien lakimääräistä viivästyskorkoa.
9.2 Omien tilausten perusteella valmistettujen ja toimitettu1

Terminologiaa koskeva huomautus: e-kirjojen latauksen käyttöoikeuksien
myöntämisen perustana oleva velvoiteoikeudellinen oikeustoimi on kaiketi
yleisesti vallitsevan käsityksen mukaan omanlaisensa oikeustoimi, jonka luonne saattaa olla kauppaoikeudellinen. Kielellisen yksinkertaisuuden vuoksi tässä
Kirjailijasopimuksessa käytetään osittain kauppaoikeudellista terminologiaa.
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jen painotuotteiden omistusoikeus pidätetään. Mikäli Kirjailija myy toimitetun BoD-nimikkeen eteenpäin ennen
laskun maksamista, ostaja ei saa kirjan omistusoikeutta,
vaan sen sijaan loppuostajaan kohdistuu Kirjailijan oikeuksia, jotka Kirjailija jo täten etukäteen luovuttaa
BoD:lle; BoD hyväksyy tämän luovutuksen.
9.3 BoD on oikeutettu veloittamaan maksettavaksi erääntyneet saatavansa kirjailijan muista BoD Kirjasopimuksista
joihin liittyen kirjailijalla on asiakastili, jos laskua ei
erääntymisestä huolimatta ole maksettu.
9.4 Kirjailija saa vähentää BoD:n saatavista ainoastaan kiistattomia tai lainvoimaisesti määriteltyjä saatavia.
10. SÄHKÖISTEN VERSIOIDEN OMINAISUUDET
Mikäli BoD Sähköisten versioiden valmistuksessa muuttaa, korvaa tai muokkaa BoD-nimikkeen tiettyjä elementtejä (esim. erikoismerkkejä, kuvia jne.) painomalleja valmistaessaan siten kuin tässä sopimuksessa sallitaan, esim.
muuntaessaan painomallia sähköiseen myyntiin sopivaan
muotoon (esim. ePub), sitä ei katsota sähköisen version
virheeksi.
11. TOIMITUSAJAT
11.1 BoD on velvollinen toimittamaan kirjakauppojen tilaukset
kohtuullisen toimitusajan kuluessa.
11.2 Omien tilausten toimitusajoista sovitaan tilauksen yhteydessä erikseen.
11.3 Toimitusaika pitenee ylivoimaisen esteen aiheuttaman
viiveen verran. Tähän lasketaan myös lakot, työsulut sekä
muut BoD:sta riippumattomat esteet, erityisesti tuottamukseton koneseisokki, sähkö- tai vesikatkos.
12. TAKUUT, VASTUISTA VAPAUTTAMISVELVOITE
OIKEUKSIA RIKOTTAESSA
12.1 Kohdassa 4.1 ja 4.5 mainittujen oikeuksien olemassaolon
suhteen BoD on riippuvainen Kirjailijan antamista tiedoista. Kirjailija antaa tuottamuksesta riippumattoman
takuun siitä, että kaikki tämän sopimuksen kohteena olevat oikeudet ovat ilman kolmannen osapuolen oikeuksia
Kirjailijan vapaasti käytettävissä ja että hän hankkii kaikki kolmannen osapuolen Vierasmateriaalia (kohta 4.5)
koskevat oikeudet tarvittavassa laajuudessa ennen käsikirjoituksen luovuttamista BoD:lle.
12.2 Kirjailija antaa tuottamuksesta riippumattoman takuun
siitä, että hän ei BoD-nimikkeissä eikä BoD-nimikkeiden
yhteydessä
a) ole käyttänyt kolmansien osapuolten sisältöjä (tekstejä,
kuvia, kirjasintyyppejä, logoja jne.) pyytämättä siihen
etukäteen vaadittavaa lupaa kulloiseltakin oikeudenomistajalta siinä laajuudessa kuin on tarpeen tämän sopimuksen ja siihen liittyvien Kirjasopimusten noudattamiseksi,
b) ole esittänyt valheellisia väittämiä,
c) parjaa ketään henkilöä tai levitä tämän yksityiselämään
tai yksityisyyteen liittyviä tietoja tai
d) levitä sisältöjä, jotka saattavat herättää julkista pahennusta, sisältävät poliittisesti äärimmäisiä kannanottoja ja/tai
rikkovat lakeja.
12.3 Kirjailijan ja BoD:n välisessä suhteessa Kirjailija vastaa
julkaistuista sisällöistä ja on yksinään vastuussa kaikista
BoD-nimikkeiden julkaisusta ja/tai käytöstä mahdollisesti
aiheutuvista seurauksista; kohdan 13. soveltamisalaa ei rajoiteta.
12.4 Jos Kirjailija rikkoo mitä tahansa edellä määritellyistä
Toukokuu 2018

takuista ja BoD tämän sopimuksen ja/tai siihen liittyvän
Kirjasopimuksen toteutuksen puitteissa rikkoo lakeja,
tuomioistuinten päätöksiä ja/tai kolmansien osapuolten
oikeuksia (erityisesti tekijänoikeuksia, henkilöön tai nimikkeeseen liittyviä oikeuksia taikka tavaramerkkioikeutta), Kirjailijan on vapautettava BoD ja asianosaiset BoD:n
liikekumppanit kaikista kolmansien osapuolten niitä kohtaan tällaisen oikeusrikkomuksen vuoksi esittämistä vaateista sekä korvattava niille tästä aiheutuneet vahingot.
13. VASTUU
13.1 BoD vastaa vahingonkorvauksesta – olipa oikeusperuste
mikä tahansa – vain toimittuaan tahallisesti tai törkeän
huolimattomasti. Huolimattoman menettelyn perusteella
BoD vastaa vain
a) henkeen, kehoon tai terveyteen liittyvistä vahingoista,
b) olennaisen sopimusvelvoitteen (siis velvoitteen, jonka
suorittaminen vasta ylipäätään mahdollistaa sopimusvelvoitteiden asianmukaisen täyttämisen ja jonka suorittamiseen sopimuskumppani säännöllisesti luottaa ja perustellusti saakin luottaa) rikkomisesta aiheutuvista vahingoista; tässä tapauksessa BoD:n vastuu rajoittuu kuitenkin
ennakoitavan, tyypillisesti esiintyvän vahingon korvaamiseen.
13.2 Edellä luetellut vastuunrajoitukset eivät ole voimassa, jos
BoD on toiminut petollisesti tai myöntänyt takuun. Lisäksi tuotevastuulain mukaista vastuuta ei rajoiteta.
13.3 BoD ei myöskään korvaa Kirjailijan tarpeettomia tai hyödyttömiä kustannuksia (vaikka muut vaateen edellytykset
täyttyisivät) laajemmin kuin kohdassa 13.1 on sovittu.
14. SOPIMUKSEN SOLMIMINEN, SOPIMUKSEN KESTO, IRTISANOMINEN, SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN
14.1 Kirjailijasopimus tulee voimaan sopimuksen molempien
osapuolten allekirjoituksella.
14.2 Kirjailijasopimuksen kestoa ei ole määritelty. Sopimuksen
voimassaoloaika noudattaa Kirjailijan ja BoD:n välillä
solmitun Kirjasopimuksen voimassaoloaikaa. Jos BoD ja
Kirjailija solmivat tämän Kirjailijasopimuksen voimassaoloaikana useamman kuin yhden Kirjasopimuksen, Kirjailijasopimus päättyy pisimpään voimassa olevan Kirjasopimuksen päättyessä automaattisesti.
14.3 Molemmilla osapuolilla on lisäksi oikeus Kirjailijasopimuksen purkamiseen ilman irtisanomisaikaa painavin perustein.
14.4 Painava peruste, joka oikeuttaa BoD:n sopimuksen purkamiseen ilman irtisanomisaikaa, on olemassa erityisesti
silloin, kun Kirjailijan tämän Kirjailijasopimuksen puitteissa tehdyn julkaisun sisältö voi aiheuttaa julkista pahennusta, sisältää poliittisesti äärimmäisiä kannanottoja,
parjaa henkilöitä tai rikkoo lakeja.
Purkaminen kohdistuu kyseiseen julkaisuun liittyvään
Kirjasopimukseen, ellei BoD ilmoita purkamisen yhteydessä nimenomaisesti, että se kohdistuu tähän Kirjailijasopimukseen ja kaikkiin Kirjasopimuksiin.
14.5 Kaikki irtisanomiset on tehtävä kirjallisesti, jotta ne ovat
päteviä.
14.6 Kirjasopimukset voidaan irtisanoa tai päättää vain kokonaisuutena, ei siis vain kohdistuen yksittäisiin käyttömuotoihin (esim. vain painotuotteet tai vain sähköinen versio).
14.7 Kirjasopimusten voimassaoloaika on määritelty kulloisessakin Kirjasopimuksessa. Mikäli tämän Kirjailijasopimuk4

sen solmiminen täydentää ja muuttaa jo olemassa olevaa
Kirjasopimusta, kyseisen Kirjasopimuksen voimassaoloaika ei muutu; kyseinen Kirjasopimus on siis voimassa täydennettynä tai muutettuna siinä sovitun voimassaoloajan
loppuun. Yksittäisen Kirjasopimuksen tai kaikkien Kirjasopimusten ennenaikainen päättäminen on mahdollista
maksamalla kulloisessakin kirjasopimuksessa määritelty
erityinen maksu (sopimuksen päättäminen).
14.8 Tämän Kirjailijasopimuksen päättyessä poistetaan BoD:n
järjestelmästä olemassa olevilta osiltaan Print master tiedostot ja Sähköisten versioiden mallitiedostot ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana, viimeistään kuitenkin
kahden (2) kuukauden sisällä sopimuksen päättymisestä.
Tästä poiketen BoD:lla ja tämän liikekumppaneilla on oikeus säilyttää painomalleja ja tiedostoja myös sopimuksen
päättymisen jälkeen, jos se on tarpeen asiakaspalvelua kuten esim. Uudelleenlatauksia (vrt. kohta 6.3) varten. Kirjailijalla ei ole oikeutta vaatia BoD:ta luovuttamaan valmistamaansa Print masteria tai Sähköisen version kopiota.
15. PERUUTTAMISOIKEUS
BoD huomauttaa Kirjailijalle siitä, ettei Kirjailijalla ole
oikeutta tämän Kirjailijasopimuksen ja tämän Kirjailijasopimuksen pohjalta tehtyjen Kirjasopimusten peruuttamiseen, koska kyseessä ei ole etämyyntisopimus ja toisaalta
BoD-nimikkeet ovat tuotteita, jotka valmistetaan yksilöllisesti Kirjailijan toiveiden mukaan.

tuimen toimivallasta, tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun
asetuksen (neuvoston asetus nro 44/2001, ns. Bryssel I)
23 pykälän 5 momentin tai Saksan liittotasavallan siviiliprosessilain (Zivilprozessordnung) 40 pykälän 2 momentin soveltamisalaa ei rajoiteta.
16.6 Jos tämän Kirjailijasopimuksen jokin määräys on (kokonaan tai osittain pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton
tai muuttuu sellaiseksi, Kirjailijasopimuksen muut määräykset (tai kyseisen määräyksen erotettavissa oleva osa)
jäävät muutoin voimaan. Osapuolet pyrkivät korvaamaan
pätemättömän tai täytäntöönpanokelvottoman ehdon sellaisella pätevällä ehdolla, joka on lähinnä alkuperäisen
muotoilun taloudellista päämäärää ja oikeudellista merkitystä.

Norderstedt,
Paikka, päiväys, allekirjoitus

(BoD)

(Kirjailija)
Paikka, päiväys, allekirjoitus

16. MUITA MÄÄRÄYKSIÄ
16.1 BoD:lla on oikeus muuttaa tämän Kirjailijasopimuksen
määräyksiä yksipuolisesti, sikäli kuin BoD-nimikkeen laaja käyttö sitä vaatii ja Kirjailijan taloudelliset ja tekijänoikeudelliset intressit säilyvät muuttumattomina. BoD ilmoittaa Kirjailijalle muutoksesta vähintään kuusi (6) viikkoa ennen muutoksen voimaanastumista ja esittää Kirjailijalle uuden sopimusversion. Kirjailijalla on oikeus irtisanoa tämä Kirjailijasopimus neljän (4) viikon sisällä uuden
sopimusversion saamisesta siten, että irtisanominen astuu
voimaan muutosten voimaantulohetkellä, jos hän ei hyväksy ehdotettuja muutoksia (erityinen irtisanomisoikeus); irtisanominen kattaa myös kaikki Kirjasopimukset.
Jos Kirjailija ei käytä irtisanomisoikeuttaan, uusi sopimusversio astuu voimaan määräajan päätyttyä ilmoitettuna ajankohtana.
16.2 Kirjailijasopimuksen muutokset ja lisäykset ovat voimassa
vain, jos ne on tehty kirjallisesti (myös sähköpostitse tai
verkkolomakkeella). Sama koskee myös sivusopimuksia
sekä tästä muotovaatimuksesta luopumista.
16.3 BoD:lla on oikeus käyttää suoritteisiinsa alihankkijoita ja
siirtää tämän sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet (kohdan 4.1 mukaiset oikeudet mukaan lukien)
samaan konserniin kuuluvalle yritykselle.
16.4 Kirjailija saa luovuttaa tähän Kirjailijasopimukseen perustuen syntyneet tai vielä syntyvät BoD:hen kohdistuvat
vaateet kolmannelle osapuolelle vain, jos BoD on suostunut siihen etukäteen kirjallisesti.
16.5 Sopimukseen sovelletaan Saksan liittotasavallan lakeja
YK:n kauppalaki pois lukien.
Mikäli Kirjailija on elinkeinonharjoittaja, kaikkien tämän
Kirjailijasopimuksen yhteydessä syntyneiden vaateiden
yksinomainen oikeuspaikka on Hampuri, Saksa; tuomioisToukokuu 2018
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