
SOPIMUS TAIDETEOKSEN LUONNOKSESTA 

 

1. SOPIJAOSAPUOLET 

Taiteilija Taiteilijan nimi 

Y-tunnus 

  Osoite 

  Puhelinnumero 

  Sähköposti 

  Laskutusta hoitavan yrityksen tms. nimi ja tiedot 

 

Tilaaja  ja tilaajan edustaja Yrityksen nimi 

   Y-tunnus 

   Osoite 

   Yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 

Laskutusosoite / muut mahdolliset laskutustiedot 

 

2. SOPIMUKSEN KOHDE  

  

Esimerkiksi asunto-osakeyhtiön tai kiinteistöosakeyhtiön nimi ja osoite tai muu yksilöivä tieto kohteesta, 

johon luonnos tehdään. 

 

3. TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY 

 

Luonnoksessa/suunnittelussa tulee kiinnittää huomio teoksen ympäristön /alueen/sijoituspaikan 

olosuhteisiin ja käyttöön, teoksen sijoitettavuuteen, kestävyyteen ja turvallisuuteen. 

 

Teosidean kuvaus: 

 

Luonnostyön tulee sisältää (määritellään, mitä taiteilija toteuttaa):  

- yksi tai useampi idealuonnos taideteoksesta, joista käy havainnollisesti ilmi teoksen ominaisuudet 

- sijoituspaikkakuva/havainnekuva/piirros/pienoismalli mittakaavassa 1:xxxx, josta ilmenee teoksen 

sijoittuminen annettuun alueeseen/kohteeseen/paikkaan 

- sähköisesti laaditun luonnoksen tulee olla yhteensopiva Tilaajan käyttämien tietojärjestelmien ja 

ohjelmistojen kanssa.  

- kirjallinen selostus teoksen toteuttamistavoista, materiaaleista, teknisistä ratkaisuista, 

asennusmenetelmistä ja muista olennaisista teokseen liittyvistä seikoista 

- eritelty kustannusarvio, josta käy ilmi taiteilijapalkkion suuruus, arvio sisältää alv:n 

- toteutuksen aikatauluarvio 

- arvio tilaajan henkilökunnan työtehtävistä ja niiden tuntimäärästä liittyen teoksen suunnitteluun, 

toteuttamiseen ja asentamiseen 

- arvio teoksen vaatimista kuljetuksista, siirroista, nostoista jne. 

- teoksen valaistusidea 



- luonnehdinta teoksen elinkaaresta, vaatimasta huollosta yms. 

 

Määritellään tarvittaessa, esimerkiksi mitä lähtömateriaaleja (karttapohjia, suunnitelma-asiakirjoja 

yms. )tilaaja luovuttaa Taiteilijalle korvauksetta luonnosta varten. 

 

4. AIKATAULU 

 

Taiteilija esittelee luonnoksen tilaajalle xx.xx.xxxx mennessä. 

Tilaaja päättää xx.xx.xxxx mennessä työn hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 

 

5. VELOITUSPERUSTEET  JA MAKSUEHDOT 

 

Taiteilijalle maksetaan  palkkio xxxx € (+ ALV 10 %).  

 

Palkkio voidaan laskuttaa luonnoksen luovuttamisen jälkeen/ 

Palkkio maksetaan xx erässä, joiden suuruudet ovat xxxxx euroa ja jotka laskutetaan seuraavasti: 

 

Jos tilaaja päättää toteuttaa teoksen, luonnospalkkio on osa / ei ole osa teoksen lopullista hintaa. 

 

Taiteilijalta pyydetyt, vähäiseksi katsotut muutokset tai tarkennukset luonnokseen ja siihen liittyviin 

selvityksiin, sisältyvät palkkioon. 

 

Muut, esimerkiksi matka -, kulut, jotka taiteilija voi laskuttaa? 

 

Maksuehto xx päivää netto, viivästyskorko xx %. Taitelijan tulee toimittaa tilaajalle 

ennakkoperintärekisteriote ja Y-tunnus tai verokortti laskujen maksamista varten.   

Taiteilija voi toimittaa laskun paperisena tilaajan kohdassa 1. antamaan laskutusosoitteeseen. 

 

6. TOIMEKSIANTO TEOKSEN TOTEUTTAMISESTA 

 

Jos tilaaja hyväksyy taiteilijan luonnoksen ja taiteilija vastaanottaa tilauksen teoksesta, tehdään 

toimeksiannosta erillinen sopimus. 

 

Jos tilaaja ei tilaa teosta toimitetun luonnoksen pohjalta, on taiteilija oikeutettu luonnospalkkioon ja 

muihin kohdassa 5 sovittuihin kuluihin. 

 

7. TEKIJÄNOIKEUS 

 

Taiteilijalla on lainmukainen tekijänoikeus luonnokseen. Luonnoksen tekijänoikeudellisesta käytöstä 

sovitaan erikseen. Tekijänoikeudellisella käytöllä tarkoitetaan sellaista luonnoksen kuvan käyttöä, jossa 

teosluonnos on pääaiheena. Kuvia, joissa teosluonnos on osana kohdetta (rakennusta, kokonaisuutta, 

ympäristöä tms.) tilaaja saa käyttää vapaasti. 

 

8. SOPIMUKSEN JULKISUUS 

 



Tämän sopimuksen yksityiskohdat ovat julkisia/eivät ole julkisia. 

Sopimuksesta voi kertoa/ei voi kertoa/voi kertoa xx.xx.xxxx alkaen. Sopimus julkisuudesta sitoo myös 

kaikkia muita hankkeen osapuolia. 

 

9. SOPIMUKSEN SIIRTO JA MUUTTAMINEN 

 

Tätä sopimusta ei kumpikaan osapuoli saa siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikki tätä sopimusta 

koskevat muutokset tulee kirjallisesti hyväksyttää molemmilla osapuolilla. 

 

10. SOPIMUKSEN PURKAMINEN 

 

Mikäli jompikumpi osapuoli oleellisella tavalla rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, on toisella osapuolella 

oikeus purkaa sopimus. 

 

Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos taiteilija tulee ennen luonnoksen valmistumista 

kykenemättömäksi tehtävän loppuun saattamiseksi sovitussa aikataulussa tai kuolee. 

 

Jos taiteilija purkaa sopimuksen sen takia, että tilaaja on oleellisella tavalla rikkonut sopimuksen ehtoja, 

tai tullut maksukyvyttömäksi, tai jos tilaaja purkaa sopimuksen sen takia, että taiteilija on tullut 

kykenemättömäksi luonnoksen loppuunsaattamiseen, on tilaajan suoritettava taiteilijalle tai hänen 

oikeudenomistajalleen korvaus tehdystä työstä. Korvauksen määrää arvioitaessa on huomioitava 

luonnoksen aste, kustannukset, luonnoksen käyttökelpoisuus tilaajalle ja se, kenelle luonnos jää. 

 

11. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 

 

Sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista koskevat mahdolliset erimielisyydet, joista ei voida 

tilaajan ja taiteilijan, tai heidän valtuuttamiensa edustajien, kesken sopia, ratkaistaan xxxxxx 

käräjäoikeudessa. 

 

 

 

 

Tämä sopimus on tehty kahtena yhtäpitävänä kappaleena, joista yksi kummallekin sopijaosapuolelle. 

Sopimuksesta toimitetaan kopio xxxxxlle. 

 

 

Paikka ja aika 

 

 

 

________________________  ___________________________ 

Vastuuhenkilö / nimiselvennös  Taiteilija / nimiselvennös 

Tilaajan edustaja 

 

 


