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TAIDETEOKSEN TILAUSSOPIMUS
!

Osapuolet
1) ______________________________________ (”Taiteilija”),
henkilö/y-tunnus ______________
Yhteystiedot:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
2) ______________________________________ (”Tilaaja”),
y-tunnus ______________________
Yhteystiedot/yhteyshenkilö:
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Taiteilija ja Tilaaja sopivat tällä asiakirjalla taideteoksen tilaamisesta. Sopimus on kaksivaiheinen.
Ensimmäinen vaihe (sopimus luonnoksesta) ja yleiset sopimusehdot tulevat voimaan, kun tämä
sopimus on allekirjoitettu. Toinen vaihe (sopimus lopullisesta teoksesta) tulee voimaan, kun
Tilaaja on kirjallisesti hyväksynyt yhden luonnoksen toteutettavaksi.

1. SOPIMUS LUONNOKSESTA
1.1. Luonnokset taideteoksesta
Teoksen aihe:

Teoksen arvioitu koko:
!

!

Sijoituspaikka, mahdolliset rajoittavat seikat:
!

Luonnosten määrä: ______ kpl
Luonnosten mittakaava 1: ___________
Luonnosten toteutustapa: 2-ulotteinen □ 3-ulotteinen □
Luonnosten viimeinen toimituspäivä: ____.____._________
Muut ehdot:

Tilaajan on ilmoitettava kirjallisesti Taiteilijalle _______ kk:n kuluessa luonnosten
valmistumisesta lopullisen teoksen tilaamisesta tai tilaamatta jättämisestä.
Muut liitteet: työsuunnitelma □

1.2 Luonnosten hinta, maksuaikataulu ja muuta
Hinta per tilattu luonnos on ____________ €.
Hintaan □ ei lisätä alv:a

□ lisätään alv 10 %, jolloin alv:n osuus _______ € ja hinta veroineen

______€.
Tästä summasta puolet maksetaan heti kun tämä sopimus on allekirjoitettu ja puolet 14 pv
kuluessa luonnosten toimituksen jälkeen erillisiä laskuja vastaan.
!

!

Jos Tilaaja hyväksyy luonnoksen toteutettavaksi, luetaan luonnoksista maksettu korvaus
osaksi !teoksen lopullista kauppahintaa. Jos Tilaaja ei hyväksy mitään luonnosta
toteutettavaksi, korvaus jää Taiteilijan luonnospalkkioksi.
Luonnokset jäävät Taiteilijan omaisuudeksi, ellei muuta ole sovittu. Tilaajalla ei ole oikeutta
käyttää luonnoksia hyväkseen Taiteilijasta riippumattomalla tavalla.
2. SOPIMUS LOPULLISESTA TEOKSESTA
a. Lopullinen teos
Lopullinen teos tehdään hyväksytyn luonnoksen, siinä kuvatun pohjamateriaalin ja tekotavan
perusteella. Taiteilijalla on oikeus teoksen taiteellisen arvon säilyttämiseksi ja lisäämiseksi
poiketa luonnoksesta lopullista teosta valmistaessaan siinä määrin, minkä mittakaavan muutos
ja lopullisen materiaalin käyttö edellyttävät. Taiteilija valvoo kaikki teoksen valmistamiseen
liittyvät aputyöt siihen asti, kun teos on valmiina luovutettavaksi tilaajalle.
Teoksen tulee taiteellisen työn osalta olla valmis tilaajalle luovutettavaksi viimeistään ____ kk
kuluessa siitä, kun Tilaaja ilmoitti lopullisen teoksen tilaamisesta.
2.2 Hinta ja maksuaikataulu
Teoksen kokonaishinta on __________€.
Hintaan

□ ei lisätä alv:a

□ lisätään alv 10 %

□ lisätään alv 24 %.

Alv:n osuus ________ € ja hinta veroineen _________ €.
Materiaalikustannukset: □ sisältyvät □ eivät sisälly hintaan ja niiden määrä lisätään
kauppahintaan.
Tilaajan velvollisuus maksaa Taiteilijalle erikseen teoksen toteuttamiseen liittyvät
matkakustannukset ja päiväraha valtion matkustussäännön suuruisina: □ kyllä □ ei
Tilaaja maksaa kauppahinnan useammassa erässä seuraavan maksuaikataulun mukaisesti
!

erillisiä laskuja vastaan: luonnokset sopimuskohdan 1.2 mukaisesti,
_______________ €, kun Tilaaja on hyväksynyt teoksen toteutettavaksi,

!

_______________ €, kun,
!
_____________________________________________________________

ja _____________ €, kun teos on taiteellisen työn osalta valmis ja tilaajalle luovutettavissa.
Kaikille viivästyneille suorituksille tulee suorittaa 10 % viivästyskorko.
2.3 Muut ehdot
Tilaaja vastaa teoksen kuljetuksesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista aiottuun
sijoituspaikkaan, samoin teoksen sijoittamisesta paikalleen. Tilaaja vastaa teoksen
sijoituspaikan rakenteiden kestävyydestä. Taiteilijalla on oikeus valvoa teoksen
paikalleensijoitus.
Tilaaja □ ei korvaa □ korvaa sijoituksesta ja sen valvonnasta Taiteilijalle aiheutuvat majoitus- ja
matkakulut. Mikäli teos on tehty määrättyyn sijoituspaikkaan, Tilaajan velvollisuus olla
siirtämättä teosta sijoituspaikaltaan: □ ei saa siirtää □saa siirtää
Taiteilijan oikeus lainata teos näyttelyyn: □ kyllä □ ei
Taiteilijan oikeus valmistaa teoksen kappaleita ilman tilaajan lupaa: □ kyllä □ ei muuten kuin
tavanomaiseen arkistoimis- ja tuotannonesittelytarkoitukseen.
Jos luonnoksen tai teoksen valmistusaika viivästyy Taiteilijasta riippumattomasta syystä,
valmistusaikaa pidennetään tuon syyn aiheuttaman viivästyksen määrällä. Tilaajalla on oikeus
saada työn kuluessa tietoja sen edistymisestä.
Tilaaja on velvollinen noudattamaan seuraavia huolto-ohjeita (erillinen liite tarvittaessa):

Muuta:________________________________________________________________

!

3. ERIMIELISYYDET

!

3.1 Tätä! sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensi sijassa neuvottelemalla tai
(paikkakunnan) käräjäoikeudessa suomen tai ruotsin kielellä ja noudattaen Suomen lakia.
Epäselvissä tapauksissa sopimusasiakirjoja noudatetaan seuraavassa järjestyksessä:
- Tämä sopimus
- Tarjouspyyntö ja tarjous
- Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013

Tätä sopimusta on tehty kaksi yhdenmukaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.
Paikka ja aika:
________________________________

_____________________________

Taiteilija

Tilaaja

_________________________________

_____________________________

Nimi

Nimi

_________________________________

____________________________________

Tässä sopimuksessa on käytetty pohjana ART360-hankkeen sopimusta.

!

