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TUOTANTOSOPIMUS

1.

2.

3.

Osapuolet
1. X

(tilaaja)

2. Y

(jäljempänä esim. "Tuottaja")

3. Z

(jäljempänä esim. "Kaupunki")

Sopimuksen tausta ja tarkoitus
2.1

Tällä sopimuksella sovitaan niistä ehdoista, joilla X tilaa Tuottajalta ja Tuottaja
tuottaa kansainvälisille markkinoille suunnatun TV-ohjelman konseptoinnin,
pilotoinnin ja koemarkkinoinnin.

2.2

Osapuolista kaupunki valvoo ohjelmaan sisältyvien brändiarvojen toteutumista ja
Tuottajan on saatava sen suostumus Ohjelman työnimen muuttamiselle.
Kaupungilla on ns. final cut –oikeus Ohjelmaan siinä laajuudessa kuin kaupungin
brändiarvojen toteutuminen edellyttää.

Ohjelma
3.1

Sopimuksen kohteena on Tuottajan tuottama tv-ohjelma työnimeltään CCC
(jäljempänä "Ohjelma") tämän sopimuksen liitteinä olevien tarjouspyynnön
__.__._____ (pvm) ja tarjouksen __.__._____(pvm) mukaisesti (Liitteet_).
Tuottaja sitoutuu em. tarjoukseen kuin olisi antanut sen omissa nimissään.

3.2

Ohjelman tekniset tiedot, tuotantoon osallistuvat henkilöt, tuotantobudjetti sekä
valmistus- ja esittämisaikataulu on sovittu liitteessä (Liite_).
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4.

Hinta- ja maksuehdot
X suorittaa Tuottajalle korvaukseksi tämän sopimuksen mukaisista palveluista ja
oikeuksista oheisessa liitteessä (Liite ) mainitut määrät liitteessä mainitussa
aikataulussa.
Edellä mainittuihin määriin lisätään arvonlisävero ja korvaus suoritetaan laskua
vastaan.

5.

Kaupungin ja Tuottajan oikeudet
5.1

Tuottaja saa kaikki muut Ohjelmaan liittyvät oikeudet, paitsi jäljempänä mainitut
Kaupungin n oikeudet.

5.2

Tuottajan oikeuksia rajoittaa se, että ohjelmakonseptin perusteella valmistettava
Ohjelma ja mahdolliset muut po. konseptin perusteella tuotettavat ohjelmat
("Jatko-Ohjelmat") on kuvattava ja tuotettava siten, että Ohjelma kytkeytyy
kaupunkiin ja se toteuttaa kaupungin brändin arvoja (Liite ).

5.3

Kaupungilla on oikeus hyödyntää Ohjelmaa, osaa siitä ja Ohjelman nimeä
esittämällä Ohjelmaa haluamassaan muodossa ja laajuudessa edesauttaakseen
kaupungin kaupungilla ei kuitenkaan ole oikeutta muutoin muunnella Ohjelmaa
eikä esittää sitä ensiesityksen tehneen TV-kanavan kanssa kilpailevalla kanavalla.

5.4

Tuottajalla on kaikki oikeudet Ohjelman perusteella valmistettaviin ja levitettäviin
oheistuotteisiin (esimerkiksi painotuotteet, musiikki- ja kuvatallenteet jne.).
Oheistuotteiden on oltava yllä kohdassa 5.2 mainittujen edellytysten mukaisia.
Tuottaja sitoutuu antamaan 10 % oheistuotteista saaduista tuotoista kapungin
ilmoittamaan hyväntekeväisyystarkoitukseen.

6.

5.5

Tuottaja ei saa tehdä tuotesijoittelua (product placement) ilman kaupungin
etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, josta kaupunki ei voi kieltäytyä ilman
brändiarvoja loukkaavaa perustetta.

5.6

Kaupungilla on oikeus nimetä Ohjelman lopputeksteihin krediitit. Lopputeksteissä
on mainittava ___.

Tuottajan velvollisuudet
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7.

8.

6.1

Tuottaja sitoutuu tuottamaan Ohjelman kokonaisuudessaan ja se vastaa ja
vakuuttaa siitä, että sillä on kaikki tarvittavat suostumukset ja oikeudet siihen, että
X voi hyödyntää Ohjelmaa tämän sopimuksen mukaisesti ilman kolmansilta
tarvittavia oikeuksia.

6.2

Tuottaja sitoutuu olemaan tuottamatta Ohjelman konseptin kanssa samankaltaista
ohjelmaa myös muusta aiheesta 31.12.2016 asti.

6.3

Tuottaja vastaa kaikista tarvittavista tallentamiseen ym. liittyvistä luvista ja niiden
kustannuksista ja toimittaa X:lle näitä koskevat tallennus- ja levitystiedot sekä
selvitykset.

6.4

Tuottaja vastaa tarjouspyynnössä ja tarjouksessa todetulla tavalla siitä, että
Ohjelma esitetään __–kanavalla ja solmii kansainvälistä levitystä koskevan
sopimuksen.

Sopimuksen voimassaolo
7.1

Tämä sopimus tulee voimaan sen allekirjoituksilla ja on voimassa kunnes
Osapuolet ovat täyttäneet kaikki sopimuksen mukaiset velvoitteensa.

7.2

Sopimuksen voimassaolon päätyttyä Tuottaja ei saa itse hyödyntää Ohjelmaan
liittyviä oikeuksia eikä luovuttaa niitä kolmannelle neuvottelematta niistä ensin
Rovaniemen kanssa.

7.3

Mikäli X tai kaupunki joutuu purkamaan tämän sopimuksen Tuottajan olennaisen
sopimusrikkomuksen johdosta, jota ei ole korjattu neljäntoista (14) vuorokauden
sisällä tätä koskevasta kirjallisesta ilmoituksesta, on X:lla tai kaupungilla oikeus
tuottaa Ohjelma Tuottajan kustannuksella kolmannen tahon kanssa valmiiksi ja
hyödyntää sitä tämän sopimuksen mukaisessa laajuudessa.

Sopimuksen siirrettävyys
Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta taikka sen mukaisia oikeuksia ja
velvoitteita kolmannelle ilman muiden osapuolten kirjallista suostumusta.

9.

Erimielisyyksien ratkaiseminen
Tästä
sopimuksesta
johtuvat
erimielisyydet
ratkaistaan
välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan
mukaisesti.

lopullisesti
sääntöjen
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10. Tiedottaminen

Osapuolet sopivat yhdessä tähän sopimukseen liittyvästä tiedottamisesta.
11. Salassapito

Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa tämän sopimuksen ehdot sekä
sopimusjärjestelyn perusteella toisiltaan tietoonsa saamat luottamukselliset tiedot.
12. Muutokset sopimukseen

Tähän sopimukseen tehtävät muutokset on laadittava kirjallisesti ja kaikkien
osapuolten on allekirjoitettava ne.

Rovaniemellä xxxxxxxkuun xxx. päivänä 2011

X

Y - TUOTTAJA

_____________________________

_____________________________

Z - KAUPUNKI

_____________________________

LIITTEET:

