
#älämahdumuottiin -kuvan julkistamissopimus 

Minä allekirjoittanut teen tämän sopimuksen #älämahdumuottiin (ÄMM) -projektiin kanssa. Sopimus koskee 

valokuvia ja/tai videoaineistoja (jäljempänä ’valokuvat/video’), jotka on otettu osana #älämahdumuottiin -

projektia. 

Ymmärrän, että ÄMM voi käyttää kuviani, ääntäni sekä laatimiani tekstejä valokuvissa, videoissa ja muissa 

tuotteissa osana projektejaan. 

1. Annan #älämahdumuottiin-projektille ja sen seuraajille, oikeudenhaltijoille ja lisenssin haltijoille 

peruuttamattoman oikeuden käyttää, hyödyntää, mukauttaa, muokata, kopioida, jakaa, lähettää, julkaista, 

asettaa näytteille, esittää julkisesti ja näyttää kuviani, ääntäni sekä laatimiani tekstejä (jäljempänä 

’työtuotteet’), joko kokonaisuudessaan tai osittain, ja joko yksin tai muiden tuotteiden kanssa valokuvissa, 

tauluissa, julisteissa, korteissa videoissa ja muissa tuotteissa (myös kaupallisissa tuotteissa) osana 

projektejaan. 

Tähän suostumukseen sisältyy mm. oikeus muokata, editoida, miksata tai monistaa ja käyttää tai 

uudelleenkäyttää työtuotteita kokonaan tai osittain, sillä ÄMM:llä tai sen nimeämillä edustajilla tulee olemaan 

omistusoikeus työtuotteisiin, joissa olen mukana. Omistusoikeuteen sisältyvät tekijänoikeudet, ja totean, ettei 

minulla ole työtuotteisiin liittyviä etuja, omistusoikeutta eikä tekijänoikeutta eikä minulla ole oikeutta tarkistaa 

tai hyväksyä niitä. 

2. Vahvistan, että minulla on oikeus tehdä tämä sopimus eikä ÄMM:llä ole taloudellisia sitoumuksia eikä 

velvoitteita minua kohtaan tämän sopimuksen seurauksena. Annan täten kaikki tekijänoikeuksiin ja muihin 

seikkoihin liittyvät luvat käyttää nimeäni, kuvaani, ääntäni, esiintymistäni sekä laatimiani tekstejä työtuotteissa. 

Minä nimenomaisesti vapautan #älämahdumuottiin-projektin ja osakkaat, jäsenet, johtajat, työntekijät, 

seuraajat, oikeudenhaltijat ja lisenssin haltijat, edustajat vastuusta koskien mahdollisia vaatimuksia, 

menetyksiä, vahinkoja, kuluja ja kustannuksia (mukaan lukien asianajajien palkkiot) jotka aiheutuvat edellä 

mainituista käytöistä ja esityksistä tai liittyvät niihin. Tässä sopimuksessa ÄMM:lle myöntämäni oikeudet ovat 

jatkuvat ja maailmanlaajuiset. 

 

Olen lukenut edellä olevan tekstin ja ymmärrän sen sisältämät ehdot ja hyväksyn ne kaikki: 

Kuvattavan nimi: __________________________________________________________________ 

Sähköposti (vapaaehtoinen):_________________________________________________________ 

Kuvanumerot (valokuvaaja täyttää): ___________________________________________________ 

Päivämäärä & paikka: ______________________________________________________________ 

Allekirjoitus: ______________________________________________________________________ 

 

(Jos osallistuja on alle 18-vuotias, tarvitaan vanhemman tai huoltajan allekirjoitus.) 

Vakuutan täten olevani edellä mainitun tapahtumaan osallistuvan henkilön vanhempi tai huoltaja ja annan 

hänelle täyden suostumukseni osallistua kyseiseen tapahtumaan. 

Vanhemman/huoltajan nimi: _________________________________________________________ 

Päivämäärä & paikka: ______________________________________________________________ 

Allekirjoitus: ______________________________________________________________________ 

 

 

 

 


