
NÄYTELMÄN KIRJOITTAMISTA KOSKEVA TILAUSSOPIMUS 
 

Sopimusosapuolet 

 

Teatteri ________________________________________ (jäljempänä Teatteri) 

Osoite 

Puhelinnumero 

Sähköposti 

 

ja 

 

Nimi ________________________________________ (jäljempänä Kirjailija, Tekijä) 

Osoite 

Pankkiyhteys 

Puhelinnumero 

Sähköposti 

 

[ ] Olen Suomen Näytelmäkirjailijaliitto – Finlands Dramatikerförbund ry:n jäsen (liiton 

oikeusturvavakuutus voi koskea vain liiton jäseniä) 

 

 

1. Sopimuksen kohde, työjärjestys ja tilausmaksun maksuaikataulu 
 

a. Osapuolet sopivat, että Tekijä valmistaa Teatteria varten näytelmäkäsikirjoituksen, jonka 

työnimenä on _____________________. Teatteri suorittaa tilausmaksun ensimmäisen osan 

sopimuksen allekirjoittamisen perusteella. 

 

b. Tekijä toimittaa Teatterille ensimmäisen version käsikirjoituksesta ___ / ___ 20___ mennessä. 

Osapuolet sopivat yhdessä niistä muutoksista, jotka lopullisessa versiossa on huomioitava. 

 

Mikäli osapuolet eivät 2 kuukaudessa ensimmäisen version toimittamisesta saa sovittua em. 

muutoksista, kirjailija saa pitää ensimmäisen tilausmaksun osan ja on vapaa tarjoamaan näytelmää 

kolmansille tahoille. 

 

Mikäli muutoksista päästään sopimukseen, Teatteri maksaa tilausmaksun toisen osan, ja Tekijä 

luovuttaa Teatterille valmiin näytelmäkäsikirjoituksen viimeistään ___ /___ 20___ mennessä, 

jolloin Teatteri maksaa tilausmaksun kolmannen osan. 

 
Soveltamisohje 

 

”Ensimmäinen versio” on tässä vähintään pitkä synopsis/treatment, sisältäen tyypillisesti ainakin 

tarinan rungon, kohtaukset, henkilöt jne. 

 

Kolmeen osaan jaetusta korvausmallista voidaan perustellusti poiketa erityisesti pienimmässä 

tilausmaksuluokassa. 

 

Teatteri on velvollinen ilmoittamaan näytelmäkäsikirjoituksen muutosehdotuksista 4 viikon 

kuluessa vastaanotettuaan näytelmäkäsikirjoituksen. Tekijän niin vaatiessa Teatteri on velvollinen 

antamaan muutosehdotuksensa kirjallisena. Tällä ehdolla ei kuitenkaan rajoiteta Teatterin oikeutta 

tehdä myöhemmin normaalin näyttämölle sovittamisen edellyttämiä muutoksia Näytelmään. 

 



 

2. Tekijänoikeudet ja vastuu 
 

Yksin tämän sopimuksen perusteella tekijänoikeus Näytelmään ei siirry Teatterille.  

 

Teatteri saa tällä sopimuksella yksinoikeuden tehdä Näytelmän esitysoikeuksia koskeva sopimus ja 

esittää Näytelmä kahden vuoden kuluessa käsikirjoituksen luovuttamisesta. 

Jos Teatteri ei esitä Näytelmää edellä mainitussa määräajassa, on Tekijällä/Tekijöillä oikeus pitää 

tilausmaksu ja oikeus tarjota Näytelmää vapaasti muille Teattereille. 

 

Tekijä(t) vastaavat siitä, että heidän Näytelmää varten tuottamansa sisältö on heidän omaa, 

itsenäistä ja riippumatonta luomistyötään, joka ei loukkaa minkään kolmannen tahon sopimukseen 

tai lakiin perustuvaa oikeutta. 
 

3. Tilausmaksu 
 

Teatteri maksaa tilausmaksuna Tekijöille tämän sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä voimassa 

olevan käyttökorvaussuosituksen mukaisen maksun ________ euroa ______-kertaisena, eli nyt 

kyseessä olevassa tapauksessa yhteensä ________ euroa. Näyttämön mahdollinen muuttuminen 

pienempään käyttökorvausluokkaan ei vaikuta tilausmaksun määrään. 

 

Tilausmaksu maksetaan Suomen Näytelmäkirjailijaliitto – Finlands Dramatikerförbund ry:n 

pankkitilille ja liitto huolehtii sen edelleen jakamisesta ja tilittämisestä liiton ja Tekijöiden välillä 

voimassa olevien sopimusten ja jakovaltakirjan mukaisesti. 

 

4. Sopijapuolet sopivat lisäksi seuraavaa: 
 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

 
5. Sopimuksen purkaminen 

 

Molemmilla osapuolilla on oikeus purkaa sopimus toisen osapuolen olennaisen 

sopimusrikkomuksen johdosta. 

 

6. Erimielisyyksien ratkaiseminen 
 

Tämän sopimuksen soveltamista ja tulkintaa koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan 

ensisijaisesti Suomen Näytelmäkirjailijaliitto – Finlands Dramatikerförbund ry:n ja Suomen 

Teatterit ry:n välisissä neuvotteluissa. Jos näin ei päästä osapuolia tyydyttävään lopputulokseen, 

viedään riita Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 

 

 

 

 



7. Sopimuskappaleet 
 

Tätä sopimusta on tehty 3 yhtäpitävää kappaletta, yksi Teatterille ja yksi Kirjailijalle, ja yksi 

Suomen Näytelmäkirjailijaliitto – Finlands Dramatikerförbund ry:lle. 

 

Tähän sopimukseen mahdollisesti vaikuttavat sopimukset muiden Tekijöiden kanssa on otettu tähän 

sopimukseen vaikuttavilta osiltaan tämän sopimuksen liitteeksi. 

 

__________________________,  ___ / ___ 20 ___ 

paikka   aika  

 

_____________________  _____________________ 

Teatteri    Kirjailija 


