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Haastatteluiden luovutus- ja käyttösopimus 
 
1. Sopimuksen osapuolet 

 
Tämä sopimus on solmittu Musiikkiarkiston sekä haastattelun osapuolten välillä.  

Vastaanottaja: 
Musiikkiarkisto (Y-tunnus 0879891-8) 
Sörnäisten rantatie 25, 3.krs 
00500 Helsinki  
 
Haastattelun aika ja paikka: 
 
Haastattelija:  
Nimi  
Osoite  
Puhelinnumero  
Sähköposti  
 
Haastateltava: 
Nimi  
Osoite  
Puhelinnumero  
Sähköposti  
 
2. Sopimuksen tausta:  
 
Projektin tiedot 

Muut tiedot: 

 
3. Haastatteluiden ja tunnistetietojen käyttöehdot 
 

3.1. Musiikkiarkiston hallussa olevien tallenteiden omistus-, käyttö- ja hallintaoikeus on 
Musiikkiarkistolla. 

 
3.2. Haastattelut voi toimittaa jatkokäyttöön korvauksetta ____/____20____ alkaen 

Musiikkiarkiston tiloissa.  
 

3.3.  
 
 
 

Lupa haastattelun julkaisemiseen internetissä Rastita yksi 
Ei sallita julkaisemista internetissä  
Sallitaan julkaisu internetissä alla olevin ehdoin  
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Internetiin ne voi saattaa ____/____20____ alkaen Creative Commons -lisenssillä seuraavasti:  

 
HUOM! Creative Commons -lisenssi on pysyvä eikä sitä voi jälkeenpäin muuttaa rajoittavammaksi. 
Lähde: http://creativecommons.fi/valitse/ 

 
3.4. Musiikkiarkisto saa valmistaa korvauksetta kopioita arkiston kokoelmiin ja 

pitkäaikaissäilytysjärjestelmiin tunnistetietojen kanssa säilytettäväksi sekä luovuttaa niitä 
seuraavin ehdoin:  

 

Creative Commons -lisenssi: Rastita yksi 
1. Nimeä (CC BY): 
Sallii kaiken mahdollisen jatkokäytön, huom! Myös kaupallisen!  

- Lisenssinantaja sallii muiden kopioida, levittää, näyttää ja esittää 
teosta sekä tehdä ja levittää siihen perustuvia johdannaisteoksia. 

- Lisenssinantaja sallii muiden kopioida, levittää, näyttää ja esittää 
teosta, mukaan lukien kaupallisessa tarkoituksessa. 

- Tekijän nimi mainittava. 
 

 

2. Nimeä-Epäkaupallinen (CC BY-NC):  
- Lisenssinantaja sallii muiden kopioida, levittää, näyttää ja esittää 

teosta sekä tehdä ja levittää siihen perustuvia johdannaisteoksia. 
- Lisenssinantaja sallii muiden kopioida, levittää, näyttää ja esittää 

teosta, mutta vain epäkaupallisessa tarkoituksessa. 
- Tekijän nimi mainittava. 

 

Haastattelun osapuolet antavat suostumuksensa tunnistetietojen 
käyttöön seuraavasti: 

Haastattelija 
KYLLÄ/EI 

Haastateltava 
KYLLÄ/EI 

Haastattelun saa arkistoida henkilötietojen (nimi ja paikkakunta) 
kanssa. 

  

Haastettelun saa arkistoida yhteytietojen kanssa.   

Sähköpostini ja puhelinnumeroni saa luovuttaa haastattelua 
koskevia tiedusteluja varten. 

  

Annan suostumukseni henkilötietojeni (=nimi ja paikkakunta) 
julkaisemiseen haastattelua koskevissa tiedoissa Musiikkiarkiston 
tietojärjestelmissä ja internetissä. 

  

http://creativecommons.fi/valitse/


     musiikkiarkisto 
Sörnäisten rantatie 25, 3.krs  

  00500 Helsinki 
p. 09 7570040  

info@musiikkiarkisto.fi 

3/4 

 
 

Haastattelusta tulee poistaa seuraavat kohdat ennen arkistointia ja käyttöä: 

Alku: min/sek 
Loppu: min/sek 

LISÄTIETOJA 

  

  

  

 
 

Erityisten henkilötietojen käsittely Kyllä Ei 
Annan suostumukseni EU:n tietosuoja-asetuksen 9. artiklan mukaisten erityisiä 
henkilötietoryhmiä koskevien tietojen käsittelyyn ja arkistointiin 
 
Sellaisten henkilötietojen käsittely, joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittisia 
mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys sekä terveyttä 
koskevien tietojen taikka luonnollisen henkilön seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista 
koskevien tietojen käsittely 

  

 
4. Haastattelut ovat käytettävissä tämän sopimuksen mukaisin käyttöehdoin ja 

voimassa olevien lakien mukaisesti.  
 

4.1. Käyttöoikeudet ovat voimassa toistaiseksi. Käyttöoikeus on ei-yksinomainen1. Mikäli 
haastattelu annetaan yksinomaisella oikeudella muualle niin, että se rajoittaa haastattelun 
käyttöä, on siitä välittömästi ilmoitettava Musiikkiarkistoon.  
 

4.2. Kopioiden toimittamisesta Musiikkiarkisto saa veloittaa materiaali-, lähetys- ja 
työaikakulut. 
 

4.3. Muuta huomioitavaa:  

                                                      
1 Ei-yksiomaisella käyttöoikeudella tarkoitetaan sitä, että oikeudenhaltija voi myöntää käyttölupia myös 
muille tahoille. 

Annan suostumukseni julkaista syntymävuoteni haastattelua 
koskevissa tiedoissa Musiikkiarkiston tietojärjestelmissä ja 
internetissä: 
 
__________, synt.vuosi:__________ 
 
__________, synt.vuosi:_________ 
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Luovutamme edellä kirjatuin ehdoin haastattelut Musiikkiarkistoon, joka sitoutuu  
säilyttämään haastattelut tämän sopimuksen mukaisin ehdoin.  
 
Haastateltava 
 
___/___201__  _____________________________________________ 
 
Haastattelija 
 
___/___201__  _____________________________________________ 

     
 

 
Tätä sopimusta on tehty kolme (3) samansisältöistä kappaletta, yksi kullekin osapuolelle. 
Haastattelut luovutetaan Musiikkiarkistolle korvauksetta. 
 
Tätä sopimusta koskevat ristiriitaisuudet pyritään sopimaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin 
neuvotteluin. 
 
Musiikkiarkisto on vastaanottanut edellä mainitun aineiston ja sitoutuu noudattamaan tämän 
sopimuksen ehtoja. 
 
Musiikkiarkisto  
 
Aika ja paikka: ____/____20_____     
 
____________________________________________________ 
Juha Henriksson, arkistonjohtaja 
 


