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JULKAISUSOPIMUS
Sopijaosapuolet
1.Vastaava kirjoittaja (corresponding author):__________________________
2. Suomen Farmasialiitto ry (DOSIS – Farmaseuttisen aikakauskirjan kustantaja)
Teos, jota sopimus koskee
Sopimuksen kohteena on käsikirjoitus, johon lasketaan kuuluviksi kaikki tekijänoikeuslainsäädännön mukaan suojaa saavat elementit niiden suojamuodosta
riippumatta.
Sopimus koskee seuraavaa / seuraavia teoksia (artikkelin otsikko):
_____________________________________________________________
Luovutettavat oikeudet
Tällä sopimuksella kirjoittaja/kirjoittajat siirtävät kustantajalle yksinomaisen
julkaisuoikeuden teokseen graafisessa ja elektronisessa muodossa kaikissa medioissa
sekä oikeuden teoksen arkistointiin.
Luovutuksensaaja on oikeutettu luovuttamaan oikeudet kolmannelle osapuolelle
teoksen käyttöön opetustarkoituksessa sekä perimään kolmannelta osapuolelta
luovutuksesta syntyvät välittömät kustannukset.
Vastaava kirjoittaja vastaa siitä, että teos on hänen/kirjoittajaryhmän tekemä ja
vakuuttaa, että julkaistava materiaali ei sisällä sellaista kolmannen osapuolen
aineistoa, jonka oikeuksia julkistaminen loukkaisi. Mikäli teoksessa käytetään
kolmannen osapuolen laatimia tai julkaisemia kuvia, kaavioita tai muita
tekijänoikeuslain suojaamia elementtejä, vastaava kirjoittaja on velvollinen
huolehtimaan, että niiden käyttöön on pyydetty ja saatu lupa.
Julkaisijalla on oikeus korjata havaitsemansa kirjoitusvirheet ja tehdä muut vähäiset
muutokset, jotka eivät vaikuta tekstin asiasisältöön.
Kirjoittajalle/kirjoittajille ei makseta palkkiota.
Teos julkaistaan osana Suomen Farmasialiiton ry:n julkaisutoimintaa.
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Rajoitus kustantajalle siirrettyyn yksinoikeuteen
Kirjoittaja/kirjoittajat ovat oikeutettuja käyttämään teosta, siihen liittyviä kuvia,
taulukoita ja näihin rinnastettavaa aineistoa osana väitöskirjaa, tieteellistä
jatkotutkintoa ja opetusmateriaalina.
Vastuut
Tämän sopimuksen perusteella osapuolet eivät vastaa toiselle aiheuttamastaan
välillisestä vahingosta, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallaan tai törkeällä
tuottamuksella.
Avainsanat
Vastaava kirjoittaja määrittelee artikkelille Dosiksen kirjoitusohjeen mukaiset
hakusanat, jotka ovat:_____________________________________________
Allekirjoitukset
Vastaava kirjoittaja allekirjoittaa sopimuksen kaikkien kirjoittajien puolesta ja
vakuuttaa, että muut kirjoittajat ovat luovuttaneet oikeutensa allekirjoittajalle tämän
sopimuksen osalta ja hyväksyvät sen.
Tätä sopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi kummallekin
sopijaosapuolelle.
Päiväys: _____________________

___________________________
Vastaavan kirjoittajan allekirjoitus

____________________________
Vastaavan kirjoittajan nimenselvennös

Riitta Uusi-Esko

Farmasialiitto ry:n toiminnanjohtaja

Allekirjoitettu sopimus palautetaan lähettäjälle sähköisesti
(tuija.metsaaho@farmasialiitto.fi) tai vaihtoehtoisesti osoitteella:
Suomen Farmasialiitto ry
DOSIS
Mäkelänkatu 2 A, 3.krs
00500 Helsinki
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