
Suomalainen Lakimiesyhdistys FÖRFATTARUPPLYSNINGAR OCH 
Kaserngatan 23 A 17 ÖVERLÅTELSE AV RÄTTEN ATT  
FI-00130 HELSINGFORS  PUBLICERA ARTIKEL 
lea.purhonen@lakimiesyhdistys.fi 

TIDSKRIFTEN LAKIMIES 

1. Författarens personuppgifter

Namn    _________________________________________________________ 

Yrke och titel  _________________________________________________________ 

Tjänst eller arbetsplats _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

in English   _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
uppgifterna sådana de önskas ingå i Lakimies´ författarupplysningar; i fråga om artikelförfattare titel och yrke 
samt tjänst eller arbetsplats även på engelska 

e-postadress  _________________________________________________________ 

        Jag önskar att e-postadressen  skall synas i Lakimies´ författarupplysningar 

Hemadress _________________________________________________________ 

Postnummer och 
postanstalt     _________________________________________________________ 

Telefon _________________________________________________________ 

Personbeteckning _________________________________________________________ 

Särtryck, pdf-form          
Inget särtryck 

2. Artikelns rubrik eller någon annan beskrivning av den

Lakimies ___ / 20___ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 



3. Överlåtelse av publiceringsrätt

Rätten att publicera artikeln överlåts genom detta dokument av upphovsmannen 

på tidskriften Lakimies´ utgivare Suomalainen Lakimiesyhdistys 

(förläggaren). Upphovsmannen överför härigenom på förläggaren rätten att publicera 

artikeln i ett tryckt nummer av Lakimies, rätten att spara artikeln i elektronisk form och 

att sprida den i en elektronisk version av Lakimies liksom även rätten att publicera 

artikeln i någon annan form och att överlåta en sådan rätt på någon annan utgivare. 

Denna överlåtelse av publiceringsrätten inverkar inte på upphovsmannens rätt att bestämma 

om att publicera artikeln eller en del av den på något annat språk och inte heller på hans eller 

hennes rätt att använda artikeln eller en del av den som en del av en senare artikel eller något annat 

verk som klart avviker från föremålet för denna överlåtelsehandling eller där artikelns 

vetenskapliga innehåll har omarbetats. 

Om förläggaren överför rätten att publicera artikeln på någon annan utgivare för att 

publiceras på nytt i kommersiellt syfte, skall ersättningen för detta delas jämt mellan 

förläggaren och upphovsmannen. För annan slags ny publicering betalas inte något arvode. I 

samband med ny publicering skall upphovsmannens namn och den ursprungliga publiceringsformen 

nämnas. Upphovsmannen får ett särtryck i pdf-form.

3. Överlåtelse av publiceringsrätt

Jag överlåter rätten att publicera min artikel på de villkor som finns ovan. 

Datum ___ / ___  20 ____ 

________________________________ 
Underskrift 
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