
MES-SOITINPANKKI 
SOITTIMEN LAINASOPIMUS 
 
 
 
Lainanantaja: Musiikin edistämissäätiö 
 Y-tunnus 2502897-4 
 Pieni Roobertinkatu 16 
 00121 Helsinki 
 
Lainaaja: nimi [hetu] 
 osoite 
 sähköpostiosoite 
 puhelin  
 
 
Lainan kohde (myöh. lainasoitin): nimi ja malli ja rakennusvuosi 
 
Lainasoittimen säilytys, luovutus ja palautus: 
 
Kitarapaja 
Kirjatyöntekijänkatu 4 
00170 Helsinki 
 
 
Musiikin edistämissäätiö ja (nimi) lainaajana ovat sopineet seuraavaa: 
 
1. Yleistä 

 
Lainanantaja luovuttaa omistamansa soittimen (nimi, malli, rakennusvuosi) käyttökorvausvuokraa vastaan 
lainaajan käyttöön tarkoituksenaan lainaajan taiteellisen toiminnan edellytysten tukeminen. Laina voidaan 
myöntää ainoastaan lainakaudella Suomessa asuvalle henkilölle, ellei erikseen toisin sovita. 
 
 

 
2. Lainaajan vastuu ja velvollisuudet 
 

2.1. Lainasoitinta tulee käyttää ainoastaan sille ominaiseen tarkoitukseen sen arvon mukaisella tavalla erityistä 
huolellisuutta noudattaen.  
 

2.2. Lainaaja on velvollinen omalla kustannuksellaan hoitamaan lainasoitinta erityisellä huolellisuudella. 
Hoidolla tarkoitetaan soittimen asianmukaista säilyttämistä ja kuljettamista, soittimen kunnon tarkkailua sekä 
ryhtymistä oma-aloitteisesti ja ennalta ehkäisevästi toimenpiteisiin, joita soittimen kunnossa tapahtuneet 
muutokset edellyttävät. Lentokoneessa lainasoitinta on kuljetettava koneen matkustamossa.  
 

2.3. Huolto- ja korjaustoimenpiteistä lainaaja on aina velvollinen sopimaan huoltoliikkeen kanssa. Ainoastaan 
tässä sopimuksessa mainittu huoltoliike saa suorittaa lainasoittimen huolto- ja korjaustoimenpiteitä. 
Näillä tarkoitetaan normaaliin käyttöön liittyviä huolto- ja korjaustöitä (esimerkiksi puhdistus, pienten 
pintavaurioiden ja halkeamien korjaus, äänipinnan säätö, otelaudan, yläsatulan ja tallan muotoilu) sekä 
soittimen kuluvien osien uusimista kieliä lukuun ottamatta.  
 

2.4. Lainaaja vastaa kaikissa tilanteissa kuljetus- ja matkakustannuksista, joita mahdollisesti syntyy lainasoittimen 
haltuun saamisesta, palauttamisesta, huolloista, korjauksista ja tarkastamisesta.  
 

2.5. Lainaaja vastaa lainasoittimen kielten uusimisesta. Kielten normaali käyttökuluminen ei aiheuta lainaajalle 
vahingonkorvausvastuuta. 
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2.6. Lainaajan tulee noudattaa myös seuraavia soittimen vakuutussopimuksesta johtuvia erityismääräyksiä:  
- Lainasoitinta ei saa jättää vartioimattomaan moottoriajoneuvoon. 
Lainanantaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän sopimuskohdan määräyksiä, mikäli lainasoittimen 
vakuutusehdoissa tapahtuu muutoksia. 
 

2.7. Laina on henkilökohtainen. Lainaajalla ei ole oikeutta lainata, vuokrata tai pantata lainasoitinta eikä antaa 
siihen käyttöoikeutta toiselle henkilölle. 
 

2.8. Lainasoitin on palautettava laina-ajan päättyessä. Lainaaja ei voi kieltäytyä palauttamasta soitinta sillä 
perusteella, että siitä on aiheutunut hänelle kustannuksia. 
 
 

3. Lainaajan vahingonkorvausvastuu 
 

3.1. Lainaajan on välittömästi ilmoitettava lainanantajalle lainasoitinta kohdanneesta vahingosta tai 
katoamisesta. 
 

3.2. Lainaaja vastaa lainasoittimelle aiheutuneesta vahingosta tai katoamisesta, jonka hän on tahallisesti, 
huolimattomuudellaan tai laiminlyönnillään aiheuttanut.  
 

3.3. Vastaava korvausvelvollisuus lainaajalle syntyy, jos hän laiminlyö ilmoittaa lainanantajalle 
lainasoitinta kohdanneesta vahingosta tai katoamisesta. 
 

3.4. Lainaaja vastaa lainasoittimelle aiheutuneista vahingoista myös silloin, kun hän on menetellyt tämän 
sopimuksen ehtojen vastaisesti. 

 
 
4. Lainanantajan oikeudet ja velvollisuudet 

 
 

4.1. Lainanantaja vastaa lainasoittimen vakuuttamisesta ja siihen liittyvistä maksuista. Vakuutussopimuksen 
perusteella mahdollisesti maksettava korvaus kuuluu kokonaisuudessaan lainanantajalle. 
 

4.2. Lainanantaja vastaa lainasoittimen huolto- ja korjaustoimenpiteistä sekä tarkastamisesta aiheutuvista kuluista 
lukuun ottamatta kohdassa 2.6 mainittuja kuljetus- ja matkakustannuksia.  
 

4.3. Lainanantaja ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka lainaajalle voi aiheutua siitä, että lainasoittimen 
luovutus viivästyy tai lainasoitin ei ole sellainen kuin lainaaja on olettanut. Lainanantaja ei myöskään 
vastaa mahdollisista vahingoista, jotka voivat aiheutua lainaajalle tämän sopimuksen irtisanomisesta 
tai purkamisesta. 
 

4.4. Lainanantaja ei vastaa mahdollisista vahingoista, joita lainaajalle voi aiheutua siitä, että lainaaja on tehnyt 
sitoumuksia, jotka edellyttävät lainasoittimen olevan lainaajan käytössä laina-ajan päätyttyä tai tilanteessa, 
jossa tämä sopimus irtisanotaan tai puretaan ennen laina-ajan päättymistä. 
 

 
 
5. Laina-aika ja sopimuksen irtisanominen tai purkaminen 
 

5.1. Lainaajalla on oikeus noutaa lainasoitin tämän sopimuksen allekirjoittamishetkestä alkaen ja pitää sitä 
hallussaan (lainan päätöspäivä) asti.  
 

5.2. Sekä lainaaja että lainanantaja eivät voi irtisanoa lainasopimusta ilman erityistä syytä. Lainaajan sopimus 
katsotaan päättyneeksi siitä hetkestä alkaen, kun hän luovuttaa lainasoittimen takaisin Kitarapajaan.  



5.3. Lainanantajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, jos lainaaja menettelee niin, että on 
perusteltua aihetta olettaa lainasoittimen olevan vaarassa vahingoittua. 
Lainanantajalla on vastaava oikeus myös silloin, kun lainaaja menettelee tämän sopimuksen vastaisesti. 
Purkutilanteessa lainaajan tulee luovuttaa soitin välittömästi lainanantajalle. 
 
 

6. Sopimuksen voimaantulo 
 

Tätä sopimusta on tehty kaksi alkuperäiskappaletta, yksi lainanantajalle ja yksi lainaajalle. 
 
Tämä sopimus tulee Musiikin edistämissäätiötä velvoittavasti voimaan allekirjoittamishetkellä ja lainaajaa 
kohtaan lainasoittimen luovutushetkellä.  
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