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VALTAKIRJA 

Gramexin Asiakassopimuksen mukainen hallinnointivaltuutus käsittää äänitemusiikin lisensoinnin sekä televisio-
lähetyskäyttöön että lähettäjäyhtiöiden Catch Up-palveluihin. Gramexin yhdistyksen kokous on päättänyt lisensointi-
mandaatin laajennuksesta liittyen äänitemusiikkia sisältävien televisio-ohjelmien käyttöön VOD-palveluissa.  

Valtuutus ja ehdot 

1. Gramexin Asiakassopimuksessa annetun hallin-
nointivaltuutuksen lisäksi valtuutan/ valtuutamme
tällä valtakirjalla Gramexin lisensoimaan myös
niitä tekijänoikeuslain mukaisia äänitteisiin liittyviä
oikeuksia, joiden nojalla äänitteitä voidaan
tallentaa ja synkronoida audiovisuaalisiin teoksiin
käytettäväksi edelleen VOD-palveluissa seuraavin
tarkemmin ehdoin:

2. Valtuutus kattaa ne äänitteet, jotka Gramexin 
kanssa Asiakassopimuksen tehnyt tuottaja-asiakas
on ilmoittanut ja ilmoittaa ääniteilmoituksella
Gramexin äänite -rekisteriin.

Valtuutus kattaa myös ne äänitteet, joiden osalta
yksittäisellä äänitteen tuottajalla on yhteis-
tuotannossa tuotetun äänitteen osalta oikeus
suorittaa ja sopia käyttöä koskeva lisensointi yksin
ja itsenäisesti kokonaan myös muiden kyseisen
äänitteen tuottajaoikeuksien haltijoiden ja/tai
osatuottajien puolesta joko omissa nimissä tai
muiden lukuun.

Valtuutus kattaa myös tuottajaoikeuksien siirron
kautta valtuutuksen antajalle tuottajaoikeuksien
haltijana rekisteröidyt äänitteet.

3. Käytöllä VOD -palvelussa tarkoitetaan audio-
visuaalisten ohjelmien käyttöä palvelussa, jossa
loppukäyttäjällä on mahdollisuus saada audio-
visuaalisia ohjelmia katsottavakseen suora-
toistona itse valitsemassaan paikassa ja itse
valitsemanaan aikana.

4. VOD –palvelua voidaan tarjota ainoastaan yksityi-
seen käyttöön.

5. Tämä valtuutus ei kata lisensointia palveluihin,
joissa palvelun käyttäjällä on mahdollisuus saada
saatavilleen tiettyjä yksittäisiä äänitteitä.

6. Lisensoinnista kertyneiden korvausten hallinnointi
ja tilitys tapahtuu Gramexin yhdistyksen kokouk-
sen, Gramexin hallituksen päätösten ja Asiakas-
sopimuksen ehtojen mukaisesti.

7. Osapuolilla on oikeus irtisanoa tämä valtakirja ja
sen sisältämä lisensointivaltuutus kirjallisesti
yhden kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen
ei vaikuta tämän valtuutuksen perusteella
tehtyihin ja suoritettuihin lisensointitoimiin.
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