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SUORATOISTO (NS. LIVESTREAM) JA TALLENNUS - ESITYSOIKEUSKORVAUKSEN ILMOITUSLOMAKE    [01032020]

Muusikkojen liiton suositus 

Korvaus musiikin livesuoratoistosta 
Suoratoistosta vastaava taho (asiakas) sopii musiikin esittäjän (esiintyjä) kanssa suoratoistosta ja/tai tallennuksesta, välitysajankohdasta ja käyttöoikeudesta 

oheisen hinnaston mukaan. 

Laskutus ja korvausten maksaminen 
Asiakas ilmoittaa tällä lomakkeella pyydetyt tiedot Gramexille 30 päivän kuluessa esityksestä.  

Gramex laskuttaa korvauksen asiakkaalta ilmoituksen käsiteltyään ja toimittaa korvauksen esiintyjälle Gramexin maksuaikatalun mukaisesti. 

Hinnasto 

Päähinnasto: Euroa per muusikko (alv 0 %) 
Reaaliaikainen suoratoisto 45,07 
Audion suoratoisto ja taltiointi 1 vuoden käyttöoikeudella 102,93 
Videon suoratoisto ja taltiointi 1 vuoden käyttöoikeudella 183,74 

Lisähinnasto: Euroa per muusikko (alv 0 %) 
Audion ajallisesti rajoittamaton käyttöoikeus 82,34 
Videon ajallisesti rajoittamaton käyttöoikeus 146,99 

Materiaalin käyttöoikeuden laajentamisesta (1 vuodeksi tai ajallisesti rajattomaksi) voi sopia jälkikäteen ilmoittamalla tällä lomakkeella pyydetyt tiedot. 

Suositus ei koske tilannetta, jossa elävän esityksen suoratoistosta ja taltioinnista on sovittu muulla Muusikkojen liiton kanssa solmitulla kollektiivisopimuksella 
(Yle, Kansallisooppera, kunnalliset orkesterit, Vantaan Viihdeorkesteri). 

Asiakaspalvelu 

Juho Viljanen  
Freelancereiden luottamusmies  
juho.viljanen@muusikkojenliitto.fi Muusikkojen liitto 
+358 (0) 40 5272 47

https://www.gramex.fi/portfolio-items/korvausten-tilittaminen/
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1. Suoratoistava yritys:  2. Suoratoistettava 
tapahtuma:  

Yrityksen nimi:  Tapahtuman nimi ja paikka:  
Y-tunnus:  Tapahtuman ajankohta:  
Osoite:    
Verkkolaskuosoite- ja 
operaattori:  3. Suoratoiston välittäminen:  

Puhelinnumero:  Ensimmäinen välitysajankohta:  
Sähköposti:    
Yhteyshenkilö:    

 
4. Esiintyjän tiedot:       

Yhtye / artisti: Esiintyjän nimi: 

Esiintyjän hetu  
tai         
Gramex-numero: Sähköpostiosoite / osoite: 

*Lupa 
kysytty 
esiintyjältä: 

**suoratoisto tai 
suoratoisto ja 

taltiointi 1 vuoden 
käyttöoikeudella €  

**ajallisesti 
rajoittamaton 

käyttöoikeus €  

         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
       
    yhteensä:   

Lomakkeen täyttöohje: 
*Jokaiselta esiintyjältä tulee kysyä lupa esityksen suoratoistoon ja/tai taltiointiin. Tieto ”kyllä” on ilmoitettava lomakkeen kohdassa ”Lupa kysytty esiintyjältä”. 
**Valitse käytön mukaan hinta sivun 1. päähinnastosta, sekä tarvittaessa lisähinnastosta käyttöoikeuden laajennus. Täydennä hinnat lomakkeeseen.  
Tallenna täytetty lomake tietokoneellesi, ja toimita se sähköpostitse liitetiedostona osoitteeseen avinfo@gramex.fi.  

mailto:avinfo@gramex.fi
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