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Radio On Demand -sopimus

Osapuolet
Gramex äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestö ry (jäljempänä Gramex) ja
___________________________________________________________________ (jäljempänä
Lähettäjäyhtiö)

Määritelmiä
Palvelulla / Radio On Demand –palvelulla tarkoitetaan Lähettäjäyhtiön palvelua, kuten
verkkosivua tai mobiilisovellusta, jossa välitetään yleisölle On Demand radio-ohjelmia
suoratoisto-tekniikalla siten, että palvelun käyttäjä voi kuunnella ne haluamanaan aikana ja
haluamassaan paikassa ilman, että On Demand radio-ohjelmasta muodostuu käyttäjän
laitteelle pysyvää kopiota.
On Demand radio-ohjelmalla tarkoitetaan Palvelussa yleisön kuunneltavaksi tarjottavaa
kaupallisesti julkaistuja äänitteitä sisältävää radio-ohjelmaa, jotka ovat selvästi toimituksellisia.
Esimerkiksi soittolistojen, jossa kappaleiden välissä lyhyesti esitellään seuraava kappale,
yleisölle välittäminen ei kuulu tämän sopimuksen piiriin. On Demand radio-ohjelma voi olla
aiemmin vapaasti etenevillä radioaalloilla lähetetty tai Nettiuniikki ohjelma.
Nettiuniikki ohjelma on On Demand -tallenne, jota ei ole lähetetty aiemmin lähetetty vapaasti
etenevillä radioaalloilla. Nettiuniikit ohjelmat kuuluvat tämän sopimuksen piiriin samoin
ehdoin kuin On Demand radio-ohjelmat.
Äänitteellä tarkoitetaan tässä sopimuksessa Gramexin edustamaa laillisesti julkaistua ja
levitettyä äänilevyä, äänitiedostoa tai muuta äänitallennetta taikka näiden osaa.
Tulolla tarkoitetaan kaikkia Palveluun kohdistuvia tuloja Tällaisia ovat esimerkiksi mainoksista,
ilmoituksista ja sponsoroinnista ja muusta vastaavasta laskutetut verottomat tulot sekä
Palvelun käytöstä perityt maksut lukuun ottamatta sellaisia Palvelun käytöstä perittyjä
maksuja, jotka yksiselitteisesti kohdistuvat sellaiseen sisältöön, jossa ei ole käytetty tämän
sopimuksen piiriin kuuluvia äänitteitä. Tulosta saadaan vähentää toteutuneet luottotappiot.

Sopimuksen kohde ja luonne
Tällä sopimuksella sovitaan Gramexin edustamien esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden
tuottajien oikeuksista välittää yleisölle kaupallisesti julkaistuja äänitteitä Palvelussa osana On
Demand radio-ohjelmia.
Tämä sopimus on luonteeltaan lain tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista (29.12.2016/1494)
36 §:ssä tarkoitettu kokeellinen lisenssi. Kyseessä on lähettäjäyhtiöille uudenlainen
liiketoimintamalli, jossa tulon muodostamisen tavat ja keinot ovat vasta kehittymässä.
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Gramexin mandaatin rajat lisensoida äänitteiden käyttöä On Demand-palveluissa eivät ole
vakiintuneet.
Kokeellisuudesta johtuen tässä sopimuksessa sovitut korvaustasot eivät anna mitään
sitoumuksia siihen, mikä korvaustason pitäisi jatkossa olla eikä sillä myöskään ole mitään
vaikutusta FM-korvaustasoon.

Sopimuksen kohde, ehdot ja voimassaolo
Gramex myöntää tällä sopimuksella edustamiensa äänitteillä esiintyvien taiteilijoiden ja
äänitteiden tuottajien ei-yksinomaisen luvan Lähettäjäyhtiölle käyttää kaupallisesti julkaistua
äänitemusiikkia On Demand radio-ohjelmissa Radio On Demand –palvelussa. Lupa sisältää sekä
toiminnan nimenomaisesti edellyttämän äänitteiden kopioinnin että oikeuden välittää On
Demand radio-ohjelmia yleisölle Palvelussa.
Tämä sopimus oikeuttaa On Demand radio-ohjelmien tarjoamiseen Palvelussa tämän
sopimuksen voimassaoloajan. Lupa ei kata On Demand radio-ohjelmien välittämistä tai muuta
käyttöä muilla verkkosivuilla tai palveluissa. On Demand radio-ohjelmien käyttö kolmansien
toimesta edellyttää erillisen luvan.
Lupa ei kata äänitteiden käyttöä tunnusmusiikkina tai tunnusmusiikinomaisesti, kuten
esimerkiksi tietyn kappaleen esittämistä tietyn On Demand radio-ohjelman alussa, lopussa tai
taustalla toistuvasti.
Mikäli On Demand radio-ohjelma keskittyy tiettyyn artistiin tai yhtyeeseen taikka tiettyihin
artisteihin ja yhtyeisiin tulee Lähettäjäyhtiön saada Gramexilta kirjallinen ennakkosuostumus
ennen ohjelman lisäämistä Palveluun. 1
Lupa kattaa Palvelun tarjoamisen yksityiseen käyttöön Suomessa.
Lupa ei kata äänitteiden käyttöä mainoksissa tai mainoksenluonteisissa yhteyksissä.
Mainoksenluonteisia ohjelmia ovat esimerkiksi yritysten toimeksiannosta tehdyt taikka niiden
toimintaa tai tuotteita esittelevät ohjelmat.
On Demand radio-ohjelmat tulee tarjota Lähettäjäyhtiön omistamalta tai hallinnoimalta
sisältöpalvelimelta. On Demand radio-ohjelmien jakelu tulee tapahtua Lähettäjäyhtiön
hallinnoimalta alustalta, kuten verkkosivuilta tai mobiilisovelluksesta. Loppukäyttäjillä ei saa
olla pääsyä varsinaiselle sisältöpalvelimelle.
Palvelussa ei saa olla Skip- tai Back –toimintoja äänitteiden tasolla.
Tämä sopimus ei kata esittävien taiteilijoiden ns. moraalisia oikeuksia.
Mikäli oikeudenhaltijat rajoittavat Gramexin valtuutta lisensoida äänitteitä tämän sopimuksen
mukaiseen käyttöön Gramex ilmoitta tästä viivytyksettä Lähettäjäyhtiölle kirjallisesti. Rajoitus
käyttää kyseisten oikeudenhaltijoiden äänitteitä tulee voimaan 30 päivän kuluttua kirjallisen
ilmoituksen antamisesta. Oikeudenhaltijoilla on mahdollisuus määritellä rajoituksen laajuus
koskemaan esim. koko repertuaariaan, tiettyä artistia tai tiettyä äänitettä.

1

Tällaisena ohjelmana pidetään esimerkiksi tietyn artistin merkkipäivän johdosta tehtävää ohjelmaa, jossa soitetaan
ko. artistin äänitetuotantoa. Tällaisena ohjelmana ei pidetä esimerkiksi tietyn aikakauden musiikkiin keskittyvää
ohjelmaa.
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Korvaus
Lähettäjäyhtiö suorittaa kuukausittain Gramexille hinnaston mukaisen korvauksen
käyttämistään äänitteistä Radio On Demand -palvelussa. Korvaus on joko perusmaksun tai
prosentuaalisen korvauksen mukainen. Mikäli prosentuaalinen korvaus on perusmaksua
suurempi, suorittaa Lähettäjäyhtiö prosentuaalisen korvauksen.
Korvaukseen lisätään voimassa olevan lain mukainen arvonlisävero.
Gramex tarkistaa hintoja vuosittain huomioiden muutokset yleisessä ansio- ja
kustannustasossa.
Viivästyneistä suorituksista peritään lainmukainen viivästyskorko.

Raportointi
Kuukausiraportti. Lähettäjäyhtiö raportoi kuukausittain liitteen 2 mukaisen
raportointilomakkeen mukaisesti korvauksen laskemiseksi tarpeelliset tiedot. Raportti
toimitetaan kunkin kuukauden 15. päivään mennessä edellisen kuukauden osalta.
Lähettäjäyhtiö raportoi kuukausittain liitteen 2 mukaisen raportointilomakkeen mukaisesti
äänitetiedot. Raportti toimitetaan kunkin kuukauden 15. päivään mennessä edellisen
kuukauden aikana käytetyistä äänitteistä.
Tilintarkastajan vahvistus tuloista. Lähettäjäyhtiö toimittaa vuosittain 31.3. mennessä
tilintarkastajan vahvistaman selvityksen Tulojen vuotuisesta määrästä edeltävän
kalenterivuoden osalta. Mikäli selvitys osoittaa korvauksen perusteena olevien tulojen
poikkeavan aiemmin raportoidusta oikaistaan laskutusta tältä osin.

Sopimuksen voimassaolo
Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi.
Osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus kirjallisesti kolmen kuukauden irtisanomisajalla.

Siirrettävyys
Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta tai siinä sovittuja velvoitteita tai oikeuksia
kolmansille ilman toisen Osapuolen kirjallista suostumusta. Sopimus voidaan kuitenkin siirtää
ilman suostumusta saman konsernin toiselle yhtiölle ja/tai yrityskaupan yhteydessä. Siirrosta
konsernin toiselle yhtiölle tai yrityskaupan yhteydessä tulee ilmoittaa ilman aiheetonta
viivytystä toiselle Osapuolelle kirjallisesti.

Tekniset suojakeinot
Lähettäjäyhtiö on velvollinen suojaamaan Radio On Demand -palvelun vastaavissa palveluissa
yleisesti käytettävissä olevin keinoin, jotka ovat kohtuullisin kustannuksin saatavissa, ja jotka
estävät On Demand radio-ohjelmissa käytettävien äänitteiden tallentamisen loppukäyttäjien
tai muiden toimesta sekä äänitteiden ja niitä sisältävien On Demand radio-ohjelmien edelleen
välittämisen.
Lähettäjäyhtiön tulee estää vastaavissa palveluissa yleisesti käytössä olevin teknisin keinoin,
jotka ovat kohtuullisin kustannuksin saatavissa, On Demand radio-ohjelmien vastaanottaminen
sellaisissa maissa, joissa tapahtuvaan vastaanottoon ei ole hankittu lupaa äänitteiden
tuottajilta ja äänitteillä esiintyviltä taiteilijoilta.
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Gramexin vastuu
Gramex vastaa siitä, että sillä on oikeus myöntää tämän sopimuksen mukaiset luvat ja
vastaanottaa korvaukset. Gramex vastaa niistä esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien
Lähettäjäyhtiötä vastaan mahdollisesti kohdistamista korvausvaateista, joita esitetään tällä
sopimuksella myönnettävän äänitteiden käyttöluvan mukaisesta äänitteiden käytöstä.
Lähettäjäyhtiön vastuu
Lähettäjäyhtiö vastaa siitä, että äänitteitä ja äänitteitä sisältäviä On Demand radio-ohjelima
käytetään tämän sopimuksen mukaisesti.
Asiakkaalta kerättävien tietojen luottamuksellisuus
Gramex sitoutuu pitämään salassa asiakkaan liiketoimintaa koskevat liike- tai
ammattisalaisuutena pidettävät tiedot ja käsittelee henkilötietoja henkilötietolainsäädännön
edellyttämällä tavalla.
Tarkistusoikeus ja suoritusta turvaavat toimet
Lähettäjäyhtiön suorittamien korvausten oikeellisuuden toteamiseksi on Gramex oikeutettu
omalla kustannuksellaan tarkastamaan perustellusta syystä Lähettäjäyhtiön kirjanpitoaineiston
sekä muuta materiaalia siinä laajuudessa kuin korvausten oikeellisuuden toteaminen vaatii.
Tarkastuksen suorittaa Gramexin nimeämä tilintarkastaja.
Gramexin tulee ilmoittaa tarkastuksesta etukäteen vähintään viisitoista (15) päivää ennen
tarkastuksen ajankohtaa. Ilmoituksen saatuaan Osapuolet sopivat yhteistyössä tarkastukseen
liittyvät käytännön järjestelyt. Mikäli suoritetut korvaukset poikkeavat olennaisesti siitä, mitä
Lähettäjäyhtiön olisi tullut Gramexille tämän sopimuksen mukaisesti maksaa, vastaa
Lähettäjäyhtiö Gramexin nimeämän tilintarkastajan kustannuksista.
Sopimuksen purkaminen
Molemmilla osapuolilla on oikeus irtisanoa tämä sopimus päättymään välittömästi
ilmoittamalla irtisanomisesta kirjallisesti toiselle osapuolelle, jos toinen osapuoli on
olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, eikä toisen osapuolen
sopimusrikkomusta koskevasta kirjallisesta huomautuksesta huolimatta ole korjannut
sopimusrikkomustaan neljäntoista (14) päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.
Lähettäjäyhtiöllä on oikeus purkaa tämä sopimus välittömästi, mikäli Gramexin edustamat
oikeudenhaltijat rajoittavat Gramexin oikeutta lisensoida äänitteitä tämän sopimuksen
mukaiseen käyttöön siten, että Lähettäjäyhtiön äänitteiden käyttö tämän sopimuksen
perusteella estyy.
Gramexilla on oikeus purkaa tämä sopimus välittömästi, mikäli
•
•

tämän käyttölupasopimuksen perusteella laskutettua korvausta ei ole suoritettu
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa laskun eräpäivästä tai
asiakas ilmoittaa sopimuksen edellyttämät tiedot toistuvasti oleellisesti virheellisinä.

Sopimusehtojen voimassaolo
Nämä sopimusehdot ovat tulleet voimaan 14.1.2021
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Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu
Tämän sopimuksen tulkinnassa sovelletaan Suomen lakia lainvalintaa koskevia säännöksiä
lukuun ottamatta.
Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan tätä sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet
ensisijaisesti neuvottelemalla.
Jos erimielisyyksiä ei saada ratkaistuksi neuvotteluteitse, ratkaistaan ne ensiasteena Helsingin
käräjäoikeudessa tai jos riita liittyy markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan, riita
saatetaan markkinaoikeuden ratkaistavaksi.

Päiväys ja allekirjoitukset

Helsingissä _____._____._______

________________________ ____.____.______

Gramex äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestö ry

________________________________________

___________________________________

________________________________________

Ilmo Laevuo
Toimitusjohtaja

Liite 1: Hinnasto
Liite 2: On Demand raportointilomake

GRAMEX ÄÄNITEMUSIIKIN TEKIJÄNOIKEUSJÄRJESTÖ RY

Y-T U N N U S : 0 2 0 1 1 9 6 - 9

