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YHTEISÖRADIOIDEN ESITYSKORVAUSSOPIMUS
1.

Osapuolet

Gramex äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestö ry (jäljempänä Gramex), esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien
tekijänoikeuslaissa säädettyjä oikeuksia Suomessa valvova yhdistys (Y-tunnus 0201196-9)
ja
_______________________________________________________________________________ (jäljempänä Yhteisöradio)
2.

Sopimuksen tarkoitus

Tällä sopimuksella sovitaan tekijänoikeuslain mukaisista esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien luvista ja heille
suoritettavista korvauksista äänitteiden käyttämisestä Yhteisöradion maanpäällisissä ääniyleisradiolähetyksissä.
3.

Määritelmiä

Yhteisöradiolla tarkoitetaan toimiluvallista, ei-kaupallista radioasemaa. Yhteisöradion toiminta on luonteeltaan yleishyödyllistä ja enemmänkin sosiaalista hyötyä tuottavaa. Ohjelmisto tuotetaan pääasiassa kansalaisjärjestöjen ja/tai
vapaaehtoisten ohjelmantekijöiden voimin.
Äänitteellä tarkoitetaan kaupallisessa tarkoituksessa julkaistua kuluttajien saataville saatettua äänitettä, äänitiedostoa,
muuta äänitallennetta tai näiden osaa.
4.

Myönnettävä lupa

Tällä sopimuksella Gramex myöntää Yhteisöradiolle luvan Gramexin edustamien äänitteiden yleisölle välittämiseen osana
Yhteisöradion radiotoimintaa.
Lupa ei koske Yhteisöradion radiolähetyksien edelleen lähettämistä kolmansien toimesta, johtimettomasti tai johtimitse,
eikä korvauksia Yhteisöradion lähetysten käyttämisestä muuhun julkiseen esittämiseen.
Lupa ei kata äänitteiden käyttöä mainoksissa tai mainoksenluonteisissa yhteyksissä, ellei siitä ole erikseen sovittu.
Lisäksi Gramex myöntää edustamiensa oikeuksien haltijoiden puolesta Yhteisöradiolle luvan sananvapauden käyttämisestä
joukkoviestinnässä annetun lain 6 §:ssä tarkoitettuun ohjelman tallentamiseen. Näin tallennettua ohjelmaa ei ole lupa
käyttää muulla tavalla kuin mainitun lain 15 §:ssä on säädetty. Tämä sopimus ei koske muuta tallennustoimintaa.
5.

Korvaus

Korvaus määräytyy kulloinkin voimassa olevan Gramexin hinnaston mukaisesti. Korvaus suoritetaan Gramexin toimittaman
laskun mukaisesti noudattaen laskuun merkittyä eräpäivää. Korvauksiin lisätään lain mukainen arvonlisävero. Viivästyneistä
suorituksista peritään lain mukainen viivästyskorko. Gramex voi tarkistaa hintoja vuosittain huomioiden muutokset yleisessä
ansio- ja kustannustasossa.
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6.

Gramexin vastuu

Gramex vastaa Yhteisöradion suorittaman korvauksen määrään asti niistä koti- ja ulkomaisten esittävien taiteilijoiden ja
äänitteiden tuottajien Yhteisöradiota vastaan kohdistamista korvausvaateista, joita esitetään tässä sopimuksessa
tarkoitetusta äänitteiden käyttämisestä.
7.

Yhteisöradion vastuu

Yhteisöradio huolehtii ja vastaa siitä, että lähetystoiminnassa ei käytetä tekijänoikeuslain säännösten vastaisesti
valmistettuja äänitallenteita tai nauhakopioita.
8.

Yhteisöradiolta kerättävien tietojen luottamuksellisuus

Gramex sitoutuu pitämään salassa Yhteisöradion liiketoimintaa koskevat liike- ja ammattisalaisuutena pidettävät tiedot ja
käsittelemään henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisella tavalla. Tietosuojaselosteet löytyvät Gramexin verkkosivuilta.
9.

Toiminnan tarkastaminen

Gramexilla tai sen nimeämällä on oikeus tarkastaa tämän sopimuksen perusteella tapahtuvan äänitteiden käytön
sopimuksenmukaisuus ja korvauksen muodostumiseen vaikuttavien tietojen oikeellisuus.
10. Siirrettävyys
Tämä sopimus ei ole siirrettävissä kolmannelle. Yhteisöradiolla on kuitenkin oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osana
ohjelmistotoimiluvan alla harjoitettavan ääniyleisradiolähetysliiketoiminnan luovutusta. Yhteisöradion tulee ilmoittaa
siirrosta kirjallisesti Gramexille ilman aiheetonta viivästystä.
11. Sopimuksen voimassaolo
Tämä sopimus astuu voimaan allekirjoituspäivänä.
Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi kalenterivuoden kerrallaan, ellei jompikumpi osapuoli irtisano sitä päättyväksi
kalenterivuoden lopussa. Irtisanominen tulee suorittaa kirjallisesti ja viimeistään kolme kuukautta ennen kalenterivuoden
päättymistä.
Gramexilla on oikeus purkaa tämä sopimus heti päättyväksi, jos:
•
•
•
•

Yhteisöradio toimii tämän sopimuksen ehtojen tai tekijänoikeuslain vastaisesti,
tämän sopimuksen perusteella laskutettua korvausta ei ole suoritettu 30 päivän kuluessa laskun eräpäivästä,
Yhteisöradio ilmoittaa tai vahvistaa sopimuksen edellyttämät tiedot oleellisesti virheellisinä tai
Gramexin valtuudet myöntää tämän tässä sopimuksessa tarkoitettu lupa lakkaa.

12. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen
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, saatetaan tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet tai riitaisuudet
ratkaistavaksi toimivaltaiseen tuomioistuimeen.
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13. Päiväys ja allekirjoitus
Tätä sopimusta on tehty samasanainen kappale molemmille osapuolille.

Gramex äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestö ry

________________________________________
Yhteisöradion nimi

________________________________________
Paikka ja päiväys

________________________________________
Paikka ja päiväys

________________________________________
Ilmo Laevuo
Toimitusjohtaja

________________________________________
Nimi:
Asema: _________________________________
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