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Gramex ry:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Gramex äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestö ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Tarkoitus
Yhdistys on aatteellinen ja sen tarkoituksena on valvoa ja edistää niitä esittävien taiteilijoiden ja
äänilevytuottajien oikeuksia, joista säädetään tekijänoikeuslainsäädännössä. Yhdistyksen toimintaan kuuluu
tekijänoikeuslaissa mainittujen korvausten periminen, säilyttäminen jakoon asti sekä jakaminen niihin
oikeutettujen kesken.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kotimaisen esittävän säveltaiteen ja äänitetuotannon kehittämisen
yleisiä edellytyksiä. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion
hankkiminen yhdistykseen osallisille, eikä se muutoinkaan ole pääasiallisesti taloudellista laatua.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa tekijänoikeusolojen ja lainsäädännön kehitystä kotimaassa ja
ulkomailla, tekee tarpeellisia aloitteita ja esityksiä sekä pyrkii myötävaikuttamaan lainsäädäntöön siten, että
1. momentissa mainitut oikeudet saataisiin entistä paremmin suojatuiksi.

3 § Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen jäseniksi yhdistyksen kokous voi hyväksyä sille tehdyn kirjallisen hakemuksen perusteella
sellaiset rekisteröidyt yhdistykset joiden pääasiallisena tarkoituksena on edistää
tekijänoikeuslainsäädännössä säädettyjä esittävien taiteilijoiden tai äänilevytuottajien oikeuksia.
Jäsenyhdistyksen on edustettava merkittävässä määrin sellaisia 2 §:ssä mainittuihin korvauksiin oikeutettuja
henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät ole jo edustettuina. Jäsenyhdistyksen edustus 2 §:ssä mainittuihin
korvauksiin oikeutettujen henkilöiden tai yhteisöjen osalta ei saa olla merkittävässä määrin päällekkäinen
toisen jäsenyhdistyksen edustuksen kanssa.
Yhdistyksellä on oikeus kantaa jäseniltään vuotuinen jäsenmaksu sekä uusilta jäseniltä liittymismaksu. Näiden
maksujen suuruuden vahvistaa yhdistyksen kokous.

4 § Yhdistyksen asiakkaat
Yhdistys tekee 2§:ssä mainittuihin korvauksiin oikeutettujen henkilöiden ja yhteisöjen kanssa
asiakassopimuksen, jonka sisältö vahvistetaan yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen asiakkaaksi on
oikeutettu pääsemään jokainen, jolla on oikeus näihin korvauksiin.
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5 § Yhdistyksen korvausten tilitys
Yhdistys suorittaa 2 §:ssä mainittujen korvausten tilityksen niihin oikeutetuille tilityssääntöjä noudattaen.
Yhdistyksen kokous voi päättää, että jakamatta jääneet tekijänoikeuskorvaukset
lisätään yhteishallinnointiorganisaation pääomaan tai käytetään joko suorina tai kollektiivisina korvauksina,
taikka käytetään muulla tavoin korvauksiin oikeutettujen hyväksi.

YHDISTYKSEN HALLINTO
6§
Yhdistyksen vuosikokous ja valtuuston kokous pidetään vuosittain maalis-kesäkuun aikana hallituksen
määräämänä aikana.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous tai valtuuston kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai
milloin 2/5 (kaksi viidesosaa) yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian
käsittelemiseksi.
Kutsu yhdistyksen kokoukseen ja valtuuston kokoukseen toimitetaan jäsenille vähintään neljätoista päivää
ennen kokousta todisteellisesti jäsenen jäsenluetteloon merkittyyn osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.
Kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.
Yhdistyksen jäsenen edustaja voi osallistua vuosikokoukseen henkilökohtaisesti, tai toissijaisesti hallituksen
tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös reaaliaikaisen kaksisuuntaisen viestiyhteyden välityksellä.
Jäsenyhdistyksellä, joka ei ole suorittanut jäsenmaksua eräpäivään mennessä ei ole äänioikeutta yhdistyksen
kokouksessa eivätkä sen edustajat saa käyttää puheenvuoroja.
Yhdistyksen jäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa ensimmäisen neljän jäsenyysvuoden
aikana.

7§
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
•

Puheenjohtajan vaali. Puheenjohtaja kutsuu sihteerin;

•

Kahden pöytäkirjan tarkastajan ja muiden kokousvirkailijoiden vaali;

•

Kokousedustajien valtakirjojen tarkastus sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
toteaminen;

•

Hallituksen toimintakertomus;

•

Tilinpäätös;

•

Tilintarkastajien lausunto;

•

Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille;

•

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot;

•

Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali;

•

Muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat.
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8§
Yhdistyksen kokous päättää seuraavista asioista:
1. Yhdistyksen hallinnoimista äänitteiden ja musiikkivideoiden oikeuksista ja käyttöalueista;
2. Tekijänoikeuskorvausten ja niiden sijoittamisesta saatavien tulojen yleisistä sijoitusperiaatteista;
3. Tekijänoikeuskorvauksista ja niiden sijoittamisesta saatavista tuloista tehtäviä vähennyksiä koskevista
yleisistä periaatteista
4. Yhdistyksen riskienhallintaperiaatteista;
5. Kiinteän omaisuuden hankintaa, myyntiä tai kiinnittämistä koskevista periaatteista;
6. Sulautumisesta, tytäryhteisön perustamisesta sekä toisen yhteisön tai sen osuuksien tai oikeuksien
hankinnan hyväksymisestä sekä muista merkittävistä organisatorisista muutoksista, joilla on
merkitystä yhdistyksen harjoittamaan tekijänoikeuden hallinnointiin;
7. Lainojen ottamisesta ja myöntämisestä sekä näihin liittyvistä vakuuksista;
8. Vuotuisen avoimuusraportin hyväksymisestä;
9. Päätösvallan siirtämisestä valvontaelimelle 6 – 8 kohdassa tarkoitetuissa asioissa;
10. Vuosikokous voi päättää hallituksen jäsenelle maksettavasta lisäpalkkiosta sellaisen asian
hoitamisesta, joka ei kuulu hallituksen jäsenen tavanomaisiin tehtäviin.
Yhdistyksen kokous vastaanottaa ja käsittelee seuraavat asiat:
•
•

Valvontaelimen raportin sen valvontatoiminnassa tehdyistä havainnoista ja sille mahdollisesti
siirretyn päätösvallan käyttämisestä;
Valvontaelimen jäsenten ja toimitusjohtajan vuosittain antaman sidonnaisuuslausuman.

9§
Yhdistyksen kokous voi tehdä päätöksen, että kulujen vähentämisen jälkeen enintään 10 % tilitysvaroista
käytetään esittävää säveltaidetta tai äänitetuotantoa edistäviin tarkoituksiin, rahastointiin tai varaukseen
muuhun yhdistyksen sääntöjen mukaiseen tarkoitukseen.

10 § Valtuusto
Päätösvaltaa tässä pykälässä erikseen määrätyissä asioissa käyttävät yhdistyksen kokouksen valitsemat kuusi
valtuutettua valtuutettujen kokouksessa. Kullakin valtuutetulla on henkilökohtainen varavaltuutettu.
Varavaltuutetun valinta tapahtuu valtuutetun valinnan yhteydessä.
Valtuutetut muodostavat valtuuston, johon kuuluu kolme äänitteiden tuottajia edustavaa ja kolme esittäviä
taiteilijoita edustavaa valtuutettua. Valtuutetut valitaan joka vuosi yhdistyksen vuosikokouksessa.
Valtuutettujen toimikausi kestää valinnasta seuraavaan vuosikokoukseen saakka.
Valtuusto päättää seuraavista asioista:
- yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta
-

oikeudenhaltijoille kuuluvien tekijänoikeuskorvausten jakamisessa noudatettavista yleisistä
periaatteista
hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinnasta sekä erottamisesta
yhdistyksen valvontaelimen jäsenten nimittämisestä ja erottamisesta sekä heille maksettavista
palkkioista ja muista etuuksista
jakamatta jääneiden tekijänoikeuskorvausten käytöstä sekä yleisistä periaatteista, joiden mukaisesti
tällaiset varat käytetään
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-

yhdistyksen purkamisesta

Valtuuston kokous on päätösvaltainen, kun kaikki valtuutetut ovat läsnä. Valtuuston päätökseksi tulee se
mielipide, jota on kannattanut kolme neljäsosaa kokouksessa läsnäolevista valtuutetuista.

11 § Valtuuston vaali
Mikäli jäsen edustaa sekä äänitteiden tuottajia että esiintyviä taiteilijoita, katsotaan jäsenen kuuluvan siihen
oikeudenhaltijaryhmään, jota tämä pääasiallisesti edustaa.
Ehdokkaiden asettaminen. Jokainen äänitteidentuottajia edustava jäsen voi asettaa kolme ehdokasta
valtuutetuiksi ja näiden varavaltuutetuiksi edustamaan äänitteiden tuottajia valtuustossa. Jokainen esittäviä
taiteilijoita edustava jäsen voi asettaa kolme ehdokasta valtuutetuiksi ja näiden varavaltuutetuiksi
edustamaan esittäviä taiteilijoita valtuustossa. Tieto ehdokkaista on toimitettava yhdistyksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle todisteellisesti vähintään 7 päivää ennen yhdistyksen kokousta.
Vaalitoimitus. Valtuutettujen vaali yhdistyksen kokouksessa toimitetaan oikeudenhaltijaryhmittäin siten, että
äänitteiden tuottajia edustava jäsen voi käyttää äänivaltaa ainoastaan äänitteiden tuottajia edustavien
valtuutettujen valinnassa ja esittäviä taiteilijoita edustava jäsen voi käyttää äänivaltaa ainoastaan esittäviä
taiteilijoita edustavien valtuutettujen valinnassa.
Vaalilla valitaan kolme valtuutettua henkilökohtaisine varavaltuutettuineen edustamaan äänitteiden tuottajia
ja kolme valtuutettua henkilökohtaisine varavaltuutettuineen edustamaan esittäviä taiteilijoita. Jokaisesta
valtuutetusta ja tämän varavaltuutetusta suoritetaan erillinen vaali. Kaikki kuusi vaalia suoritetaan
yhdistyksen kokouksessa peräkkäin. Valituksi tulee se ehdokas ja tämän henkilökohtainen varavaltuutettu,
joka on saanut eniten ääniä.
Kullekin jäsenelle osoitetaan yksi ääni. Tämän lisäksi jäsenten kesken jaetaan 100 ääntä per
oikeudenhaltijaryhmä alla määritellyllä tavalla. Jäsenten edustus lasketaan kunkin vuoden ensimmäisen
päivän tilanteen mukaan.
-

Esittävät taiteilijat.
o Korvauksia saaneilla äänitteillä esiintyviä taiteilijoita painotetaan äänten jaossa jakamalla 50
ääntä seuraavalla tavalla: jäsenen edustamien esittävien taiteilijoiden lukumäärän
prosentuaalinen osuus kaikkien esittäviä taiteilijoita edustavien jäsenten edustamista
esittävistä taiteilijoista. Huomioon otetaan ainoastaan sellaiset esiintyvät taiteilijat, jotka
ovat solmineet asiakassopimuksen yhdistyksen kanssa ja ovat esiintyneet sellaisella
äänitteellä, jolla esiintyville taiteilijoille on osoitettu edellisen viiden kalenterivuoden aikana
vähintään 5 000,00 euroa.
o Korvauksia saaneita esiintyviä taiteilijoita painotetaan äänten jaossa jakamalla 50 ääntä
seuraavalla tavalla: jäsenen edustamien esittävien taiteilijoiden lukumäärän prosentuaalinen
osuus kaikkien esittäviä taiteilijoita edustavien jäsenten edustamista esittävistä taiteilijoista.
Huomioon otetaan ainoastaan sellaiset esiintyvät taiteilijat, jotka ovat solmineet
asiakassopimuksen yhdistyksen kanssa ja joille on maksettu korvauksia esiintyvän taiteilijan
roolissa edellisen viiden kalenterivuoden aikana vähintään 500,00 euroa.
Mikäli useampi jäsen edustaa samaa taiteilijaa, otetaan kyseinen taiteilija huomioon ainoastaan
sen jäsenen edustamia taiteilijoita laskettaessa, jolle edustus on aiemmin annettu.

-

Äänitteiden tuottajat.
o Korvauksia saaneita äänitteiden tuottajia painotetaan äänten jaossa jakamalla 20 ääntä
seuraavalla tavalla: jäsenen edustamien äänitteiden tuottajien lukumäärän prosentuaalinen
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osuus kaikkien äänitteiden tuottajia edustavien jäsenten edustamista äänitteiden tuottajista.
Huomioon otetaan ainoastaan sellaiset äänitteiden tuottajat, jotka ovat solmineet
asiakassopimuksen yhdistyksen kanssa ja saaneet yhdistykseltä korvauksia äänitteen
tuottajan roolissa edellisen viiden kalenterivuoden aikana vähintään 20 000,00 euroa. Mikäli
useampi jäsen edustaa samaa tuottajaa, otetaan kyseinen tuottaja huomioon ainoastaan sen
jäsenen edustamia tuottajia laskettaessa, jolle edustus on aiemmin annettu.
o Äänitteiden tuottajien saamia korvauksia painotetaan äänten jaossa jakamalla 80 ääntä
seuraavalla tavalla: jäsenen edustamien ja yhdistyksen kanssa asiakassopimuksen
solmineiden äänitteiden tuottajien yhdistykseltä saamien korvausten prosentuaalinen osuus
kaikkien äänitteiden tuottajia edustavien jäsenten edustamien äänitteiden tuottajien
yhdistykseltä saamien korvausten kokonaismäärästä. Huomioon otetaan ainoastaan
yhdistyksen edellisen viiden kalenterivuoden aikana äänitteen tuottajan roolissa kyseisille
tahoille maksamat korvaukset. Huomioon otetaan myös sellaiset korvaukset, jotka äänitteen
tuottaja on vastaanottanut toisen äänitteen tuottajan valtuuttamana. Mikäli useampi jäsen
edustaa samaa tuottajaa otetaan kyseisen tuottajan saamat korvaukset huomioon kunkin
jäsenen äänimäärää laskettaessa.
Jäsenet ilmoittavat yhdistykselle sen pyynnöstä äänimäärän laskemiseksi tarvittavat tiedot. Yhdistys toimittaa
ennen vuosikokousta jäsenille yhdistyksen vahvistaman tiedon kunkin jäsenen jäsenmäärästä. Jäsenen
pyynnöstä yhdistyksen tilintarkastaja vahvistaa yhdistyksen tekemän äänimäärälaskelman.

12 §
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi
varapuheenjohtajaa.
Hallituksen puheenjohtajan tulee tuntea tekijänoikeudelliset asiat eikä hän saa kuulua kumpaankaan
jäljempänä mainittuun eturyhmään.
Hallituksen jäsenistä kolme valitaan äänitteiden tuottajien piiristä ja kolme esittävien taiteilijoiden piiristä.
Esittävien taiteilijoiden piiristä valittavien jäsenten tulee edustaa eri taiteilijaryhmiä laaja-alaisesti.
Jokaiselle hallituksen jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

13 §
Hallituksen tehtävänä on edustaa yhdistystä, valita yhdistyksen toimitusjohtaja, päättää yhdistyksen
toimitusjohtajan palkka ja palkkio sekä hoitaa yhdistyksen asioita sääntöjen ja yhdistyksen kokousten
päätösten mukaisesti.
Yhdistyksen valvontaelimenä, joka valvoo yhdistyksen toimitusjohtajan toimintaa ja tehtävien suorittamista
sekä yhdistyksen kokouksen päätösten toteutumista, erityisesti sen vahvistamien yleisten periaatteiden
osalta, toimii yhdistyksen hallitus.
Valvontaelin raportoi kirjallisesti vuosittain yhdistyksen kokoukselle valvontatoiminnassa tehdyistä
havainnoista ja sille mahdollisesti siirretyn päätösvallan käyttämisestä.
Valvontaelimen jäsen antaa vuosittain yhdistyksen kokoukselle lausuman sidonnaisuuksistaan, joilla voi olla
merkitystä arvioitaessa hänen edellytyksiään hoitaa tehtäväänsä. Sidonnaisuuslausuma sisältää vähintään
seuraavat tiedot:
•

varallisuusoikeudellinen asema yhdistyksessä;
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•
•
•

yhdistykseltä edellisellä tilikaudella saatu palkka ja palkkiot;
oikeudenhaltijan ominaisuudessa yhdistykseltä edellisellä tilikaudella saadut korvaukset;
tiedot muista oikeuksista, etuuksista tai sellaisesta asemasta yhdistyksessä tai sen omistuksessa tai
määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä taikka yhdistyksen asiakkaana olevassa yhteisössä
tai säätiössä, jolla voi olla merkitystä valvontaelimen jäsenen edellytyksiin hoitaa tehtäväänsä.

14 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen mukaan tai kahden hallituksen jäsenen sitä
puheenjohtajalta pyytäessä ja on päätösvaltainen
•
•

puheenjohtajan ja vähintään neljän jäsenen läsnä ollessa, jolloin ainakin kahden jäsenen tulee
edustaa äänitteiden tuottajia ja ainakin kahden esittäviä taiteilijoita tai
kahden varapuheenjohtajan ja vähintään yhden äänitteiden tuottajia ja vähintään yhden esittäviä
taiteilijoita edustavan jäsenen läsnä ollessa.

Hallituksen jäsen voi osallistua kokoukseen henkilökohtaisesti tai toissijaisesti yllättävän esteen vuoksi
reaaliaikaisen kaksisuuntaisen viestiyhteyden välityksellä. Osallistumisesta viestiyhteyden välityksellä tulee
ilmoittaa toimitusjohtajalle riittävän ajoissa viestiyhteyden järjestämiseksi.
Puheenjohtajan päätöksellä kokous voidaan järjestää sähköpostikokouksena tai reaaliaikaisen
kaksisuuntaisen viestiyhteyden välityksellä.

15 §
Yhdistys käsittelee sen jäsenten, edustamien oikeudenhaltijoiden ja toisten
yhteishallinnointiorganisaatioiden yhdistyksen menettelyn, laiminlyönnin tai päätöksen, jolla on vaikutusta
valittajan oikeuksiin tai etuihin, johdosta tekemät valitukset. Valituksen tulee olla kirjallinen.
Mikäli yhdistyksen valituksen alainen toimi perustuu kahden tai useamman sen jäsenen, edustaman
oikeudenhaltijan tai toisen yhteishallinnointiorganisaation antamaan ristiriitaiseen tietoon, ei yhdistys ota
käsiteltäväkseen osapuolten välistä erimielisyyttä.
Valituksen käsittelee yhdistyksen toimisto toimitusjohtajan johdolla. Mikäli toimitusjohtaja katsoo valituksen
olevan luonteeltaan sellainen, että se tulee käsitellä hallituksen asettamassa toimikunnassa, osoittaa
toimitusjohtaja valituksen käsittelyn hallitukselle, joka asettaa toimikunnan käsittelemään valitusta.
Hallituksen asettama toimikunta on joko yksi- tai kolmijäseninen. Yksijäsenisen toimikunnan asettaa hallitus
yksimielisesti. Kolmejäsenisen toimikunnan asettaa hallitus siten, että esittäviä taiteilijoita edustavat
valitsevat yhden jäsenistä ja äänitteiden tuottajia edustavat toisen. Puheenjohtajana toimivan kolmannen
jäsenen, joka ei edusta kumpaakaan oikeudenhaltijaryhmää, valitsee hallitus yksimielisesti.
Toimikunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Toimikunnan sihteerinä toimii yhdistyksen juristi. Toimikunta
voi kuulla asiantuntijoita tai muita tarpeelliseksi katsomiaan tahoja tarvittaessa. Toimikunta laatii tarvittaessa
hallitukselle esityksen toimenpiteiksi valituksen johtaneen asian korjaamiseksi.
Valituksesta laaditaan kirjallinen päätös kohtuullisessa ajassa ja siitä tieodotetaan valittajaa kirjallisesti.

16 §
Toisen yhdistyksen tilintarkastajista tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT).
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17 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai yhdistyksen toimitusjohtaja yksin taikka
hallituksen varapuheenjohtajat yhdessä tai hallituksen nimenkirjoittajiksi nimeämät yhdistyksen
toimihenkilöt kukin yksin.

18 §
Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja
yhteishallinnointilain mukainen vuotuinen avoimuusraportti on jätettävä tilintarkastajien tarkastettavaksi
helmikuun loppuun mennessä ja tilintarkastuskertomus on esitettävä hallitukselle maaliskuun loppuun
mennessä.
Vuotuinen avoimuusraportti julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla viimeistään kahdeksan kuukauden
kuluttua tilivuoden päättymisestä ja pidetään saatavilla vähintään viisi vuotta sen julkaisuvuodesta.

19 §
Jos yhdistys purkautuu, käytetään tilitysten suorittamisen jälkeen jääneet varat 2 §:ssä tarkoitettuun
esittävän säveltaiteen ja äänitetuotannon yleisten toimintaedellytysten edistämiseen.
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