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Äänitemusiikki urheilulähetyksessä
1.

Osapuolet
Gramex äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestö ry, y-tunnus 0201196-9 (jäljempänä ”Gramex”)
ja _______________________________________________________________________________________,
y—tunnus _________________________________ (jäljempänä ”Lähettäjäyhtiö”)

Gramex ja Lähettäjäyhtiö jäljempänä yhdessä ”Osapuolet” ja kumpikin erikseen ”Osapuoli”

2.

Sopimuksen tarkoitus ja kohde
Lähettäjäyhtiö tarjoaa katsottavaksi Urheilulähetyksiä, joiden taustalla kuuluu tapahtumapaikalla soitetut
Äänitteet. Tämän sopimuksen tarkoitus on sopia Gramexin edustamien oikeudenhaltijoiden oikeuksien
lisensoinnista Lähettäjäyhtiön Urheilulähetyksiin liittyen.
Tällä sopimuksella sovitaan Urheilulähetysten taustalla soivien Äänitteiden oikeuksista Gramexin edustamien
oikeudenhaltijoiden osalta. Sopimuksen tarkoituksena on sopia
tekijänoikeuslain 47 § 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta korvauksesta ja Urheilulähetysten On Demand käytön edellyttämistä oikeuksista.
Sopimus koskee suojattujen Gramexin edustamien kaupallisessa tarkoituksessa julkaistujen Äänitteiden
käyttölupaa ja käytöstä maksettavia korvauksia.

3.

Määritelmiä
Urheilulähetyksellä tarkoitetaan lineaarista lähetystä urheilutapahtumasta, jonka taustalla kuuluu
tapahtumapaikalla julkisesti esitetyt Äänitteet. Urheilulähetyksillä ei tarkoiteta urheilutapahtuman
televisioinnin yhteydessä mahdollisesti esitettäviä muita ohjelmia, kuten urheilutapahtumaa kommentoivia
ohjelmia.
Lähettäjäyhtiön verkkopalvelulla tarkoitetaan televisiolähetystoimintaa harjoittavan yrityksen omistamaa ja
hallinnoimaa palvelua, jossa välitetään audiovisuaalisia ohjelmatallenteita siten, että loppukäyttäjällä on
mahdollisuus saada tallenne katsottavakseen suoratoistona itse valitsemassaan paikassa itse valitsemanaan
aikana verkkoyhteyden välityksellä ilman, että tallenteesta muodostuu pysyvää kopiota käyttäjälle. Tällaisia
palveluja ovat esimerkiksi MTV, Ruutu ja Yle Areena.
SVOD-palvelulla tarkoitetaan palvelua, jossa välitetään ohjelmakatalogin käyttömaksua vastaan
audiovisuaalisia ohjelmatallenteita siten, että loppukäyttäjällä on mahdollisuus saada tallenne katsottavakseen
suoratoistona itse valitsemassaan paikassa itse valitsemanaan aikana ilman, että tallenteesta muodostuu
pysyvää kopiota käyttäjälle.
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Äänitteellä tarkoitetaan kaupallisessa tarkoituksessa julkaistua kuluttajien saataville saatettua äänitettä,
äänitiedostoa, muuta äänitallennetta tai näiden osaa.
4.

Myönnettävät käyttöluvat
Lähettäjäyhtiö saa korvausta vastaan luvan Gramexin edustamilta oikeudenhaltijoilta käyttää Äänitteitä tämän
sopimuksen mukaisesti.
Lähettäjäyhtiölle myönnettävät käyttöluvat eivät ole yksinoikeuksia. Luvan kattamia Äänitteitä ja Äänitteitä
sisältäviä AV-tallenteita ei saa saattaa yleisön saataville muutoin kuin tässä sopimuksessa määritellyillä tavoilla.
Luvat ja korvaukset koskevat Äänitteiden ja Äänitteitä sisältävien AV-tallenteiden käyttöä Suomessa.
Tämä sopimus ei koske esittävien taiteilijoiden ns. moraalisia oikeuksia.
Suorat Urheilulähetykset - esityskorvaus. Urheilulähetysten taustalla kuuluvien urheilutapahtumassa julkisesti
esitettyjen Äänitteiden vapaasti etenevillä radioaalloilla sekä vastaavissa lineaarisissa palveluissa tapahtuva
yleisölle välittäminen Lähettäjäyhtiön televisiolähetystoiminnassa sen operoimilla kanavilla.
Vastaavia lineaarisia palveluja ovat Lähettäjäyhtiön omana toimintana tapahtuva alkuperäinen lähettäminen
esimerkiksi kaapeliverkossa, suoratoistotekniikalla Lähettäjäyhtiön verkkosivuilla ja sovelluksissa
(”Webcasting”), vapaasti etenevillä radioaalloilla tapahtuvien lähetysten samanaikainen ja muuttamaton
lineaarinen yleisölle välittäminen Lähettäjäyhtiön hallinnoimilta verkkosivuilta ja sovelluksista
(”Simulcasting”).
Lupa sisältää lähetystoiminnan nimenomaisesti edellyttämän kopioimisen.
Urheilulähetysten käyttö On Demand. Äänitteitä sisältävän Urheilulähetyksen tallentaminen Lähettäjäyhtiön
ohjelmaksi tai osaksi sellaista (”AV-tallenne)”. AV-tallenne voi olla esimerkiksi tallenne Urheilulähetyksestä tai
sen osasta, Urheilulähetyksen jälkilähetys tai toimituksellinen ohjelma, jossa käytetään osaa
Urheilulähetyksestä.
Lupa AV-tallenteen käyttöön seuraavissa käyttömuodoissa:
• AV-tallenteen käyttö Lähettäjäyhtiön televisiolähetystoiminnassa,
• AV-tallenteen yleisölle välittämien Lähettäjäyhtiön verkkopalvelussa ja
• AV-tallenteen yleisölle välittäminen liitteessä 1 luetelluissa SVOD-palveluissa.
Lupa AV-tallenteiden yleisölle välittämiseen Lähettäjäyhtiön verkkopalvelussa ja SVOD-palveluissa koskevat
yleisölle välittämistä lineaarisesti sekä siten, että käyttäjällä on mahdollisuus katsella AV-tallenteita
haluamanaan aikana haluamassaan paikassa verkkoyhteyden välityksellä (”On Demand”).
Lupa kattaa AV-tallenteiden On Demand-käytön ilman aikarajaa.
Verkkokäyttömuodoissa AV-tallenteet tulee tarjota Lähettäjäyhtiön tai sen jakelijan omistamalta tai
hallinnoimalta sisältöpalvelimelta. Loppukäyttäjillä ei saa olla pääsyä varsinaiselle sisältöpalvelimelle.
Lähettäjäyhtiö on velvollinen suojaamaan AV-tallenteet vastaavissa palveluissa yleisesti käytettävissä olevilla
keinoilla, jotka ovat kohtuullisin kustannuksin saatavissa, ja jotka estävät kyseisten AV-tallenteiden luvattoman
käytön.

5.

Korvaus ja sen suorittaminen
Korvaus määräytyy kulloinkin voimassa olevan Gramexin hinnaston mukaisesti. Hintoihin lisätään voimassa
olevan lain mukainen arvonlisävero.
Gramex laskuttaa korvauksen kuukausittain Lähettäjäyhtiön raportoitua korvausperusteet kohdan 6.
mukaisesti.
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Viivästyneistä suorituksista peritään lainmukainen viivästyskorko.
Gramex voi tarkistaa hintoja vuosittain huomioiden muutokset yleisessä ansio- ja kustannustasossa.
6.

Raportointi
Urheilutapahtumassa julkisesti esitettyjen Äänitteiden raportointi
Lähettäjäyhtiö raportoi Gramexille erikseen sovittavalla tavalla urheilutapahtumassa julkisesti esitettyjen
Urheilulähetyksessä kuuluvien Äänitteiden tunnistetiedot, mikäli Lähettäjäyhtiö saa kyseiset tiedot haltuunsa.
Korvausperusteiden raportointi
Lähettäjäyhtiö toimittaa liitteen 2 mukaisesti Gramexille Äänitteen käyttökuukautta seuraan kuukauden 15.
päivään mennessä Äänitteitä sisältävien Urheilulähetysten nimet, katsojamäärän ja äänitteiden käyttömäärän.

7.

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

8.

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.

9.

Gramexin vastuu
Gramex vastaa siitä, että sillä on oikeus vastaanottaa korvaukset. Gramex vastaa niistä korvausvaatimuksista,
jotka perustuvat tällä sopimuksella sovittuihin oikeuksiin ja korvauksiin ja joita Äänitteen tuottajat ja
Äänitteellä esiintyvät taiteilijat Lähettäjäyhtiöön mahdollisesti kohdistavat.

10. Lähettäjäyhtiön vastuu
Lähettäjäyhtiö vastaa siitä, että televisiolähetyksissä ei sen parhaan tiedon mukaan käytetä tekijänoikeuslain
vastaisesti valmistettuja Äänitteitä.
11. Lähettäjäyhtiöltä kerättävien tietojen luottamuksellisuus
Gramex sitoutuu pitämään salassa Lähettäjäyhtiön liiketoimintaa koskevat liike- tai ammattisalaisuutena
pidettävät tiedot ja käsittelee henkilötietoja henkilötietolainsäädännön edellyttämällä tavalla.
12. 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 valtuus kerätä tekijänoikeuslain
47 § 1 momentin 2 kohdan mukaisia korvauksia lakkaa.
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Gramexilla on oikeus purkaa tämä sopimus välittömästi, mikäli
• tämän käyttölupasopimuksen perusteella laskutettua korvausta ei ole suoritettu kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa laskun eräpäivästä tai
• Lähettäjäyhtiö ilmoittaa sopimuksen edellyttämät tiedot toistuvasti oleellisesti virheellisinä.
13. Sopimusehtojen voimassaolo
Nämä sopimusehdot ovat tulleet voimaan 30.9.2021.
14. 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

Gramex äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestö ry

________________________________________

Espoossa ___ . ___ . 202__

______________________ _____ . _____.202__

___________________________________

________________________________________

Ilmo Laevuo
toimitusjohtaja

Liite 1: SVOD-palvelut
Liite 2: korvausperusteiden raportointi
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