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SOPIMUSEHDOT - ÄÄNITTEIDEN KÄYTTÖ LYHYTAIKAISESSA RADIOTOIMINNASSA 

(FM) 

 

Tämän sopimuksen tarkoituksen on sopia tekijänoikeuslain mukaisista esittävien taiteilijoiden ja 

äänitteiden tuottajien luvista ja heille suoritettavista korvauksista äänitteiden käyttämisestä Asiakkaan 

harjoittamassa lyhytaikaisessa radiotoiminnassa. 

 

Määritelmiä 

Lyhytaikaisella radiotoiminnalla tarkoitetaan äänitteiden käyttöä vapaasti etenevillä radioaalloilla tapahtuvassa 

radiotoiminnassa, jonka kesto on enintään kolme kuukautta.  

Äänitteellä tarkoitetaan kaupallisessa tarkoituksessa julkaistua äänitettä, äänitiedostoa, muuta äänitallennetta 

tai näiden osaa. 

 

Myönnettävä käyttölupa  

Lupa Gramexin edustamien kaupallisessa tarkoituksessa julkaistujen äänitteiden yleisölle välittämiseen 

osana Asiakkaan lyhytaikaista radiotoimintaa. Asiakas saa hinnastossa määriteltyä korvausta vastaan 

käyttää äänitteitä tässä sopimuksessa määritellyillä tavoilla ja ehdoilla. 

Tällä sopimuksella Asiakas: 

• sopii Gramexin kanssa esittäville taiteilijoille ja äänitteiden tuottajille suoritettavasta 

korvauksesta äänitteiden käyttämisestä lyhytaikaisessa radiotoiminnassa ja  

• saa Gramexilta sen edustaminen oikeudenhaltijoiden puolesta luvan kopioida äänitteitä 

äänitetietokannan muodostamiseksi Asiakkaan hallinnoimalle ja yksinomaisessa käytössä 

olevalle tallennusalustalle käytettäväksi tämän sopimuksen mukaisessa lyhytaikaisessa 

radiotoiminnassa.  

Lupa ei kata äänitteiden käyttöä mainoksissa tai mainoksenluonteisissa yhteyksissä. 

Lupa koskee lyhytaikaisen radiotoiminnan harjoittamista ja lähetysten saataville saattamista Suomessa.  

Asiakkaalle myönnettävät luvat eivät ole yksinoikeuksia. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä 

sopimusta tai siinä sovittuja velvoitteita tai oikeuksia kolmansille ilman Gramexin kirjallista 

suostumusta. 

 

Korvaus 

Korvaus määräytyy kulloinkin voimassaolevan Gramexin hinnaston mukaisesti.  

Korvauksiin lisätään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukainen arvonlisävero. 
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Gramex voi tarkistaa hintoja vuosittain huomioiden muutokset yleisessä ansio- ja kustannustasossa. 

Asiakas suorittaa korvauksen Gramexin toimittaman laskun mukaisesti. Viivästyneistä suorituksista 

peritään lainmukainen viivästyskorko. 

 

Raportointi 

Asiakkaan ei tarvitse raportoida lyhytaikaisessa radiotoiminnassa käyttämiään äänitteitä.  

 

Gramexin vastuu 

Gramex vastaa niistä esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien Asiakasta vastaan kohdistamista 

korvausvaateista, joita esitetään tässä sopimuksessa tarkoitetusta äänitteiden käyttämisestä. 

 

Asiakkaan vastuu 

Asiakas vastaa siitä, ettei äänitteitä käytetä tämän sopimuksen tai tekijänoikeuslain säännösten 

vastaisesti. 

 

Asiakkaalta kerättävien tietojen luottamuksellisuus 

Gramex sitoutuu pitämään salassa Asiakkaan liiketoimintaa koskevat liike- ja ammattisalaisuuta 

pidettävät tiedot ja käsittelemään henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisella tavalla. 

Tietosuojaselosteet löytyvät Gramexin verkkosivuilta. 

 

Kuluttaja-asemassa olevat Asiakkaat 

Kuluttaja-asemassa olevalla Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tämä sopimus ilmoittamalla siitä 

kirjallisesti Gramexille neljäntoista (14) päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Peruuttamisoikeutta 

ei kuitenkaan ole sen jälkeen, kun Asiakas on aloittanut sopimuksen mukaisen äänitteiden käytön. 

 

Toiminnan tarkastaminen 

Gramexilla tai sen nimeämällä on oikeus tarkistaa tämän sopimuksen perusteella tapahtuvan 

äänitteiden käytön sopimuksenmukaisuus ja korvauksen muodostumiseen vaikuttavien tietojen 

oikeellisuus.  

 

Voimassaolo 

Lupa astuu voimaan, kun Gramex on lähettänyt sopimusvahvistuksen ja Asiakas on maksanut tähän 

sopimukseen perustuvan korvauksen. 

Osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus kirjallisesti yhden kuukauden irtisanomisajalla. 

 

Sopimuksen purkaminen 
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Gramexilla on oikeus purkaa tämä sopimus heti päättyväksi, jos:  

• Asiakas toimii näiden lupaehtojen sopimuksen tai tekijänoikeuslain vastaisesti; 

• tämän sopimuksen perusteella laskutettua korvausta ei ole suoritettu kolmenkymmenen (30) 

päivän kuluessa laskun eräpäivästä; 

• jos Asiakas ilmoittaa tai vahvistaa sopimuksen edellyttämät tiedot oleellisesti virheellisinä; 

• Gramexin valtuudet myöntää tämän tässä sopimuksessa tarkoitettu lupa lakkaa. 

 

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen 

Tämän käyttölupasopimuksen tulkinnassa sovelletaan Suomen lakia lainvalintaa koskevia säännöksiä 

lukuun ottamatta. 

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan tätä sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ensisijaisesti 

neuvottelemalla. Mikäli erimielisyyksiä ei saada ratkaistuksi neuvotteluteitse, ratkaistaan ne 

ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa tai mikäli riita liittyy markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan 

asiaan, riita saatetaan markkinaoikeuden ratkaistavaksi.  

 


