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SOPIMUSEHDOT – ÄÄNITTEIDEN KÄYTTÖ EI-KAUPALLISESSA WEBCASTINGTOIMINNASSA
1. Sopimuksen tarkoitus
Tällä sopimuksella sovitaan tekijänoikeuslain mukaisista esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien
luvista ja heille suoritettavista korvauksista äänitteiden käyttämisestä Asiakkaan harjoittamassa
webcasting-radiotoiminnassa. Näitä sopimusehtoja sovelletaan vain ei-kaupallisiin webcasting-radioihin
eli webcasting-radioihin, joiden vuotuinen tulo on alle 50 000 euroa.
2. Määritelmiä
Asiakkaalla tarkoitetaan webcasting-toiminnanharjoittajaa, joka solmii tämän sopimuksen Gramexin
kanssa.
Tuloilla tarkoitetaan kaikkia webcasting-lähetykseen kohdistuvia tuloja. Tällaisia ovat esimerkiksi
mainoksista, ilmoituksista ja sponsoroinnista ja muusta vastaavasta laskutetut verottomat tulot sekä
webcasting-lähetyksen kuuntelusta perityt maksut.
Webcasting-toiminnalla tarkoitetaan äänitteiden lineaarista yleisölle välittämistä suoratoistotekniikalla
avoimessa internetissä toimivassa radiossa Asiakkaan hallinnoimalla verkkosivulla.
Äänitteellä tarkoitetaan kaupallisessa tarkoituksessa julkaistua kuluttajien saataville saatettua äänitettä,
äänitiedostoa, muuta äänitallennetta tai näiden osaa.
3. Myönnettävä lupa
Tällä sopimuksella Gramex myöntää Asiakkaalle luvan Gramexin edustamien kaupallisessa tarkoituksessa
julkaistujen äänitteiden yleisölle välittämiseen osana Asiakkaan webcasting-toimintaa. Asiakas saa
hinnastossa määriteltyä korvausta vastaan luvan käyttää äänitteitä webcasting-toiminnassaan tässä
sopimuksessa määritellyillä tavoilla ja ehdoilla.
Lupa kattaa webcasting-toiminnan nimenomaisesti edellyttämän äänitteiden kopioinnin sekä kopioinnin
äänitetietokannan muodostamiseksi Asiakkaan hallinnoimalle ja yksinomaisessa käytössä olevalle
tallennusalustalle käytettäväksi tämän sopimuksen mukaisessa webcasting-toiminnassa. Kopioinnin saa
suorittaa ainoastaan sellaisista äänitteistä, jotka on valmistettu oikeudenhaltijoiden suostumuksella.
Äänitteitä ei saa muunnella ilman erillistä lupaa oikeudenhaltijoilta.
Lupa ei kata äänitteitä sisältävän lähetyksen välittämistä tai muuta käyttöä muilla verkkosivuilla tai palveluissa eikä yleisölle välittämistä suljetuissa verkoissa. Gramexilla on oikeus perustellusta syystä
kieltää lähetyksen linkittäminen esimerkiksi epäasiallisissa yhteyksissä. Asiakkaan tulee toiminnallaan
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aktiivisesti huolehtia siitä, että lähetyksiä ei linkitetä aggregaattoripalveluissa. Aggregaattoripalveluilla
tarkoitetaan palveluja, jotka keräävät usean nettiradion lähetykset samalle sivulle.
Lupa ei kata äänitteiden käyttöä mainoksissa tai mainoksenluonteisissa yhteyksissä taikka
taustamusiikkipalveluissa.
Lupa koskee webcasting-toiminnan harjoittamista ja lähetysten saataville saattamista Suomessa.
Asiakkaan tulee estää lähetysten vastaanottaminen sellaisissa maissa, joihin hän ei ole hankkinut lupaa
webcasting-lähetyksessä käytettävien äänitteiden tuottajilta ja äänitteillä esiintyviltä taiteilijoilta.
Asiakkaalle myönnettävät luvat eivät ole yksinoikeuksia. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta
tai siinä sovittuja velvoitteita tai oikeuksia kolmansille ilman Gramexin kirjallista suostumusta.
4. Toiminnalliset ehdot
Tietyn albumin tai artistin intensiivinen käyttö ja soittolistojen etukäteisjulkaisu
Webcasting-toiminnassa ei saa soittaa kolmen tunnin ajanjakson aikana:
(i) enempää kuin kolme uraa samalta albumilta eikä enempää kuin kaksi saman albumin uraa peräkkäin
tai
(ii) enempää kuin neljä uraa samalta artistilta eikä enempää kuin kolme saman artistin uraa peräkkäin.
Webcasting-lähetyksistä ei saa julkaista etukäteen soittolistoja, joista käyvät ilmi tiettynä määrättynä
ajankohtana soitettavien äänitteiden, albumien tai artistien nimet.
Radio-ohjelmien lähettäminen uudelleen
Webcasting-lähetys ei saa olla osa:
(i) aiemmin lähetettyä ohjelmaa, jonka kesto on vähemmän kuin viisi tuntia, tai
(ii) aiemmin lähetettyä ohjelmaa, joka on kestoltaan viisi tuntia tai pidempi ja jota toistetaan webcastinglähetyksissä yli kaksi viikkoa.
Jos kyse on muusta kuin aiemmin lähetetystä ohjelmasta, webcasting-lähetys ei saa olla osa
tunnistettavaa ohjelmaa, jossa äänitteitä lähetetään ennalta määrätyssä järjestyksessä ja jota
lähetetään:
(i) useammin kuin kolme kertaa minkä tahansa kahden viikon ajanjakson aikana, jos ohjelmasta on
ilmoitettu etukäteen ja sen kesto on lyhyempi kuin yksi tunti, tai
(ii) useammin kuin neljä kertaa minkä tahansa kahden viikon ajanjakson aikana, jos ohjelmasta on
ilmoitettu etukäteen ja sen kesto on yksi tunti tai enemmän.
Lähetyksen suojaaminen luvattomalta käytöltä
Asiakkaan tulee käyttää kaupallisesti saatavilla olevaa tehokasta teknologiaa, joka estää:

Sivu 3 / 4

(i) lähetyksen skannauksen, jonka tarkoituksena on valita tietty äänite kuunneltavaksi tai muuten
käytettäväksi, ja
(ii) lähetyksen vastaanottajaa tekemästä kopioita äänitteistä.
Oikeudenhaltijatietojen ilmoittaminen kuulijalle
Asiakkaan tulee ilmoittaa kirjallisesti käyttäjälle yleisölle välitettävän äänitteen nimi, albumin nimi sekä
artistin nimi käyttäen äänitteen metadataa, jos mahdollista.
Käyttäjän mahdollisuus vaikuttaa lähetysvirtaan
Tällä sopimuksella myönnettävä lupa koskee äänitteiden lineaarista yleisölle välittämistä. Käyttäjällä ei
saa olla mahdollisuutta vaikuttaa lähetysvirtaan interaktiivisilla toiminnoilla kuten esimerkiksi skip-,
pause- tai kelaustoiminnoilla. Tällaisten interaktiivisten toimintojen käyttäminen edellyttää aina
Gramexin kirjallista lupaa. Jos Gramex myöntää tällaisen luvan, interaktiiviset toiminnot huomioidaan
Asiakkaan maksamassa korvauksessa hinnaston mukaisesti.
Äänitteiden tekniset suojakeinot
Asiakas ei saa puuttua teknisiin suojakeinoihin, joita on käytetty äänitteissä niiden tunnistamiseksi tai
suojaamiseksi.
Automaattinen kanavavanvaihto
Asiakas ei saa mahdollistaa sitä, että vastaanottava laite vaihtaa kanavan toiselle.
5. Korvaus
Korvaus määräytyy kulloinkin voimassa olevan Gramexin hinnaston mukaisesti. Korvauksiin lisätään lain
mukainen arvonlisävero.
Viivästyneistä suorituksista peritään lain mukainen viivästyskorko.
Gramex voi tarkistaa hintoja vuosittain huomioiden muutokset yleisessä ansio- ja kustannustasossa.
6. Raportointi
Asiakas on velvollinen raportoimaan Gramexille webcasting-toiminnassa käyttämänsä äänitteet.
Webcasting-toiminnassa käytetyt äänitteet tulee raportoida Gramexin pyynnöstä enintään neljä kertaa
vuodessa Gramexin toimittamaa raportointipohjaa käyttäen.
7. Gramexin vastuu
Gramex vastaa niistä esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien Asiakasta vastaan kohdistamista
korvausvaateista, joita esitetään tässä sopimuksessa tarkoitetusta äänitteiden käyttämisestä.
8. Asiakkaan vastuu
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Asiakas vastaa siitä, ettei äänitteitä käytetä tämän sopimuksen tai tekijänoikeuslain säännösten
vastaisesti.
9. Asiakkaalta kerättävien tietojen luottamuksellisuus
Gramex sitoutuu pitämään salassa Asiakkaan liiketoimintaa koskevat liike- ja ammattisalaisuutena
pidettävät tiedot ja käsittelemään henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisella tavalla.
Tietosuojaselosteet löytyvät Gramexin verkkosivuilta.
10. 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.
11. Toiminnan tarkastaminen
Gramexilla tai sen nimeämällä on oikeus tarkistaa tämän sopimuksen perusteella tapahtuvan äänitteiden
käytön sopimuksenmukaisuus ja korvauksen muodostumiseen vaikuttavien tietojen oikeellisuus.
12. Luvan voimassaolo
Lupa on voimassa sopimusvahvistuksessa ilmoitetun ajan. Lupa astuu voimaan asiakkaan maksettua
tämän sopimuksen mukaisen korvauksen.
13. Sopimuksen purkaminen
Gramexilla on oikeus purkaa tämä sopimus heti päättyväksi, jos:
•
•
•
•

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

14. Sopimusehtojen voimassaolo
Nämä sopimusehdot ovat tulleet voimaan 1.1.2021.
15. 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. Jos erimielisyyksiä ei saada ratkaistuksi neuvotteluteitse, ratkaistaan ne ensiasteena
Helsingin käräjäoikeudessa tai jos riita liittyy markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan, riita
saatetaan markkinaoikeuden ratkaistavaksi.

