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SOPIMUS 

1 § Osapuolet

1.  Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijän oikeusyh distys GRAMEX ry,  Helsinki

2.                              (Teatteri)                     
2 §  Sopimuksen tarkoitus

2.1  Esityskorvaus
Sopia osapuolia sito vasti tekijänoi keuslain 47 §:n tar koit ta mis ta korvauksista suo jat tu   jen ää nitteiden käytöstä Teat te rin tuot ta mis sa 
produktiois sa, esityspaikkaan kat so matta. 

2.2  Kopiointilupa 
Tällä sopimuksella sovitaan myös tekijänoikeuslain 45 §:ssä ja 46 §:ssä tarkoitetuista äänitteen jäljentämiseen tarvittavista lu    vista 
esityskäyttöön teatteriproduktioissa valmistettaville tallenteille. 

Tämän sopimuksessa annetun luvan perusteella valmistettuja tallenteita saa käyttää ainoastaan sen kulloinkin esitettävän produktion 
yhteydessä, johon liittyen ne on valmistettu.

3 §   Korvaus
Korvaus kattaa esityksissä käytetyn tekijänoikeuslaissa tarkoi tetun äänit teeltä pe räisin olevan musiikin sekä radion tai TV:n vä  lityksellä 
esitet tävän äänitteil tä peräisin olevan musiikin esittä misestä tulevan korvauksen. Korvaus kattaa niin ikään näy tän töön liittyvän, vä-
littömästi ennen näytäntöä, näytän nön väliai koina sekä välittö mästi näytännön jälkeen Teatterin tiloissa soi tet ta   van äänit teiltä peräi sin 
olevan musiikin. 

Mikäli teatterin lämpiötiloissa soitetaan näytäntöön liit ty mä tön tä äänitepe räis tä musiikkia (lämpiömusiikki), on teatterin so  vit ta va lämpiömu-
siikista suoritet ta vasta kor vauk ses  ta erikseen Gramexin kanssa.

Äänitteiden käytöstä suoritettava korvaus on pro dukti o koh tai nen ja kattaa sekä esityskor vauksen että korvauksen ko pioin ti  lu vas  ta. 
Korvauk sen mää rästä on sovittu seuraa vas ti: 

Esityskorvaus:                                           korvaus €/ produktio
     
1 - 20 esitystä  alle 150 paikkaa 101                  
    151 - 500 paikkaa 222                      
   yli 500 paikkaa 369                        

21 - 50 esitystä  alle 150 paikkaa 222              
    151 - 500 paikkaa 369                      
    yli 500 paikkaa 448 

yli 50 esitystä  alle 150 paikkaa 294                 
   151 - 500 paikkaa 448                    
   yli 500 paikkaa 507                     

Matinea -tyyppisistä produktioista tai lausuntaesityksistä, joita esite tään yhteensä korkeintaan kolme kertaa, suori tetaan kor vaus, joka 
on määrältään 28 euroa/ produktio.

3.2  Korvauksiin lisätään kulloinkin sovellettavan verokannan mukainen arvonlisävero.

Sopimusnumero: 

Alue-edustaja:  

Pvm: 
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Helsingissä       päivänä           kuuta    
  (paikka ja aika)
Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden        
tuottajien tekijänoikeusyhdis tys GRAMEX r.y.               
 (Käyttäjä) 

   
    
Hannu Marttila (allekirjoitus) 
toimitusjohtaja                                        
   
 (nimen selvennys)

Käyttäjän laskutusosoite: 

Yhteyshenkilö:  Puh.nro:              

Y-tunnus:  Sähköpostiosoite:

4 §  Teatterin vastuu vierasnäytäntöjen korvausten suorit ta  mi sesta
Milloin Teatterin tiloissa esitetään muiden kuin Teatterin it  sensä tuotta mia pro duktioita  on Teatteri velvol li nen tie dot   ta maan vie  railijoille 
heidän vel vol li suudes taan suo rittaa kor  vaus äänittei den käyttämi sestä.  

Korvauksen määrä tarkastetaan vuosittain huomioiden muutokset yleisessä ansio- ja kustan nustasossa.

5 §   Vastuu ulkopuolisista vaatimuksista
Gramex vastaa enintään Teatterin suorittaman korvauksen määrään asti niis tä Teatteriin kohdistuvista kor vaus vaa ti muk sis ta, joi ta 
oikeudenhaltijat tämän sopimuksen tar koittamasta äänitteiden käyttämisestä esittä vät.

6 § Teatterin ilmoitusvelvollisuudet 
Teatteri on velvollinen ilmoittamaan Gramexille tiedot kai kista produkti oista, joissa käyte tään äänitteitä. Raportointi ta  pah tuu erik seen 
so vit ta valla ta valla 15.6 ja 15.11 mennessä.

Teatteri  on velvollinen ilmoittamaan 15.11. tapahtuvan ra  por toin nin yhteydes sä kuluneen kalenterivuoden ai kana oh   jel  mis tos ta poistuneet 
produktiot sekä niiden esitys ker to jen lukumäärän. 

7 § Korvauksen suorittaminen
Teatteri suorittaa korvauksen kaksi kertaa vuodessa laskun mukaan. Lasku tus tapahtuu Teatterin toimittamien ra  port tien pe rus teella. 
Gramex laskuttaa teatteria 31.7 ja 31.12 mennessä kunakin puolivuotiskautena ohjelmis toon tul lei den pro duk tioi den osal ta. Mikäli 
kor vausta  mak set ta essa arvi oitu esityskerto jen koko naismäärä poi kkeaisi kor  vauk sen mää rään vai kut  tavalla ta val la toteu tuneesta 
esitys kertojen mää räs tä, oi kaistaan kor vauksen määrää sen ka len terivuoden lopussa tapahtuvan las ku tuk sen yhteydessä, jona pro-
duktio poistui Teatterin ohjelmis tosta.

Maksun viivästyessä maksamattomalle pääomalle suoritetaan lainmukai nen viivästys korko.

8 §  Sopimuksen voimassaolo
Tämä sopimus on voimassa allekirjoit tamispäivästä lukien kuluvan kalenterivuoden loppuun saakka, ja tämän jälkeen aina kalenteri vuo-
den ker ral laan, ellei jompikumpi osa puolista kirjallisesti irtisano sopimusta kolme kuu kaut  ta ennen kalenterivuoden päät  tymistä.

9 §  Korvauksen markkamäärän tarkistaminen
Korvauksen määrä tarkastetaan vuosittain huomioiden muutokset yleisessä ansio- ja kustan nustasossa.


