JAKELULUPASOPIMUS
Sopimusehdot
Hotellit, muut majoitusliikkeet ja laivat

1§
Sopijapuolet
Kopiosto ry (jäljempänä Kopiosto)
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry (jäljempänä Teosto),
jäljempänä yhdessä järjestöt;
Jakelija (jäljempänä luvansaaja)

Järjestöt vastaavat tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti
tapahtuneen kanavien jakelun perusteella luvansaajaa kohtaan
esitetyistä
tekijänoikeudellisista
vaatimuksista
kulloinkin
voimassaolevien tekijänoikeuslain 25 h §:n mukaisten
hyväksymispäätösten mukaisesti.

2§
Jakeluluvan sisältö
Tällä sopimuksella järjestöt myöntävät kumpikin omasta
puolestaan luvansaajalle luvan edelleen lähettää luvansaajan
verkkoon kuuluviin, Kopiostolle 4 §:n mukaan ilmoitettuihin
hotellihuoneisiin, hytteihin ja muihin majoitustiloihin 3 §:ssä
tarkoitettuja kanavia samanaikaisesti kunkin alkuperäisen
lähetyksen kanssa ja sitä muuttamatta. Kanavien jakelulupa
koskee tekijänoikeuslain 25 h §:ssä ja tekijänoikeuslain 5 luvussa
tarkoitettuja edelleen lähettämistä koskevia oikeuksia.

9§
Ohjelmasisältö
Järjestöt eivät vastaa ohjelmasisällön perusteella esitetyistä
vaatimuksista.

3§
Jakeluluvan laajuus
Jakelulupa oikeuttaa luvansaajan jakelemaan niitä kanavia, jotka
luvansaaja on tämän sopimuksen ilmoitusosassa ilmoittanut
jakelevansa. Jakelulupa oikeuttaa luvansaajan jakelemaan myös
muuta
järjestöjen
kulloinkin
jaeltavaksi
hyväksymää
ohjelmakanavaa, mikäli luvansaaja ilmoittaa jakelun aloittamisesta
Kopiostolle etukäteen.
Jakelulupa kattaa kaikki luvansaajan verkkoon kulloinkin kuuluvat
Kopiostolle 4 §:n mukaan ilmoitetut hotellihuoneet, hytit ja muut
majoitustilat.
Luvansaaja, joka harjoittaa jakelua samanaikaisesti useammassa
kuin
yhdessä
verkossa,
on
velvollinen
tekemään
jakelulupasopimuksen erikseen kutakin verkkoa varten.
Jakelulupa ei oikeuta kanavien tallentamiseen tai niiden
esittämiseen julkisesti esitystapahtumassa läsnä olevalle yleisölle,
ellei osapuolten välillä ole toisin sovittu.
4§
Ilmoitusvelvollisuus
Luvansaajan tulee ilmoittaa jakelemaansa kanavaa vastaanottavien hotellihuoneiden, hyttien ja muiden majoitustilojen
lukumäärä sekä muut ilmoitusosassa pyydetyt tiedot Kopiostolle.
Jollei luvansaaja Kopioston pyynnöstä jatkossa ilmoita tässä
pykälässä tarkoitettuja tietoja, Kopiostolla on oikeus laskuttaa
tekijänoikeuskorvaus luvansaajan viimeksi ilmoittamien tietojen
perusteella.
Luvansaaja, joka harjoittaa jakelua samanaikaisesti useammassa
kuin yhdessä verkossa, on velvollinen ilmoittamaan kutakin
verkkoa koskevat tiedot erikseen.
5§
Tekijänoikeuskorvaus
Tekijänoikeuskorvauksena luvansaaja suorittaa järjestöille
kulloinkin voimassaolevan tariffin mukaisen korvauksen. Kopiosto
perii korvauksen ja laskuttaa luvansaajaa kummankin järjestön
puolesta.
6§
Viivästyskorko
Mikäli 5 §:ssä tarkoitettua riidatonta korvausta ei makseta
eräpäivään mennessä, Kopiosto perii viivästymisajalta korkolain
(L 633/82) mukaisen viivästyskoron.
7§
Arvonlisävero
Korvaukseen lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisäveron
määrä.

10 §
Jakeluluvan siirtäminen
Jakelulupaa ei saa siirtää kolmannelle ilman järjestöjen kirjallista
suostumusta.
11 §
Oikeuspaikka
Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin
käräjäoikeudessa.
12 §
Sopimuksen voimaantulo ja päättäminen
Nämä sopimusehdot ja sopimuksen ilmoitusosa muodostavat
yhdessä jakelulupasopimuksen.
Tämän sopimuksen mukainen jakelulupa tulee voimaan, kun
ilmoitusosa on palautunut tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti
täytettynä ja allekirjoitettuna Kopiostolle, ja kun sen perusteella
laskutettu tekijänoikeuskorvaus on kokonaisuudessaan maksettu.
Sopimusta ei allekirjoituksesta huolimatta kuitenkaan synny, mikäli
verkko on liitetty kaapelitelevisioverkkoon.
Jakelulupasopimus on voimassa toistaiseksi.
Mikäli luvansaaja on harjoittanut tässä sopimuksessa tarkoitettua
jakelua
ennen
jakeluluvan
voimaantuloajankohtaa,
on
sopimuksen ja jakeluluvan voimaantulon edellytyksenä lisäksi,
että tällaisesta jakelusta ja siitä suoritettavasta korvauksesta on
tehty luvansaajan ja Kopioston välillä erillinen sopimus ja että
sovittu korvaus on kokonaisuudessaan maksettu.
Ellei korvausta ole suoritettu kolmenkymmenen päivän kuluessa
laskun eräpäivästä tai jos luvansaaja ilmoittaa 4 §:ssä mainitut
tiedot Kopiostolle oleellisesti virheellisinä, järjestöillä on oikeus
purkaa tämä sopimus ilman irtisanomista, jolloin sopimuksen
mukaisesti
myönnetty
jakelulupa
raukeaa
välittömin
oikeusvaikutuksin.
Sopimus voidaan kirjallisesti irtisanoa päättymään kolmen
kuukauden kuluttua irtisanomispäivästä.
Mikäli jonkin kanavan lähettäjäyritys irtisanoo tai purkaa Kopioston
ja kyseisen lähettäjäyrityksen välillä solmitun oikeuksien
luovuttamista koskevan sopimuksen, Kopiosto voi kirjallisesti
irtisanoa tämän sopimuksen nojalla myönnetyn jakeluluvan
päättymään kyseisen kanavan osalta välittömästi.
Järjestöjen puolesta tämän sopimuksen irtisanomisen tai
purkamisen voi tehdä Kopiosto ja Teosto joko yhdessä tai
erikseen. Luvansaajan on tehtävä irtisanominen Kopiostolle.
Irtisanominen tai purkaminen sitoo molempia järjestöjä.
13 §
Sopimuskappaleet
Ilmoitusosa on allekirjoitettu kolmena samasanaisena kappaleena,
joista kaksi järjestöille ja yksi luvansaajalle.
Kopiosto ry

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry

8§
Tekijänoikeudet
Kopiosto vastaa siitä, että sillä on oikeus myöntää jakelulupa
kunkin 3 §:ssä tarkoitetun kanavan kaikkien oikeudenhaltijoiden,
myös lähettäjäyrityksen, puolesta lukuun ottamatta Teoston
edustamien oikeuksienhaltijaryhmien oikeuksia.
Teosto vastaa siitä, että sillä on oikeus myöntää jakelulupa kunkin
3
§:ssä
tarkoitetun
kanavan
Teoston
edustamien
oikeuksienhaltijaryhmien puolesta.
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