LIITE TEOSTON ASIAKASSOPIMUKSEEN
TEKIJÄNOIKEUKSIEN YKSINOMAISEN KÄYTTÖOIKEUDEN LUOVUTTAMINEN MÄÄRÄAJAKSI
MUSIIKINTEKIJÄN YHTIÖLLE
1. YKSILÖINTITIEDOT
Asiakas (”Asiakas”);
Nimi: ___________________________________________________________________
Syntymäaika: ____________________________________________________________
Osoite: __________________________________________________________________
Puhelin ja sähköposti: _____________________________________________________
Asiakassopimus (”Asiakassopimus”)
Asiakasnumero: ____________________
Allekirjoituspäivä: ___.___.______
Yhtiö (”Yhtiö”)
Nimi: ___________________________________________________________________
Osoite: __________________________________________________________________
Y-tunnus: ___________________
Pankkitilin numero: ________________________________________________________

2. TAUSTA JA TARKOITUS
Asiakas ja Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry (”Teosto”) ovat tehneet Asiakassopimuksen,
jonka perusteella Teosto on saanut Asiakkaan teoksiin Asiakassopimuksessa määritellyt oikeudet.
Verohallinto on 1.10.2018 antanut ohjeen (Dnro A120/200/2018) koskien oikeuksien käyvän arvon
määrittämistä ja verotusta silloin, kun Asiakas myöntää määräajaksi yksinomaisen käyttöoikeuden yhteishallinnoinnista annetun lain soveltamisalaan kuuluviin tekijänoikeuksiin ja korvauksiin omistamalleen
yhtiölle (”Verohallinnon ohje”).
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Tällä Asiakassopimukseen tehtävällä muutoksella Asiakas ja Teosto sopivat järjestelystä (”Kokonaisjärjestely”), jonka mukaisesti Teosto voi maksaa Asiakkaan luomien teosten käyttöön myöntämistään
tekijänoikeusluvista kertyneet korvaukset Asiakkaan yhtiölle sen elinkeinotulona. Asiakassopimus jää
muilta kuin tässä liitteessä ja sen alaliitteissä todetuin osin ennalleen.
Kokonaisjärjestelyyn sovelletaan Verohallinnon antamaa kulloinkin voimassaolevaa soveltamisohjetta.
Mikäli Verohallinto Kokonaisjärjestelyn voimassa ollessa tarkistaa soveltamisohjetta, Teosto, Asiakas ja
Asiakkaan yhtiö sitoutuvat yhteistyössä päivittämään tämän liitteen sekä siihen liittyvät alaliitteet vastaamaan uutta ohjetta, ja tekemään muut kohtuulliset toimenpiteet sen mahdollistamiseksi, että Kokonaisjärjestelyn tavoite toteutuisi myös muuttuneessa tilanteessa.
Asiakkaan tulee itsenäisesti ja tarvittaessa ammattimaisen veroasiantuntijan avulla selvittää Asiakkaalle ja Asiakkaan yhtiölle Kokonaisjärjestelystä aiheutuvat Lisenssimaksu- ja verovelvollisuudet.
Asiakas vastaa Kokonaisjärjestelyssä Lisenssimaksu- ja verovelvollisuuksien hoitamisesta omasta ja
edustamansa Yhtiön puolesta. Teosto ei vastaa Verohallinnon ohjeen muutoksista, tai veroviranomaisen ja toimivaltaisen tuomioistuimen soveltamisratkaisuista Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista kuluista tai muista seuraamuksista.
3. RAKENNE
Kokonaisjärjestely koostuu seuraavista sopimuksista:
3.1. Alaliitteenä A oleva Asiakkaan ja Teoston välinen sopimus koskien Teostolle annetun valtuutuksen määräaikaista peruuttamista (”Valtuutuksen peruutus”);
3.2. Alaliitteenä B oleva Asiakkaan ja Yhtiön välinen lisenssisopimus (”Lisenssisopimus”) ja siihen liittyvä alaliite B.1;
3.3. Alaliitteenä C oleva Yhtiön Teostolle antama valtuutus Lisenssisopimuksella Yhtiölle myönnettyjen oikeuksien hallinnoinnista (”Valtuutus”).
Tässä liitteessä ja alaliitteissä käytetään määriteltyjä käsitteitä, jotka on merkitty isolla alkukirjaimella.
Määritellyt käsitteet ovat saman sisältöiset kaikissa Kokonaisjärjestelyyn liittyvissä dokumenteissa,
pois lukien ”Osapuoli” ja ”Osapuolet”, jotka on määritelty erikseen kussakin alaliitteessä.
4. KUSTANNUSSOPIMUKSET
Kokonaisjärjestelyn kohteena ovat ainoastaan Asiakkaan kulloinkin Teoston hallinnoitavaksi myöntämät, teoksiaan koskevat oikeudet. Kokonaisjärjestelyllä ei siten ole vaikutusta mahdollisiin Asiakkaan
teoksia koskeviin olemassa oleviin tai tuleviin kustannussopimuksiin.
Asiakkaan tulee informoida mahdollisia Kokonaisjärjestelyn kohteena olevien teosten kustantajia (”Kustantaja”) Kokonaisjärjestelystä ennen Kokonaisjärjestelyyn ryhtymistä, Kokonaisjärjestelyn päättymisestä ja mahdollisista muutoksista Kokonaisjärjestelyssä.
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Mikäli Asiakas on vastaanottanut Kokonaisjärjestelyn kohteena olevien teosten osalta Kustantajalta
ennakkoja, joiden takaisinmaksu on sovittu tehtäväksi Teoston Asiakkaalle maksamista tekijänoikeuskorvauksista (recouping), Asiakkaan tulee toimittaa Teostolle tekijänoikeuskorvausten oikean tilityksen
mahdollistamiseksi kattavat tiedot ja dokumentaation ennakkojen tilittämiseksi oikealle taholle. Asiakas
myöntää tällä sopimuksella Teostolle oikeuden välittää tietoa Kustantajille Kokonaisjärjestelystä ja sen
kohteena olevista teoksista kustannusennakoiden oikean tilityksen mahdollistamiseksi.

Helsingissä, ___.___.20___
(päiväys)

__________________, ___.___.20___
(paikka)
(päiväys)

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto
Teosto ry
__________________________

________________________
Asiakkaan allekirjoitus

__________________________
(nimenselvennys)

________________________
(nimenselvennys)
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ALALIITE A – SOPIMUS ASIAKKAAN TEOSTOLLE ANTAMAN VALTUUTUKSEN OSITTAISESTA
PERUUTTAMISESTA
1. OSAPUOLET
1. Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry (”Teosto”);
2. _________________________________________________ (”Asiakas”)
(asiakkaan nimi)
Teosto ja Asiakas molemmat yhdessä ”Osapuolet” ja kumpikin erikseen ”Osapuoli”.
2. VALTUUTUKSEN PERUUTTAMINEN
Asiakas peruuttaa tällä Valtuutuksen peruutuksella Teostolle antamansa valtuutuksen osittain siten,
että Asiakassopimuksen 2 §:n mukaiset taloudelliset yksinoikeudet palautuvat Asiakkaalle yksinomaan
sitä tarkoitusta varten, että Asiakas toteuttaa Kokonaisjärjestelyn, jonka mukaisesti Asiakas siirtää taloudelliset yksinoikeutensa edelleen sellaiselle yhtiölle, jonka koko osakekannan omistaa, ja jossa päätösvaltaa käyttää joko Asiakas yksin, tai yhdessä muiden Teoston tekijäasiakkaiden kanssa.
Mikäli Asiakas on ennen tämän Valtuutuksen peruutuksen allekirjoittamista irrottanut Teoston hallinnoinnista oikeuksien luokkia tai maantieteellisiä alueita, tai muita oikeuksia Asiakassopimuksen sallimin
tavoin, eivät irrotetut oikeudet kuulu Kokonaisjärjestelyn piiriin.
Teostolle Asiakassopimuksen 2 §:n perusteella siirtynyt yksinomainen oikeus vastaanottaa, säilyttää ja
tilittää asiakkaalle tekijänoikeuslainsäädännön nojalla tulevia yksityisen kopioinnin hyvityksiä, lainauskorvauksia ja muita vastaavia korvauksia ei ole osa Kokonaisjärjestelyä eikä tätä Valtuutuksen peruutusta.
Tästä Valtuutuksen peruutuksesta huolimatta Asiakassopimus säilyy voimassa Kokonaisjärjestelyn
ajan, eikä Valtuutuksen peruutusta pidetä Asiakassopimuksen osittaisena irtisanomisena. Asiakkaan
Kokonaisjärjestelyn aikana luomat uudet teokset, sekä Asiakkaan Teostolle antaman valtuutuksen laajentamisen seurauksena Teostolle siirtyvät oikeudet sisältyvät Kokonaisjärjestelyn piiriin.
3. VALTUUTUKSEN PERUUTTAMISEN VOIMASSAOLO
Valtuutuksen peruuttaminen astuu voimaan, kun Teosto on omasta puolestaan allekirjoittanut Kokonaisjärjestelyn sopimukset, ja on voimassa Lisenssikauden ajan.
Lisenssikauden päättymisen jälkeen Kokonaisjärjestely purkautuu ja Asiakassopimus mahdollisine sopimuskauden aikaisine muutoksineen palautuu Teoston ja Asiakkaan väliseksi.
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4. ASIAKASSOPIMUKSEN MUKAISET ASIAKKAAN VELVOITTEET KOKONAISJÄRJESTELYN
VOIMASSA OLLESSA
Asiakkaan on Kokonaisjärjestelyn aloittamisen yhteydessä, sen aikana ja sen päättymisen yhteydessä
huolehdittava Asiakassopimuksen mukaisista velvollisuuksistaan suhteessaan Teostoon omasta ja Yhtiön puolesta, ja erityisesti Asiakassopimuksen mukaisista teosilmoituksia ja olosuhteiden muutoksia
koskevista ilmoitusvelvoitteistaan.
5. ASIAKASSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN, ITSEHALLINNOINTI JA VAIKUTUKSET
KOKONAISJÄRJESTELYYN
5.1. IRTISANOMINEN ASIAKKAAN TOIMESTA JA ITSEHALLINNOINTITILANTEET
Asiakkaalla on oikeus Kokonaisjärjestelystä riippumatta irtisanoa Asiakassopimus kokonaan Asiakassopimuksen 19 §:n mukaisesti. Asiakassopimuksen irtisanominen kokonaan johtaa Kokonaisjärjestelyn
päättymiseen ja Lisenssisopimuksen ja Valtuutuksen peruuttamisen purkautumiseen.
Asiakkaalla on oikeus Kokonaisjärjestelystä riippumatta irtisanoa Asiakassopimus osittain Asiakassopimuksen ehtojen mukaisesti, sekä hyödyntää Asiakassopimuksen mukaisia oikeuksiaan itsehallinnointiin ja muihin vastaaviin Asiakassopimuksen ehtojen mukaisiin järjestelyihin. Asiakassopimuksen osittaisen irtisanomisen seurauksena Lisenssin piirissä olevia oikeuksia kavennetaan osittaisen irtisanomisen,
tai Asiakkaan itsehallinnointia koskevan ilmoituksen mukaisesti, irtisanomisilmoituksen tai itsehallinnointi-ilmoituksen voimaantulosta lukien.
5.2. IRTISANOMINEN TAI PURKAMINEN TEOSTON TOIMESTA
Teostolla on oikeus Kokonaisjärjestelyn aikana irtisanoa tai purkaa Asiakassopimus Asiakassopimuksen
ehtojen mukaisesti. Asiakassopimuksen irtisanominen kokonaan ja Asiakassopimuksen purkaminen
johtavat Kokonaisjärjestelyn päättymiseen ja Lisenssisopimuksen ja Valtuutuksen peruuttamisen purkautumiseen.

Helsingissä, ___.___.20___
(päiväys)

__________________, ___.___.20___
(paikka)
(päiväys)

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto
Teosto ry
__________________________

________________________
Asiakkaan allekirjoitus

__________________________
(nimenselvennys)

________________________
(nimenselvennys)
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ALALIITE B – MÄÄRÄAIKAINEN LISENSSISOPIMUS
1. OSAPUOLET
1. _______________________________________________ (”Asiakas”);
(asiakkaan nimi)
2. _______________________________________________ (”Yhtiö”).
(yhtiön nimi)
Asiakas ja Yhtiö molemmat yhdessä ”Osapuolet” ja kumpikin erikseen ”Osapuoli”.
2. LISENSSI
Asiakas myöntää tällä Lisenssisopimuksella Asiakkaalle Valtuutuksen peruutuksella Teoston hallinnoinnista palautuneet taloudelliset yksinoikeudet teoksiinsa yksinomaisella käyttöoikeudella määräajaksi
Yhtiölle (”Lisenssi”). Lisenssinsaaja voi olla yksinomaan yhtiö, jonka koko osakekannan omistaa, ja jossa
päätösvaltaa käyttää joko Asiakas yksin, tai yhdessä muiden Teoston tekijäasiakkaiden kanssa.
Lisenssistä huolimatta Asiakkaalla säilyy Kokonaisjärjestelyn voimassaollessa yksinomainen määräysvalta irtisanoa Asiakassopimus osittain tai kokonaan, sekä hyödyntää Asiakassopimuksen mukaisia oikeuksiaan itsehallinnointiin ja muihin vastaaviin Asiakassopimuksen ehtojen mukaisiin järjestelyihin.
Mikäli Asiakas irtisanoo Asiakassopimuksen Teoston kanssa kokonaan Asiakassopimuksen 19 §:n mukaisesti, tämä johtaa Kokonaisjärjestelyn päättymiseen ja tämän Lisenssisopimuksen purkautumiseen.
Mikäli Asiakas irtisanoo Asiakassopimuksen Teoston kanssa osittain, tai hyödyntää Asiakassopimuksen mukaisia oikeuksiaan itsehallinnointiin ja muihin vastaaviin Asiakassopimuksen ehtojen mukaisiin
järjestelyihin, Asiakassopimuksen ehdon mukaisesti, Lisenssin piirissä olevia oikeuksia kavennetaan
osittaisen irtisanomisen, tai Asiakkaan itsehallinnointia koskevan ilmoituksen mukaisesti, sen voimaantulosta lukien.
3. LISENSSIKAUSI
Lisenssi on määräaikainen, ja se on voimassa määräajan, joka voi olla 1 – 5 tasavuotta (”Lisenssikausi”).
Lisenssikausi alkaa siitä päivästä, kun Teosto on omasta puolestaan allekirjoittanut Kokonaisjärjestelyn
sopimukset. Asiakkaalla, jolle Teosto tai muu luovan säveltaiteen tekijänoikeuksia hallinnoiva tekijänoikeusjärjestö, tai muu yhteishallinnointiorganisaatio ei ole maksanut ennen Lisenssiä lainkaan tekijänoikeuskorvauksia (”Aloittava tekijä”), Lisenssikausi on yhden vuoden mittainen.
Lisenssi on uudistettavissa Asiakkaan kirjallisella ilmoituksella Yhtiölle ja Teostolle. Ilmoitus on toimitettava viimeistään kuukausi ennen kuluvan Lisenssikauden päättymistä. Aloittavan tekijän ensimmäinen
uudistettu Lisenssikausi on enintään kolmen vuoden mittainen.
Ellei Lisenssiä ole uudistettu, Kokonaisjärjestely purkautuu Lisenssikauden päättyessä ja Asiakassopimus palautuu mahdollisine sopimuskauden aikaisine muutoksineen ennalleen Teoston ja Asiakkaan väliseksi.
Lisenssikausi on ilmoitettu tämän Lisenssisopimuksen alaliitteessä B.1. Mahdollisten muutosten yhteydessä alaliite B.1. päivitetään.
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4. LISENSSIMAKSU
Verohallinnon ohjeen mukaisesti Yhtiön Lisenssistä maksaman korvauksen (”Lisenssimaksu”) on vastattava ns. käypää arvoa, jotta Kokonaisjärjestelyn mukainen verovaikutus toteutuu. Käyvän arvon mukaisen Lisenssimaksun suuruus lasketaan kulloinkin voimassa olevan Verohallinnon ohjeen mukaisesti.
Yhtiön Asiakkaalle tämän Lisenssisopimuksen mukaisista oikeuksista maksama Lisenssimaksu kirjataan erilliseen liitteeseen.
Lisenssikauden uudistuksen yhteydessä Yhtiön on suoritettava uusi Lisenssimaksu Asiakkaalle Verohallinnon ohjeen mukaisesti.
Osapuolet voivat määritellä Lisenssimaksun arvon myös muutoin kuin perustuen Verohallinnon ohjeen
mukaiselle käyvän arvon laskukaavalle, mutta Osapuolet tiedostavat, että Kokonaisjärjestelyn tavoitteena oleva verokohtelu ei tällöin välttämättä toteudu.
Lisenssimaksu on ilmoitettu tämän Lisenssisopimuksen alaliitteessä B.1. Mahdollisten muutosten yhteydessä alaliite B.1. päivitetään.
5. TEKIJÄNOIKEUSKORVAUKSET
Lisenssin perusteella Yhtiölle siirtyy Lisenssikauden ajaksi yksinoikeus ottaa vastaan tilityksiä Teoston
Kokonaisjärjestelyn piirissä olevien teosten käytöstä perimistä tekijänoikeuskorvauksista. Teosto tilittää Lisenssikaudella korvaukset teosten käytöstä yksinomaan Yhtiölle.
6. LISENSSIKAUDEN ENNENAIKAINEN PÄÄTTYMINEN KUOLEMANTAPAUKSEN JOHDOSTA
Lisenssisopimus päättyy Asiakkaan kuoleman johdosta. Tällöin Kokonaisjärjestely purkautuu, ja Lisenssin kohteena olevat taloudelliset yksinoikeudet palautuvat Yhtiöltä Asiakkaalle, ja edelleen Teoston hallinnoitaviksi Asiakassopimuksen mukaisesti.
7. YHTIÖN MAKSUKYVYTTÖMYYS JA INSOLVENSSITILANTEET
Jos Yhtiö tulee Lisenssikauden aikana maksukyvyttömäksi tai jos se hakeutuu yrityssaneeraukseen tai
selvitystilaan, Kokonaisjärjestely purkautuu ja Lisenssin kohteena olevat taloudelliset yksinoikeudet
palautuvat Yhtiöltä Asiakkaalle, ja edelleen Teoston hallinnoitaviksi Asiakassopimuksen mukaisesti.
Jos Yhtiö asetetaan Lisenssikauden aikana konkurssiin, Asiakkaalla on 30 päivän kuluessa saatuaan
tästä tiedon oikeus lunastaa Lisenssisopimuksen mukaiset oikeudet itselleen. Lunastushinnan määrää,
ellei sitä sovita, Teoston nimeämä toimialan tunteva puolueeton asiantuntija. Lunastushinnassa otetaan
huomioon jäljellä oleva Lisenssikausi sekä oikeuksien tuotto-odotus Lisenssikautena.
Lunastuksen yhteydessä, tai mikäli lunastusta ei ole toteutettu, Yhtiön purkauduttua konkurssin seurauksena, Kokonaisjärjestely purkautuu, ja Lisenssin kohteena olevat taloudelliset yksinoikeudet palautuvat Yhtiöltä Asiakkaalle, ja edelleen Teoston hallinnoitaviksi Asiakassopimuksen mukaisesti.
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8. LISENSSISOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN JA MUUTTAMINEN
Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää Lisenssisopimusta, tai sen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle.
Lisenssisopimusta voi sen voimassa ollessa muuttaa ainoastaan kirjallisesti, ja ainoastaan johtuen
muutoksista Kokonaisjärjestelyn piirissä olevien teosten hallinnoinnissa kohdan 2 mukaisesti.
9. YHTIÖN OMISTUS- JA PÄÄTÖSVALLASSA TAPAHTUVAT MUUTOKSET
Mikäli Yhtiön omistus- tai päätösvallassa tapahtuu sellaisia muutoksia, joiden seurauksena Yhtiön
omistus tai päätösvalta siirtyy Asiakkaalta osittainkin tahoille, jotka eivät ole Teoston tekijäasiakkaita,
Lisenssisopimus ja Kokonaisjärjestely purkautuvat, ja Lisenssin kohteena olevat taloudelliset yksinoikeudet palautuvat Yhtiöltä Asiakkaalle, ja edelleen Teoston hallinnoitaviksi Asiakassopimuksen mukaisesti.
10. ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOKSISTA
Asiakkaalla ja Yhtiöllä on molemmilla itsenäinen velvollisuus ilmoittaa Teostolle viipymättä sellaisista
olosuhteiden muutoksista jotka johtavat Kokonaisjärjestelyn päättymiseen.
Teosto ei vastaa tilityksissä aiheutuvista virheistä, jotka johtuvat tämän kohdan 10 mukaisen ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä, ja Asiakas menettää oikeutensa ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin
seurauksena väärin maksetun tilityksen osalta. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti saattaa lisäksi johtaa
Asiakkaan vahingonkorvausvelvollisuuteen suhteessa Teostoon tai kolmansiin osapuoliin.
11. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISEMINEN
Tähän Lisenssisopimukseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintasäännöt. Tästä Lisenssisopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli Osapuolet eivät pääse
neuvottelutulokseen, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.
____________________, ___.___.20___
(paikka)
(päiväys)
________________________
Yhtiön nimi
__________________________
Asiakkaan allekirjoitus

________________________
Yhtiön edustajan allekirjoitus

__________________________
(nimenselvennys)

________________________
(nimenselvennys)
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ALALIITE B.1. – LISENSSIKAUSI JA -MAKSU
1.

2.

OSAPUOLET
1.

_____________________________________ (”Asiakas”);
(asiakkaan nimi)

2.

_____________________________________ (”Yhtiö”).
(yhtiön nimi)

LISENSSIKAUSI JA LISENSSIMAKSU
Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista:
A. Asiakas, joka tekee ensimmäisen Lisenssisopimuksen, ja on jo saanut tekijänoikeuskorvauksia musiikintekijänä Teostolta tai muulta tekijänoikeusjärjestöltä tai yhteishallinnointiorganisaatiolta
Lisenssikausi: Tämä Lisenssi on voimassa 1

2

3

4

5

vuotta (rastita haluttu vaihtoehto ).

Lisenssimaksu: Yhtiö suorittaa Asiakkaalle Lisenssisopimuksen mukaisista oikeuksista Lisenssimaksun, joka on koko Lisenssikaudelta ___________ euroa. (merkitse Verohallinnon ohjeen kohtien
4.2.1 ja 4.2.2 mukaan laskettu lisenssimaksun käypä arvo ).

Lisenssimaksun jaksottamisessa noudatetaan Verohallinnon ohjetta.
B. Kohdassa A tarkoitettu Asiakas, joka tekee välittömästi edellisen Lisenssikauden päättymisen jälkeen tai myöhemmin uuden Lisenssisopimuksen
Lisenssikausi: Tämä Lisenssi on voimassa 1

2

3

4

5

vuotta (rastita haluttu vaihtoehto ).

Lisenssimaksu: Yhtiö suorittaa Asiakkaalle Lisenssisopimuksen mukaisista oikeuksista Lisenssimaksun, joka on koko Lisenssikaudelta ___________ euroa. (merkitse Verohallinnon ohjeen kohdan 6.3
mukaan laskettu lisenssimaksun käypä arvo ).

Lisenssimaksun jaksottamisessa noudatetaan Verohallinnon ohjetta.
C. Asiakas, joka tekee ensimmäisen Lisenssisopimuksen, eikä ole aiemmin saanut tekijänoikeuskorvauksia musiikintekijänä Teostolta tai muulta tekijänoikeusjärjestöltä tai yhteishallinnointiorganisaatiolta (”Aloittava tekijä”)
Lisenssikausi: Tämä Lisenssi on voimassa yhden vuoden.
Lisenssimaksu: Yhtiö suorittaa Asiakkaalle Lisenssisopimuksen mukaisista oikeuksista Lisenssimaksun, joka on ___________ euroa. (merkitse Teoston verkkosivuilla ilmoitettu voimassa oleva
Aloittavan tekijän korvaus ).

Lisenssimaksun jaksottamisessa noudatetaan Verohallinnon ohjetta.
28.9.2018

Sivu 9 / 12

D. Kohdassa C tarkoitettu Aloittava tekijä, joka tekee välittömästi ensimmäisen Lisenssikauden
päättymisen jälkeen uuden Lisenssisopimuksen
Lisenssikausi: Tämä Lisenssi on voimassa 1

2

3

vuotta (rastita haluttu vaihtoehto).

Lisenssimaksu: Yhtiö suorittaa Asiakkaalle Lisenssisopimuksen mukaisista oikeuksista Lisenssimaksun, joka on koko Lisenssikaudelta ___________ euroa. (merkitse Verohallinnon ohjeen kohdan
4.2.3 mukaan laskettu lisenssimaksun käypä arvo).
Lisenssimaksun jaksottamisessa noudatetaan Verohallinnon ohjetta.
E. Kohdassa D tarkoitettu Aloittava tekijä, joka tekee välittömästi toisen Lisenssikauden päättymisen jälkeen uuden Lisenssisopimuksen
Siirry kohtaan B.
3.

LISENSSIKAUDEN ALKAMINEN
Lisenssikausi alkaa, kun Teosto on omasta puolestaan allekirjoittanut Kokonaisjärjestelyn sopimukset.
Lisenssikauden alkamispäivä on ___ . ___ .20___ (Teosto täyttää).
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ALALIITE C – YHTIÖN TEOSTOLLE ANTAMA VALTUUTUS LISENSSISOPIMUKSELLA YHTIÖLLE
MYÖNNETTYJEN OIKEUKSIEN HALLINNOINNISTA

1. OSAPUOLET
1. __________________________________________ (”Yhtiö”);
(yhtiön nimi)
2. Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry (”Teosto”);
Yhtiö ja Teosto molemmat yhdessä ”Osapuolet” ja kumpikin erikseen ”Osapuoli”.
2. VALTUUTUS
Yhtiö antaa tämän Valtuutuksen ehtojen mukaisesti yksinoikeudella Teoston hallinnoitaviksi kaikki Asiakkaan Lisenssisopimuksen perusteella Yhtiölle myöntämät oikeudet Lisenssikauden ajaksi.
Ellei tässä Valtuutuksessa ole toisin sovittu tai lainsäädännöstä taikka viranomaisen päätöksestä
muuta johdu, Teosto hallinnoi Valtuutuksen ja tässä sovitun toimeksiannon perusteella yksinoikeuksia
samalla tavoin ja samoin valtuuksin kuin se hallinnoisi niitä Asiakkaan Teostolle Asiakassopimuksella
antaman valtuutuksen perusteella.
Yhtiön Teostolle antama toimeksianto perustuu Teoston sääntöjen 26 §:ään.
3. TEKIJÄNOIKEUSKORVAUSTEN TILITYS
Kokonaisjärjestelyn voimassa ollessa noudatetaan tekijänoikeuksien tilityksessä maksuperusteisuuden
periaatetta, jonka mukaisesti Teosto tilittää Yhtiölle Valtuutuksen voimassaoloajalta Kokonaisjärjestelyn piirissä oleville teoksille Kokonaisjärjestelyn voimassa ollessa maksettavat tekijänoikeuskorvaukset
Asiakassopimuksen ehtojen mukaisesti Teostossa yleisesti sovellettavan tilitysaikataulun mukaisesti.
Korvauksista suoritetaan verolainsäädännön tai viranomaisen ohjeen tai päätöksen niin edellyttäessä
ennakko- tai muu perintä.
Yhtiö sitoutuu hyväksymään Teoston kulloinkin voimassaolevan tilitys- ja jakosäännön, sekä ne jakoosuudet, jotka tilitys- ja jakosääntö sekä tekijänoikeuskorvausten tilitystä ja jakoa koskevat Teoston
jäsenkokouksen, hallituksen tai muiden Teoston toimielinten päätökset kulloinkin tuottavat teoksille,
mukaan lukien kertyneistä tuloista tehtävät vähennykset hallinnointikuluihin ja suomalaisen musiikin
edistämiseen.
4. VALTUUTUKSEN VOIMASSAOLO
Valtuutus on voimassa Lisenssikauden ajan. Lisenssikauden päättyessä tämä Valtuutus päättyy automaattisesti, Kokonaisjärjestely purkautuu ja Asiakassopimus palautuu mahdollisine sopimuskauden aikaisine muutoksineen ennalleen Teoston ja Asiakkaan väliseksi.
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5. YHTIÖN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET
Yhtiöstä ei Kokonaisjärjestelyn perusteella tule Asiakassopimuksen osapuolta, eikä Yhtiö saa oikeutta
tekijänoikeuskorvauksiin, lukuun ottamatta tämä alaliitteen kohdan 3 mukaista oikeutta, eikä muita
Asiakassopimuksen mukaisia oikeuksia tämän Valtuutuksen perusteella.
Yhtiön tulee viipymättä ilmoittaa Teostolle, mikäli se haetaan yrityssaneeraukseen, selvitystilaan tai
konkurssiin, tai mikäli Yhtiön osakekanta tai määräysvalta osittainkin siirtyy muille tahoille kuin Teoston
tekijäasiakkaille.

______________, ___.___.20___
(paikka)
(päiväys)

Helsingissä, ___.___.20___
(päiväys)

__________________________
Yhtiön nimi

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto
Teosto ry

__________________________
Yhtiön edustajan allekirjoitus

________________________

__________________________
(nimenselvennys)

________________________
(nimenselvennys)
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