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LIITE SEURAKUNTASOPIMUKSEEN
TEOSTON JA SEURAKUNNAN VÄLINEN KOKEILULUONTOINEN SOPIMUS KOSKIEN
MUSIIKIN KÄYTTÖÄ INTERNETISSÄ VUONNA 2008
1. Asiakastiedot
Asiakas (Seurakunnan tai seurakuntayhtymän nimi)
____________________________________________________
Yhteyshenkilö ___________________________________________________________
Lähiosoite ________________________________ Postiosoite _____________________

2. Musiikin Internet-käyttötavat
Lupa kattaa musiikin tallentamisen ja välittämisen yleisölle seuraavissa Seurakunnan toimintoihin liittyvissä
Internet-käyttöyhteyksissä.
T. Musiikki Seurakunnan päiväkodin ja kerhon Internet-sivuilla
§

§
§

Lupa kattaa määrältään vähäisen ja lyhytaikaisen musiikin tallentamisen Seurakunnan
päiväkotien ja kerhojen Internet-sivuille ääni- tai kuvatallenteena (audio tai video) ja välittämisen
yleisölle kuunneltavaksi tai katseltavaksi kyseisiltä Internet-sivuilta päiväkotien ja kerhojen
toimintaan liittyvässä, ei-kaupallisessa tarkoituksessa (kuten musiikkinäytteet päiväkodin tai
kerhon kotisivuilla, päiväkodin tai kerhon kevät- tai joulujuhlat).
Tallennuksen ja yleisölle välittämisen edellyttämät toimenpiteet tulee tehdä Seurakunnan
työntekijän tai päiväkodin tai kerhon muun henkilökunnan toimesta.
Selvyyden vuoksi todetaan, että tällainen tallentaminen ja välittäminen yleisölle edellyttää myös
muita mahdollisesti tarvittavia tekijänoikeudellisia tai muita lupia, musiikin esittäjien tai heidän
edustajiensa (kuten lasten vanhemmat), äänite- tai elokuvatuottajien tai koreografin lupia.

U. Internet-radio Seurakunnan kerhotoiminnassa
§
§
§

Lupa kattaa pienimuotoisen ja lyhytaikaisen Internet-radiotoiminnan edellyttämän musiikin
tallentamisen ja välittämisen yleisölle kuunneltavaksi Seurakunnan Internet-sivuilla Seurakunnan
kerhotoiminnassa ei-kaupallisessa tarkoituksessa (kuten mediakerho).
Tallennuksen ja yleisölle välittämisen edellyttämät toimenpiteet tulee tehdä Seurakunnan kerhon
opettajan tai muun ohjaajan toimesta.
Selvyyden vuoksi todetaan, että tällainen tallentaminen ja välittäminen yleisölle edellyttää myös
muita mahdollisesti tarvittavia tekijänoikeudellisia tai muita lupia, musiikin esittäjien tai heidän
edustajiensa (kuten lasten vanhemmat), äänite- tai elokuvatuottajien tai koreografin lupia.

V. Yleiset rajoitukset kohtien T - U tallentamis- ja välittämisoikeuteen
§
§
§
§

Lupa ei kata Musiikin tekijän moraalisia oikeuksia eikä oikeutta käyttää musiikkia Seurakunnan
tai sen päiväkotien tai kerhojen markkinointiin tai mainostamiseen tai muuhun vastaavaan ns.
intensiiviseen käyttöön.
Kopioitavan tallenteen tulee olla laillinen.
Musiikkia tämän sopimuksen mukaisesti sisältävällä Internet-sivustolla on ilmoitettava, että
sivuston sisältämän musiikin on tekijöiden ja musiikkikustantajien puolesta lisensioinut Teosto.
Lupa ei kata musiikin käyttöä muissa käyttöyhteyksissä tai muita käyttötarkoituksia (kuten ns.
verkkokirkkosivustot tai muu Seurakunnan Internet-palvelu, jossa hyödynnetään musiikkia
muuten kuin vähäisessä määrin ja lyhytaikaisesti) varten.

sopimus luonnos PKi 3.12.07
§
§
§

Lupa ei oikeuta kiertämään tai poistamaan kopioitavaksi tarkoitettuun tallenteeseen
mahdollisesti sisällytettyä teknistä suojausta (kuten kopiosuojaus) tai kyseisen tallenteen
sisältämiä sähköisiä hallinnointitietoja taikka niiden yhdistelmiä.
Luvan mukainen musiikin Internet-käyttöoikeus lakkaa luvan voimassaolon päättyessä.
Teostolla on oikeus luvan voimassa ollessa milloin tahansa vaatia tämän luvan tarkoittamilla
Internet-sivuilla olevan musiikin poistamista sivuilta, mikäli musiikin välittämisestä luvassa
mainituin tavoin aiheutuu ilmeinen väärinkäytön vaara, tai kun luvan voimassaolo on päättynyt.

3. Korvaus Internet-käytöstä
Selvyyden vuoksi todetaan, että tämän käyttöluvan mukaisesta Internet-käytöstä vuonna 2008 ei peritä
korvausta.
4. Käyttöluvan määräaikaisuus
Tämä Internet-käyttölupa on voimassa 1.1.-31.12.2008.
5. Kokeiluluontoisuus
Tämä käyttölupa on kokeiluluontoinen. Teostolla on oikeus muuttaa tai lisätä käytön ehtoja tai kieltäytyä
solmimasta vastaavanlaista sopimusta tämän kokeiluluontoisen sopimuskauden jälkeen, mikäli käytön havaitaan aiheuttavan ongelmia Teoston käyttölupien myöntämiselle Internet-käyttöön Teoston sopimustoiminnan
kannalta tai kilpailuoikeudellisista syistä johtuen.
6. Muut ehdot
Muilta osin tähän Internet-käyttölupaan sovelletaan Teoston ja Seurakunnan välisen seurakuntasopimuksen
sisältämiä erityisehtoja sekä yleisiä sopimusehtoja. Yleisten sopimusehtojen Asiakasta koskevia
velvollisuuksia ja muita mainintoja sovelletaan vastaavasti Seurakuntaan sekä luvan piiriin kuuluvaan
Seurakuntayhtymään.
Olen tutustunut Teoston ja kunnan sopimuksen muihin ehtoihin ja määräyksiin sekä yleisiin ehtoihin ja
hyväksyn ne.
______________________________________________________________________________
Aika ja paikka Allekirjoitus
Nimenselvennys ja asema yhteisössä

