
1 §
Taiteilija siirtää Suomen Muusikkojen Liitto ry:n (jäljempänä liitto) yksinomaisesti valvottavaksi Suomessa ja 
ulkomailla esittävän taiteilijan oikeutensa lukuun ottamatta niitä oikeuksia, joita Esittävien taiteilijoiden ja 
äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys GRAMEX ry (jäljempänä Gramex) taiteilijan valtuuttamana nyt tai 
tulevaisuudessa valvoo.

Jos taiteilija on valtuuttanut ulkomaisen järjestön valvomaan 1 §:ssä tarkoitettuja oikeuksiaan ulkomailla, 
valvoo liitto ainoastaan Suomessa tapahtuvaa 1 §:ssä tarkoitettua oikeuksien käyttöä. Taiteilijan on viipy-mättä 
ilmoitettava liitolle mahdolliset ulkomaille annetut valtakirjat.

2 §
Liitto voi valvonnan toteuttamiseksi solmia vastavuoroisuussopimuksia toisten järjestöjen kanssa. Vasta-
vuoroisuussopimusten perusteella kerätyt korvaukset voidaan kustannus- tai tarkoituksenmukaisuussyistä 
käyttää perivässä maassa esittävää säveltaidetta edistäviin tarkoituksiin.

3 §
Liitto toimii tekijänoikeuslaissa säädettyjen esittävien taiteilijoiden oikeuksien edistämiseksi ja valvoo 1 §:ssä 
mainittuja oikeuksia liiton hallituksen päättämässä laajuudessa.

4 §
Liitto on oikeutettu tekemään 1 §:ssä tarkoitettujen oikeuksien käyttöä koskevia sopimuksia, perimään ja 
vastaanottamaan sopimuksiin perustuvia korvauksia, säilyttämään korvausvaroja taiteilijan lukuun tilitykseen 
saakka, esiintymään omissa nimissään oikeuksien käyttöä koskevissa oikeudenkäynneissä, vaatimaan 
taiteilijan puolesta rangaistusta oikeudenloukkausten johdosta, tekemään välityssopimuksia riidoissa, joissa on 
kysymys käyttöoikeudesta tai käyttökorvauksen suuruudesta sekä suorittamaan muut toimet, jotka tarvitaan 
oikeuksien valvontaa varten. Liitto sisällyttää tekemiinsä sopimuksiin tämän valta-kirjan tarkoittaman oikeuksien 
valvonnan ja toteutuksen aiheuttamat kustannukset, jotka vähennetään ennen korvausten tilittämistä.

5 §
Liitto tilittää perityt korvaukset taiteilijan Suomessa olevalle tilille tai Suomessa sijaitsevaan postiosoit-teeseen.

Liitto päättää siitä, mikä kulloinkin on pienin yhdellä kertaa taiteilijalle tilitettävä korvaussumma. Pienim-män 
tilitettävän summan alittavat korvaukset liitto säilyttää asiakasvaratilillä. Kun taiteilijalle on kertynyt korvauksia 
euromäärä, jonka liitto on vahvistanut pienimmäksi tilitettäväksi määräksi, suoritetaan kerty-neiden korvausten 
tilitys.
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6 §
Taiteilija on velvollinen huolehtimaan, että liitolla on kaikki ajan tasalla olevat korvausten tilitykseen 
tarvittavat tiedot, kuten esimerkiksi osoitetiedot ja pankki- tai postisiirtotilitiedot.

Liitto suorittaa tilitettävistä korvauksista lain mukaisen ennakonpidätyksen.

7 §
Jos taiteilija laiminlyö tämän sopimuksen määräyksiä tai menettelee niin että liitolle tai muille taiteilijoille 
aiheutuu vahinkoa, voi liiton hallitus irtisanoa tämän sopimuksen heti päättyväksi ja samalla määrätä, että osa 
taiteilijan tilityksistä tai tilitykset kokonaisuudessaan on käytettävä aiheutuneen vahingon ja asian 
selvityskustannusten korvaamiseen. Ennen tässä pykälässä tarkoitetun päätöksen tekemistä taiteilijalle varataan 
mahdollisuus esittää selvityksensä asiasta.

8 §
Jos taiteilija kuolee, siirtyvät tämän sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet hänen perillisilleen siksi 
ajaksi, jonka vainajan 1 §:ssä mainittu oikeus on voimassa.

Taiteilija sitoutuu noudattamaan liiton vahvistamia tilitysperiaatteita ja noudattamaan liiton hallituksen tämän 
valtuutussopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi tekemiä päätöksiä. 

Taiteilija sitoutuu suostumaan sellaisiin taiteilijakunnan yleisen edun edellyttämiin tämän valtuutusso-pimuksen 
sisältöä koskeviin muutoksiin, jotka aiheutuvat lainsäädännön muutoksista, kansainvälisistä sopimuksista tai 
liiton vahvistamien tilitysperiaatteiden muutoksista.

Tätä valtuutussopimusta tulkitaan ja tästä valtuutussopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Suomen 
lain mukaan.

Tästä valtuutussopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli 
erimielisyyksiä ei saada ratkaistuksi neuvottelemalla, ratkaisee erimielisyydet välimiesoikeus tai osapuolen niin 
vaatiessa yleinen alioikeus. Välimiesmenettely tapahtuu Helsingissä noudattaen välimiesmenette-lystä annettua 
lakia. Alioikeusmenettelyn oikeuspaikka on Helsinki. Eri kielillä laadittujen tekstien ollessa ristiriidassa 
keskenään on suomenkielisellä tekstillä etusija tulkinnassa.

9 §
Tämä valtuutussopimus on voimassa allekirjoitusvuoden loppuun ja sen voimassaolo jatkuu kaksi vuotta 
kerrallaan, ellei sitä irtisanota kirjallisesti vähintään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

Liitto voi siirtää tämän valtuutussopimuksen sisältämän valtuutuksen kolmannelle, mikäli taiteilijoiden 
oikeuksien tehokas valvonta sitä edellyttää.

Tämä valtuutussopimus on tehty kahtena (2) samasanaisena kappaleena, joista toinen jää liitolle ja toinen 
taiteilijalle.
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