
SOPIMUS KAUPUNGINORKESTEREIDEN MEDIAPALKKIOISTA

Tällä sopimuksella sovitaan kunnallisten muusikkojen virka- ja työehtosopimuk-
sien sopimusaloilla maksettavista kaupunginorkesterien muusikoiden radiointi-
ja televisiopalkkioista ja striimauspalkkioista. Sopimusta sovelletaan tilapäisiin
muusikoihin sekä virka- ja työehtosopimuksen 1 §:ssä mainittuihin muusikoihin.
Sopimusta ei kuitenkaan sovelleta virka- ja työehtosopimuksen 1 §:ssä mainit-
tuihin muusikoihin, jos tallentamisesta ja mediakäytön ehdoista on sovittu toisin
paikallisella tallennesopimuksella. Muusikon työvelvollisuuksiin kuuluu mahdol-
lisiin radiointeihin ja televisiointeihin osallistuminen. Muusikon suostumusta ei
edellytetä tämän sopimuksen kohdan 2 mukaisiin striimauksiin.

1. Radiointi- ja televisiointipalkkiot

Radioinnista maksetaan 75,85 euron ja televisioinnista 113,77 euron palkkio.

Palkkio kattaa mahdolliset uusinnat.

Radioinnista tai televisioinnista maksetut palkkiot sisältävät esitysoikeudet In-
ternetissä ja muilla tekniikoilla sillä edellytyksellä, että esityksestä ei jää kopiota
yleisölle ja että kyse ei ole vastikkeellisesta on-demand -palvelusta. Radiointi-
palkkio sisältää oikeuden vain esityksen äänen käyttämiseen.

On-demand palvelulla tarkoitetaan internetissä tarjottua ja taltioituna olevaa si-
sältöpalvelua, joka on käyttäjän käytettävissä hänen valitsemanaan aikana.

2. Striimauspalkkiot (suoratoisto)

Striimauksella tarkoitetaan kaupunginorkesterin esityksen välittämistä internet-
lähetyksenä samanaikaisesti esityksen kanssa ilman, että kyse on lineaarisesta
radio- tai televisiolähetyksestä. Striimauksella tarkoitetaan tässä suoratoistopal-
velua ilman esityksen tallentamismahdollisuutta.

Striimauksesta maksetaan 48,63 euron palkkio työkertaa kohti.

Striimauksesta ei makseta erillistä palkkiota, jos kaupunginorkesterin esitys vä-
litetään suoratoistona kaupungin sisäverkossa tai vastaavalla tavalla kaupungin
toimintana järjestettyihin lakisääteisten sosiaali- ja terveydenhuollon tai kasva-
tus- ja sivistyspalveluiden yksiköihin. Näillä yksiköillä tarkoitetaan tässä sopi-
muksessa vanhusten ja vammaisten palvelu- ja hoivakoteja, terveyskeskuksia
sekä kouluja ja päiväkoteja.

3. Kaupunginorkesterien esitysten käyttö tiedotustoiminnassa

Kaupunki on oikeutettu tallentamaan lyhyitä otteita kaupunginorkesterin esityk-
sistä käytettäväksi määräajan kaupungin omassa tiedotustoiminnassa ja orkes-
terin markkinoinnissa.

Tämä sopimus on voimassa 1.12.2022 –30.11.2023.

Helsingissä 3. marraskuuta 2022
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