
 

     

Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry Y-1743416-3 Pankkiyhteys FI53 1197 3000 1160 66 
Sipusaarentie 37A8, 11120 Riihimäki talous@susel.fi www.susel.fi  

 

     10.9.2017 

 

 

 

 

 

 

 

Hyvä Jäsenseura! 
 
 
SUSEL ry:llä on jo yli kymmenen vuoden ajan ollut voimassa kollektiivinen tekijänoikeuskorvauksia 
koskeva sopimus Teoston ja Gramexin kanssa.   
 
Tekijänoikeuskorvauksien maksaminen perustuu lainsäädäntöön. 
 
Liiton sopimuksen piiriin kuuluvat kaikki varsinaiset jäsenseurat ja niiden harjoittama sääntöjensä 
mukainen seuratanssitoiminta.  Jos seuranne kuuluu jonkin muun sopimuksen piiriin, esim. 
seurassa harjoitetun kilpailutoiminnan vuoksi, tarvitsette silti sopimuksen seuratanssiharjoituksia 
varten. 
 
Musiikin soittaminen: 
 
 Sopimus kattaa seuran sääntöjensä mukaisen  
 tanssitoiminnan yhteydessä esitetyn musiikin 

- jäsenilleen harjoituksissa 
- jäsenilleen tapahtumissa 

 
Kopiointi: 
 
 Sopimus antaa luvan tallentaa musiikkia sisäiseen 
 harjoitus- ja koulutuskäyttöön 
 200 – 500 äänitettä/v maksuluokan mukaan 
 
 
SOPIMUS EI KATA: 
 
 Sopimus ei kata pääsymaksullisia tai –maksuttomia 
 konsertteja tai tansseja. 
 
 Sopimus ei kata kaupallisia tanssikursseja. 
 (= muille kuin jäsenille järjestettyjä tanssikursseja) 
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TIIVISTELMÄ SOPIMUKSEN SISÄLLÖSTÄ:  
 

1.  Teosto-Gramex –sopimus kattaa 
- jäsenseurojen musiikin käytön harjoituksissa ja tapahtumissa määritellyin rajoin 

sekä rajoitetun musiikin kopioinnin  
- maksu määräytyy viikoittaisten harjoituskertojen mukaan 
- 1-3 omaa tapahtumaa/vuosi (esim. pikkujoulu tms)  
- musiikin kopiointi 200 – 500 äänitettä/vuosi          

 
2. Jäsenseurojen Teosto-Gramex –maksun määräytyminen 

Jäsenseuroilta veloitettava vuosimaksu määräytyy viikoittaisten harjoituskertojen ja 
vuosittaisten omien tapahtumien perusteella.  (Taulukko alla) 
 

3. Äänitteiden kopiointi 
Teosto ja Gramex –sopimus musiikin käytöstä tarkoittaa, että käytettävä musiikki 
soitetaan alkuperäisiltä cd- tai dvd-levyiltä tai netistä ostetuilta äänitteiltä. 
 
Kopiointioikeus tarkoittaa kertakopiointia, jos samaa äänitekokonaisuutta kopioidaan 
useampaan kertaan, on siitä maksettava lisämaksu. Kopioitujen äänitteiden 
käyttöoikeus on yksi vuosi.  Jos kopioitua materiaalia käytetään tulevanakin vuonna, 
on siitä maksettava uudelleen korvaus. Äänitettä ei tarvitse ostaa uudelleen esim. 
nettikaupasta. 
 
Sekä Teostolta että Gramexilta voi ostaa lisäkopiointioikeutta varsin kohtuulliseen 
hintaan.  Ohjeistus lisäostoon löytyy Teoston ja Gramexin nettisivuilta.   
             

4. Sopimuksen ulkopuoliset tapahtumat 
Sekä Suselin että jäsenseurojen kollektiivisen vuosisopimuksen rajaukset ovat siis 
tarkoin määritellyt.  Jos liitto tai jäsenseura haluaa järjestää muita tapahtumia, 
maksullisia tansseja jne., tulee niissä käytettävästä musiikista maksaa Teostolle ja 
Gramexille erilliskorvaus.  Korvausvelvoite on myös maksuttomissa vuosikiintiöön 
kuulumattomissa tapahtumissa, jos niissä esitetään tai käytetään korvauksen piiriin 
kuuluvaa musiikkia. 
 
Jos seura järjestää muita kuin normaaliin seuratoimintaan kuuluvia 
koulutustapahtumia, kuten maksulliset tanssikurssit, tulee niistä suorittaa erillismaksu 
tai huolehtia siitä, että vierailevalla kouluttajalla on voimassa olevat Teosto-Gramex –
sopimukset. Jos seuran ohjaaja käy pitämässä kurssia jollekin seuran ulkopuoliselle 
ryhmälle, seuran sopimukset eivät kata tätä, eikä seuran kopioita voi käyttää. 
 
 
 
 
 

LUVATON MUSIIKIN KÄYTTÖ voi johtaa sekä Teoston että Gramexin puolelta todella mittaviin 
korvausvaatimuksiin.  Epäselvät tapaukset kannattaa ehdottomasti selvittää etukäteen. 
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Teosto-Gramex –maksut v. 2017 
 
 
 
Jäsenseuroilta perittävä maksu on saman suuruinen kuin v 2016. 
Laskut lähtevät tällä viikolla ja ne perustuvat seuranne viimevuoden tietoihin.  Tarkistakaa oma 
maksuluokkanne alla olevasta taulukosta ja korjatkaa oma maksunne sen mukaiseksi.   
Käyttäkää maksaessanne laskussa olevaa viitettä. 
 
Maksutaulukossa toiminnan laajuutta mitataan harjoituskertojen määrällä/viikko. 
Harjoituskerta tarkoittaa yhdessä paikassa/salissa tapahtuvaa harjoitusta, ohjattua tai vapaa-
harjoitusta, jossa soitetaan levymusiikkia.  Samana iltana voi seuralla olla siis useita 
harjoituskertoja eri paikoissa/saleissa/eri ohjaajilla.  Valitkaa taulukosta seuranne maksuluokka 
normaalin harjoituskauden keskimääräisen viikko-ohjelman mukaisesti.  Jos tulevan syksyn 
ohjelma on jo lyöty lukkoon, käyttäkää sitä. 
 
 
Jäsenseurojen Teosto-Gramex –maksut 2017 määräytyvät seuraavan taulukon mukaan: 
 

Harjoituskertoja 
jäsenille 
viikossa 

Tapahtumia 
jäsenille 

vuodessa 

Kopioita 
harjoituskäyttöön 

vuodessa 

 
Vuosimaksu 

2017 

1 kertaa/vko 1 tapahtuma 200 äänitettä/vuosi 150 eur 
 

2 kertaa/vko 2 tapahtumaa 200 äänitettä/vuosi 260 eur 
 

3 kertaa/vko 3 tapahtumaa 300 äänitettä/vuosi 380 eur 
 

4 kertaa/vko 3 tapahtumaa 400 äänitettä/vuosi 500 eur 
 

5 kertaa/vko 3 tapahtumaa 400 äänitettä/vuosi 580 eur 
 

6 kertaa/vko 3 tapahtumaa 500 äänitettä/vuosi 660 eur 
 

7 kertaa/vko 3 tapahtumaa 500 äänitettä/vuosi 730 eur 
 

8 tai enemmän 
kertaa/vko 

3 tapahtumaa 500 äänitettä/vuosi 800 eur 
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