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    SOPIMUS   
    14.6.2007    

  
 

 
 
 
1. Soveltamisala 

 
Tätä sopimusta sovelletaan Yleisradion ja allekirjoittajajärjestöjen välillä solmitun 
Yhtyneet-sopimuksen piirissä tehtyyn suojattuun aineistoon. Tätä sopimusta 
sovelletaan soveltuvin osin myös Valokuvat-sopimukseen. 

  
 Pöytäkirjamerkintä 1: 
 

Tällä sopimuksella ei osapuolten välillä sovita ohjelmiston välittämisestä DVB-H-
verkossa.   

 
  Pöytäkirjamerkintä 2: 
 

Tällä sopimuksella ei ole vaikutusta niihin sopimuksiin, jotka Yle ja Kopiosto ovat 
tehneet keskenään, esimerkiksi sopimus nauhoittamisesta opetustoiminnassa ja 
tieteellisessä tutkimuksessa sekä ns. laitoskäyttösopimus tai sopimus radio- ja 
televisio-ohjelmien kirjastokäytöstä. 

 
2. Ns. välivaiheen malli 31.12.2009 saakka: 

 
Ensilähetysjakso:  
30 vuorokauden jakso, jonka aikana YLE:llä oikeus välittää aineistoa rajoittamattomasti 
välineestä ja jakelutavasta riippumatta 
 
Uusintajakso:  
30 vuorokauden jakso, jonka aikana YLE:llä oikeus välittää aineistoa rajoittamattomasti 
välineestä ja jakelutavasta riippumatta. 
 
Kukin jakso alkaa siitä kun aineisto ensimmäisen kerran välitetään yleisölle. 

 
3. Ns. välivaiheen korvausmalli 31.12.2009 saakka 

 
3.1. Ensilähetysjakson palkkiot: 
 

Yhtyneet-sopimuksen Liitteiden 1 ja 2 taulukkopalkkioita (muiden liitteiden palkkioita 
ei koroteta) sekä Valokuvat-sopimuksen 3.1-kohdan taulukkopalkkioita korotetaan 
seuraavasti: 
 
- 1.8.2007 –  31.12.2009 välisenä aikana palkkiot ovat tämän sopimuksen Liitteen 

1a mukaiset.  
 
Yhtyneet-sopimuksen Liitteen 7 palkkioita korotetaan 1.8.2007 alkaen 11 % ( =  10 + 
1), jolloin palkkiot ovat tämän sopimuksen Liitteen 1b mukaiset. 
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3.2. Uusintajakson palkkiot: 
 

Uusintajakson palkkio on 20 % ensilähetyspalkkiosta 1.8.2007 alkaen. Kaikki 
uusintapalkkiot lasketaan maksuhetkellä voimassa olevista tariffeista. Mikäli 
ensilähetyspalkkiota ei voida muuntaa maksuhetkellä voimassa olevien tariffien 
mukaiseksi, suoritetaan muuntaminen Yhtyneet-sopimuksessa ilmoitettavalla 
kertoimella.  

 
Mikäli henkilön sopimus on tehty ennen 1.8.2007, uusintajakson palkkio on 
kuitenkin 50 % ensilähetyspalkkiosta. Tämä uusintapalkkio lasketaan vuoden 
2006 lopussa voimassa olleista ensilähetyspalkkiosta. Vuoden 2006 jälkeen näitä 
palkkiota korotetaan tes-korotuksia vastaavasti. Mikäli ensilähetyspalkkiota ei 
voida muuntaa maksuhetkellä voimassa olevien tariffien mukaiseksi, suoritetaan 
muuntaminen Yhtyneet-sopimuksessa ilmoitettavalla kertoimella.  

 
Mikäli henkilön sopimus on tehty ennen 1.8.2007 ja ohjelma uusitaan jakson 
aikana ainoastaan ns. erityisyleisöjen kanavilla, on uusintajakson palkkio 
kuitenkin 30 % ensilähetyspalkkiosta. Tämä uusintapalkkio lasketaan vuoden 
2006 lopussa voimassa olleista ensilähetyspalkkiosta. Vuoden 2006 jälkeen näitä 
palkkiota korotetaan tes-korotuksia vastaavasti.  Mikäli ensilähetyspalkkiota ei 
voida muuntaa maksuhetkellä voimassa olevien tariffien mukaiseksi, suoritetaan 
muuntaminen Yhtyneet-sopimuksessa ilmoitettavalla kertoimella.  
 

Pöytäkirjamerkintä 1:   
 

Tämän sopimuksen tarkoittamia erityisyleisön kanavia ovat sellaiset tv-kanavat, 
joiden keskimääräinen vuosittainen yleisöosuus on enintään kuusi prosenttia (6 
%). Sopimuksentekohetkellä tämän sopimuksen tarkoittamia erityisyleisön 
kanavia ovat YLE Teema ja 27.4.2007 lukien YLE Extra.  
 
Mikäli YLE aloittaa uuden erityisyleisön kanavan tai nykyisen kanavan 
keskimääräinen yleisöosuus lähestyy kuutta prosenttia (6 %), järjestetään 
järjestöille informaatiotilaisuus asiasta.  

 
Pöytäkirjamerkintä 2: 
 

Uusintapalkkioprosentin muutoksella ei tavoitella ensilähetysjaksojen ja 
uusintalähetysjaksojen suhteellisten osuuksien muutosta verrattuna 
sopimushetkellä vallinneeseen ensilähetysten ja uusintalähetysten käytäntöön. 

 
4. Ns. välivaiheen lunastusmalli 31.12.2009 saakka: 

 
             Lunastuksessa noudatetaan seuraavia korvausperiaatteita: 
 

 Maksamalla lunastuspalkkiona  + 80 % ensilähetyspalkkioon YLE voi lunastaa 
oikeuden välittää     aineistoa rajoittamattomasti välineestä ja jakelutavasta 
riippumatta. 

 
Ennen 1.8.2007 ensilähetettyjen ohjelmien osalta YLE voi lunastaa oikeuden 
välittää aineistoa rajoittamattomasti välineestä ja jakelutavasta riippumatta, 
maksamalla lunastuspalkkiona + 150 % ensilähetyspalkkioon.  
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Yhtiöllä on jo lunastettuun aineistoon oikeus ilman eri korvausta välittää aineistoa 
rajoittamattomasti välineestä ja jakelutavasta riippumatta. Lunastus ei sisällä 
kaupallista käyttöä. 

 
5. Lopullinen malli 1.1.2010 alkaen 

 
Uusintapalkkioita ei makseta 1.1.2010 lukien, josta lähtien 2-kohdan tarkoittamat 
ensilähetys- ja uusintajaksomallit poistuvat. 
 
Uusintapalkkioiden poistaminen ennen 1.1.2010 maksettujen ensilähetyspalkkioiden 
osalta kompensoidaan erillisellä, liitolle maksettavalla vuosittaisella 
kertakorvauksella.  Ns. välivaiheen aikana osapuolet selvittävät vanhojen uusintojen 
ja välivaiheen uusintojen osuuden uusittavasta materiaalista siten, että liitolle 
maksettava korvaus mahdollisimman hyvin vastaisi vanhojen uusintojen 
uusintakorvaussummaa. 
 
Pöytäkirjamerkintä:  
Journalistiliiton kirjallisesta esityksestä vanhojen uusintojen määrää tarkastellaan 
vuoden 2009 alussa. 
 

6. Lopullisen mallin korvaus 1.1.2010 alkaen 
 

Yhtyneet-sopimuksen taulukkopalkkiot (pl. Kääntäjät-liite) sekä Valokuvat-
sopimuksen 3.1-kohdan taulukkopalkkiot ovat Liitteen 1a mukaiset. 
 
Pöytäkirjamerkintä: 
 
Uusintapalkkioiden poistamisella ei tavoitella ensilähetysten ja uusintalähetysten 
suhteellisten osuuksien muutosta verrattuna sopimushetkellä vallinneeseen 
ensilähetysten ja uusintalähetysten käytäntöön. 

 
7. Internet ja Elävä arkisto: 

 
Yhtyneet-sopimuksen piirissä tehtyyn suojattuun aineistoon (teokset, suoritteet ja 
valokuvat) noudatetaan Liitteessä 3 sovittuja oikeus- ja muita ehtoja.  Kertakaikkinen 
korvaus (1%) Liitteessä 3 sovituista oikeuksista sisältyy tässä sopimuksessa ja sen 
liitteissä sovittuihin korvauksiin. Kääntäjäliitteen osalta sovitaan erikseen 
korvauksesta tilanteissa, jolloin käännöstyö laitetaan internetiin  (Liite 5).  
 
Ennen 1.8.2007 ensilähetettyjen ohjelmien osalta. joita ei ole käytetty internetissä 
ennen 1.8.2007, maksetaan internetkäytöstä kertakaikkinen 3000 euron korvaus 
Suomen Journalistiliitto ry:lle liiton ilmoittamalle pankkitilille. Osapuolet tarkastelevat 
korvaustapaa ja maksettavaa korvausta, mikäli internetin käyttöympäristössä 
tapahtuu vanhan aineiston osalta olennaisia muutoksia sopimuksen tekohetkeen 
verrattuna. 
 
Elävän arkiston osalta noudatetaan Liitteessä 4 sovittuja oikeus- ja muita ehtoja. 
Kertakaikkisena korvauksena Liitteessä 4 sovituista oikeuksista YLE suorittaa 
yhteensä 20.000,- euroa kalenterivuodessa Suomen Journalistiliitto ry:lle liiton 
ilmoittamalle pankkitilille. Tämä korvaus kattaa sekä aikapalkkaiset että freelancerit. 
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8. Kaupallinen käyttö 
 

Aineiston välittömään tai välilliseen kaupalliseen jälkikäyttöön sovelletaan 
Tekijänoikeussopimus 2:n (1.3.1998) korvausperiaatteita. YLE:n tallennemyynti 
voidaan toteuttaa myös internetjakeluna tai muutoin sähköisesti. Kaupallinen myynti 
voidaan toteuttaa siten, että aineisto on down loadattavissa omalle koneelle. Mikäli 
sopimuksen rojaltimallit eivät sovellu, neuvotellaan täydentävistä järjestelyistä. 

 
9. Voimaantulo ja siirtymäsäännös 

 
Tämä sopimus tulee voimaan 1.8.2007, ja sitä sovelletaan myös ennen sopimuksen 
voimaantuloa tehtyyn aineistoon. Mikäli henkilöiden sopimukset sijoittuvat sekä 
voimaantuloa edeltävään että tätä seuranneeseen aikaan, pyritään kaikkien 
henkilöiden kanssa sopimaan sovellettavasta sopimuksesta. Jos sopimukseen ei 
päästä, noudatetaan kaikkiin sopimuksiin ennen 1.8.2007 voimassa olleita 
säännöksiä. 
 
Tämän sopimuksen kirjaukset siirretään ja sopimuksesta johtuvat muutokset tehdään 
nykyisten sopimusten (16.2.2005 – 30.9.2007) jälkeen solmittaviin Yhtyneet-
sopimukseen ja Valokuvat-sopimukseen.  Tällä sopimuksella ei ole vaikutusta 
normaaleihin tes-korotuksiin. 
 
Tämän sopimuksen tultua voimaan: 

 
i. Yhtyneet-sopimuksen 8 §:n 8-kohtaan ja Valokuvat-sopimuksen 2.1-kohtaan 

lisätään uusi lause: Yleisradio saa korvauksetta käyttää ohjelmasta enintään 
2 minuuttia muissa ohjelmissa,  

 
Pöytäkirjamerkintä 
 

Ohjelma ei saa koostua pääasiallisesti i-kohdan tarkoittamista osista. 
Osien käytössä noudatetaan tekijänoikeuslain sisältämiä moraalisia 
oikeuksia. 
 

ii.  Liitteen 7 perusteella tehtyjen ohjelmien uusinnoista ei makseta 
uusintapalkkioita 

iii:  Mikäli nykyisten Yhtyneet-sopimuksen tai Valokuvat-sopimuksen mukaan ei 
makseta uusintapalkkiota, sovelletaan tätä vastaavasti myös tämän 
sopimuksen tultua voimaan.  
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Yleisradio Oy Suomen Journalistiliitto ry 

AKAVA ry 

Finlands svenska författareförening rf 

Suomen arvostelijain liitto ry 

Suome Kirjailijaliitto ry 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry 

Suomen Radio- ja TV-Selostajat ry 

Suomen tietokirjailijat ry 

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 

Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto ry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LIITE 1: Yhtyneet-sopimuksen palkkiot 
LIITE 2: Valokuvat-sopimuksen palkkiot 
LIITE 3: Internet-käyttöoikeudet  
LIITE 4: Elävän arkiston käyttöoikeudet  
LIITE 5: Kääntäjät-liitteen internet-korvaukset 


