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AVTAL OM MEDIAARVODEN I STADSORKESTRARNA

Genom detta avtal fastslås de radierings-, televiserings- och strömningsarvo-
den som betalas till musiker i stadsorkestrarna inom avtalsområdena för de
kommunala musikernas tjänste- och arbetskollektivavtal. Avtalet tillämpas på
tillfälliga musiker samt på musiker som anges i § 1 i tjänste- och arbetskollektiv-
avtalet. Avtalet tillämpas dock inte på musiker som anges § 1, om det genom
ett lokalt inspelningsavtal avtalats något annat om inspelning och villkor för an-
vändning i medier. I musikernas arbetsskyldighet ingår att delta i eventuella ra-
dieringar och televiseringar. Strömning enligt mom. 2 i detta avtal kräver inte
samtycke av musikerna.

1. Radierings- och televiseringsarvoden

För radiering betalas ett arvode på 74,01 euro och för televisering ett arvode på
111,02 euro.

Arvodet inkluderar eventuella reprissändningar.

Arvodena för radiering och televisering omfattar visningsrätt på internet och
med andra tekniska lösningar under förutsättning att allmänheten inte får någon
kopia av framförandet och det inte är fråga om en avgiftsbelagd on-demand-
tjänst. Radieringsarvodet ger bara rätt att använda ljudet i framförandet.

Med on-demand-tjänst avses en innehållstjänst som tillhandhålls och är sparad
på internet och som är tillgänglig vid den tidpunkt som användaren väljer.

2. Strömningsarvoden (direktuppspelning)

Med strömning avses att stadsorkesterns uppträdanden förmedlas via internet i
realtid utan att det är fråga om en linjär radio- eller tv-sändning. Strömning av-
ser här direktuppspelning utan möjligheter till inspelning.

För strömning betalas ett arvode på 47,45 euro per arbetstillfälle.

För strömning betalas inget särskilt arvode om stadsorkesterns uppträdande
strömmas i stadens interna nät eller på motsvarande sätt till enheter för
lagstadgad social- och hälsovård eller fostran och bildning i stadens regi. Med
dessa enheter avses i detta avtal service- och vårdhem för äldre och personer
med funktionsnedsättning, hälsocentraler samt skolor och daghem.
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3. Användning av stadsorkestrarnas uppträdanden i informationssyfte

Staden har rätt att spela in korta utdrag av stadsorkesterns uppträdanden för sta-
dens egen informationsförmedling och marknadsföring av orkestern under en viss
tid.

Detta avtal gäller 1.12.2021–30.11.2022.

Helsingfors, den 19 oktober 2021
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