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Sopijapuolet Yleisradio Oy, jäljempänä Yle ja 

Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry, jäljempänä ELVIS 
 
 
1 § 
Soveltamisala  
  Sopimus koskee Ylen ELVISin jäseniltä tilaamia sävellys-, 

sovitus-, sanoitus- sekä muita tässä sopimuksessa erikseen 
sovittavia töitä ja niiden maksuperusteita ja toimitusehtoja.  

 
 
2 § 
Tilaus   
  Ylen tilatessa jäseneltä sävellyksen, sovituksen tai sanoituksen 

sovitaan etukäteen tehtävän laadusta, laajuudesta, toimitusajas-
ta ja korvausperusteista. Tilaussopimus on tehtävä kirjallisesti, 
mikäli jompikumpi osapuolista sitä vaatii. 

   
 Tilattu työ ei ole työsuhteista eikä siitä makseta esim. 
vuosilomakorvauksia. 
  

 
3 § 
Palkkiot   
  Palkkio maksetaan tämän sopimuksen liitteen mukaisesti. 
 

Sävellys- ja sovituspalkkio lasketaan kultakin alkavalta puo-
lelta minuutilta, kuitenkin niin, että vähin maksu yhtä sovitusta 
ja/tai sävellystä kohden lasketaan minuutin mukaan. Tunnus- 
tai muusta alle puolen minuutin välikemusiikin sävellyksestä 
ja/tai sovituksesta maksettava vähimmäispalkkio lasketaan 
puolen minuutin mukaan. Sanoituspalkkio lasketaan kap-
palekohtaisesti erikseen. 
 

  Sovituksen kokonaiskestosta voidaan vähentää se osa, joka 
muodostuu ns. pitkistä kertauksista (segnot yms.), mikäli niissä 
ei tapahdu oleellista musiikillista tai sovituksellista kehittelyä, 
sävellajin vaihdoksista ja improvisoiduista soolo-osuuksista, 
kuitenkin korkeintaan 1/3 teoksen kokonaiskestosta.  
 
 
Yle maksaa palkkiot jäsenen ilmoittamalle pankkitilille 
viimeistään kuudentoista (16) arkipäivän kuluessa tilatun sa-
noitustyön hyväksymisestä tai siitä, kun tilatun sovituksen tai 
sävellyksen materiaali on luovutettu ja hyväksytty. Viivästynyt 
maksu suoritetaan 8 %:lla korotettuna. Jos palkkio myöhästyy yli 
30 vrk, on korotuksen suuruus 16 %. 
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4 § 
Erinäiset määräykset 
   

Ellei toisin sovita, kirjoitetaan sävellys ja sovitus partituuriksi, 
josta orkesteriäänien eli stemmojen puhtaaksikirjoitus ja 
esityksen johtaminen voivat tapahtua. 

 
Stemmojen puhtaaksikirjoituksesta maksetaan erikseen Ylen ja 
Suomen Muusikkojen Liitto ry:n välisen voimassaolevan ns. 
Nuotinkirjoitussopimuksen mukaan. 
 
Mikäli tilaus sovitaan toimitettavaksi valmiina äänitiedostona, 
sovelletaan sävellyksen, sovituksen ja sanoituksen osalta tätä 
sopimusta soveltuvin osin. 
 
Säveltäjälle tai sovittajalle mahdollisesta henkilökohtaisesta 
avustamisesta harjoituksissa tai esityksessä tai editoinnissa ei 
makseta, ellei siitä ole etukäteen sovittu. 
 
Tilaaja toimittaa tarvittaessa tilattuun työhön liittyvän tausta- 
aineiston, esim. ns. raakaleikatun kuvamateriaalin. 
 
 

5§ 
Kiirelisät   
  Toimitusajasta sovittaessa huomioidaan työn laajuus. Mikäli 

toimitusaika on työn laajuuteen nähden kohtuuton, sovitaan 
työstä maksettavaksi erillinen kiirelisä. 

  
 
6 § 
Tilauksen peruminen 
 

Jos jäsen ei toimita tilattua sävellystä, sovitusta tai sanoitusta 
sovitussa ajassa tai muodossa ja sen käyttäminen suunniteltuun 
tarkoitukseen on tästä syystä mahdotonta, Ylellä on oikeus 
perua tilaus. 

 
 
 
 
   
7§ 
Erimielisyyksien ratkaiseminen 
 

Tämän sopimuksen tulkintaa ja rikkomista koskevista erimie-
lisyyksistä on ensin neuvoteltava ao. jäsenen ja sovituksen, 
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sävellyksen tai sanoituksen tilauksesta vastuussa olevan Ylen 
edustajan kesken.  Mikäli erimielisyyttä ei saada näin ratkaistua, 
neuvotellaan ELVISin ja Ylen kummankin nimeämien edustajien 
kesken.  
 
Jollei yksimielisyyteen näin päästä, voi kumpikin sopijapuoli 
saattaa asian tuomioistuimen ratkaistavaksi. 
 

 
8§ 
Voimassaolo  
   
  Tämä sopimus astuu voimaan 1. päivänä joulukuuta 2016 ja on 

voimassa 30. päivään marraskuuta 2017 ja jatkuu sen jälkeen 
vuoden kerrallaan, ellei sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään 
kahta kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. 
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