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LICENSVILLKOR FÖ̈R NÄTLAGRINGSTJÄNSTER AV 
TELEVISIONSPROGRAM 
 
Företag som erbjuder nätlagringstjänster (Tjänsteleverantör) får genom ett avtal med 
upphovsrättsorganisationer (Kopiosto, Teosto, APFI och Gramex) en icke-uteslutande licens att i 
Finland använda de televisionsprogram och verk som inhemska televisions- utsändningar 
innehåller i de tjänster för nätlagring som avses i 25 l § i upphovsrättslagen. 
 
Med stöd av licensen får Tjänsteleverantören i nätlagringstjänster framställa ett exemplar av ett 
verk och/eller ett framförande som ingår i ett program som sänts i televisionen och göra detta 
exemplar tillgängligt för allmänheten på så sätt att nätlagringstjänstens kund (privat person) kan se 
och lyssna på programmet på den plats och vid den tid han själv väljer. 
 
Licensen gäller alla inhemska televisionskanaler som fritt kan tas emot i antennätet. 
 
Inspelningar får vara tillgängliga för nätlagringstjänstens kund i högsttvå (2) år från den tidpunkt då 
respektive televisionsprogram togs upp. 
 
Tjänsteleverantören ska se till att de framställda inspelningar inte kan kopieras eller göras 
tillgängliga för allmänheten förutom på licensenliga sätt. 
 
Enligt 25 l § i upphovsrättslagen har producent av bildupptagning rätt att förbjuda användningen av 
verket i nätlagring. 
 
Tjänsteleverantören är skyldig att rapportera följande till Kopiosto varje månad: 

• antalet kunder i nätlagringstjänsten, och 
• bas- och användningsuppgifter om inspelningar: programmets namn, det ursprungliga 

namnet (om känt), datum, tid och kanal för sändningen, s.k. EPG-uppgifter (uppgifterna om 
programmet i EPG) samt antalet inspelningar av programmet i fråga. Uppgifterna ska 
lämnas in som en CSV-fil. 

 
Licensen som organisationerna beviljat täcker inte sändarföretagens rättigheter enligt 48 § i 
upphovsrättslagen eller de rättigheter som avses i 25 l § 2 mom. i upphovsrättslagen och som 
överförts till sändarföretaget. 
 
Licensen tillåter inte heller att nätlagringstjänstens kund automatiskt kan spela in alla program på 
en eller flera televisionskanaler. 
 
Kopiosto tar hand om alla operativa funktioner, såsom fakturering, gentemot tjänsteleverantören 
på samtliga organisationers vägnar. Tjänsteleverantören betalar en upphovsrättsersättning enligt 
gällande prislista till organisationerna för användningen av rättigheterna enligt licensen. 
 


