TEOSTON ASIAKKUUS TEKIJÄN KUOLTUA JA OIKEUDENOMISTAJATIETOJEN
ILMOITTAMINEN TEOSTOLLE
Tekijänoikeuden voimassaoloaika
Tekijänoikeus on voimassa tekijän elinajan ja 70 vuotta hänen kuolinvuotensa
päättymisestä lukien. Tekijän kuoltua tekijänoikeuteen sovelletaan aviooikeutta, perintöä ja testamenttia koskevia säännöksiä, joiden perusteella
tekijänoikeus siirtyy tekijän oikeudenomistajille.
Teoston asiakkuus
Liittyessään Teoston asiakkaaksi tekijä on asiakassopimuksella luovuttanut
säveltaiteellisten ja/tai niihin liittyvien kirjallisten teostensa esitys- ja
tallentamisoikeudet Teostolle. Kun asiakas kuolee, asiakkuussuhde siirtyy
Teoston asiakassopimuksen mukaan hänen oikeuksiensa omistajille.
Teosto myöntää edustamiensa oikeudenhaltijoiden teosten esitys- ja
tallentamislupia, kerää teosten käyttämisestä korvaukset ja tilittää ne teosten
oikeudenhaltijoille.
Tekijänoikeuskorvausten suorittaminen tekijän kuoltua
Esitys- ja tallentamiskorvausten tilitykset voidaan tekijän kuoltua suorittaa
jakamattomalle kuolinpesälle tai osituksen ja perinnönjaon mukaisesti
henkilökohtaisesti kullekin oikeudenomistajalle.
Tekijän kuolinvuonna kuolinpesälle suoritettavista korvauksista toimitetaan
ennakonpidätys tekijän tai erikseen kuolinpesälle haetun henkilökohtaisen
ansiotuloveroprosentin mukaisesti. Kun kuolinpesä jaetaan tekijänoikeuksien
osalta, perillisten jaon jälkeen saamat tekijänoikeuskorvaukset ovat
pääomatuloa, josta toimitetaan ennakonpidätys kiinteän 30 prosentin
mukaisesti.
Jos pesässä on vain yksi osakas, ennakonpidätysprosentti on 30 prosenttia
heti perunkirjoituksen toimittamisen jälkeen.
Teostoon toimitettavat asiakirjat
Ennen tilitysten suorittamista Teostoon on toimitettava oikeaksi todistettu
valokopio seuraavista asiakirjoista:
• perukirja liitteineen (liitteinä mahdollinen testamentti ja
avioehtosopimus, vainajan sukuselvitystä eli virkatodistusketjua ei
tarvitse lähettää)
• osituskirja, jos leski on saanut osuuden tekijänoikeudesta avio-oikeuden
nojalla ja
• perinnönjakokirja tai
• sopimus kuolinpesän yhteishallinnosta.

Oikeudenomistajat voivat toimittaa Teostoon jäljennökset joko asiakirjoista,
joissa sovitaan yleisesti osituksesta, perinnönjaosta tai kuolinpesän
yhteishallinnosta taikka he voivat käyttää tekijänoikeuksista sopimiseen
Teoston valmiita asiakirjapohjia.
Valtakirja
Jos oikeudenomistajia on kaksi tai useampia, heidän tulee valtuuttaa yksi
henkilö Teoston yhteyshenkilöksi. Valtuutettu voi olla yksi oikeudenomistajista
tai täysin ulko-puolinen henkilö. Valtuutus ei vaikuta korvausten tilityksiin.
Ohessa valtakirjalomake.
Osoite- ja pankkiyhteystiedot
Jos tekijänoikeutta ei jaeta, pyydämme ilmoittamaan kuolinpesän osoite- ja
pankkiyhteystiedot. Jos tekijänoikeus on osituksessa ja perinnönjaossa tullut
määräosin useammalle oikeudenomistajalle, pyydämme ilmoittamaan
kaikkien oikeudenomistajien henkilötunnukset sekä osoite- ja
pankkiyhteystiedot.
Lisätietoja Teostosta
Teoston asiakaspalvelu ja lakimiehet antavat tarvittaessa mielellään
lisätietoja. Teoston vaihteen numero on (09) 681 011.

SOPIMUS KUOLINPESÄN YHTEISHALLINNOSTA SÄVELTAITEELLISTEN TAI
NIIHIN LIITTYVIEN KIRJALLISTEN TEKIJÄNOIKEKSIEN OSALTA

SOPIJAPUOLET
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y: n asiakkaan
__________________________________________________:n (hetu ____________)
kuolinpesän osakkaat (nimi, ammatti, osoite):
1. __________________________________________________________
__________________________________________________________
2. __________________________________________________________
__________________________________________________________
3. __________________________________________________________
__________________________________________________________
4. __________________________________________________________
__________________________________________________________
5. __________________________________________________________
__________________________________________________________
SOPIMUS
Sovimme täten, että ____________________________________________________:n
pesä on säveltaiteellisten tai niihin liittyvien kirjallisten tekijänoikeuksien osalta jakamatta
toistaiseksi

/______________ asti (tarpeeton yliviivataan).

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. tilittää pesälle tulevat
tekijänoikeuskorvaukset seuraavalle pankkitilille:
______________________________________________________________________.

PAIKKA JA AIKA
______________________________________________________________________
ALLEKIRJOITUKSET
_____________________________

______________________________

_____________________________

______________________________

_____________________________

______________________________

TODISTAVAT

_____________________________

_______________________________

SOPIMUS OSITTAISESTA PERINNÖNJAOSTA
PERITTÄVÄ (nimi, hetu)
__________________________________________________
PESÄN OSAKKAAT (nimi, sotu, ammatti, osoite, pankkiyhteys)
1.______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
JAON KOHDE
_______________________________________:n säveltaiteelliset tai niihin liittyvät kirjalliset tekijänoikeudet.
PERINNÖNJAKO
Tekijänoikeudet jaetaan täydellä omistusoikeudella alla mainituin osuuksin seuraavasti:
1. ____________________________________ osuus _______%
2. ____________________________________ osuus _______%
3. ____________________________________ osuus _______%
4. ____________________________________ osuus _______%
5. ____________________________________ osuus _______%.
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. suorittaa kaikki
________________________________:n teosten käytöstä tilitettävät tekijänoikeuskorvaukset em. jaon mukaisesti.

HYVÄKSYMINEN
Tämän perinnönjakokirjan allekirjoituksella ilmoitamme hyväksyvämme ko. osittaisen
perinnönjaon, emmekä tule sitä millään perusteella moittimaan.
PAIKKA JA AIKA
________________________________________________________________
ALLEKIRJOITUKSET
____________________________

______________________________

____________________________

______________________________

____________________________

TODISTAVAT
____________________________

______________________________

VALTAKIRJA

VALTUUTETTU (nimi, ammatti, osoite, puhelin):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
VALTUUTUS
Valtuutettu valtuutetaan hoitamaan kaikki ___________________________________:n
tekijänoikeuksisista, jotka on luovutettu Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto
r.y:lle johtuvat asiat ja yhteydenpidon Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y:n
kanssa.
Valtuutetulla on myös oikeus myöntää lupia _________________________________:n
teosten käyttämiseen ja muuntelemiseen.
Tämä valtuutus ei vaikuta Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y:n tilittämien tekijänoikeuskorvausten maksamiseen.

PAIKKA JA AIKA
_____________________________________________________________________

KAIKKIEN OIKEUDENOMISTAJIEN ALLEKIRJOITUKSET

TODISTAVAT
_____________________________

______________________________

