Kesäkuun tilityksessä
oikeudenomistajille 16,0 miljoonaa euroa

13.6.2013

Kesäkuun tilityksessä kotimaisille oikeudenomistajille maksetaan kaikkiaan
• Kotimaasta kerättyjä esityskorvauksia 12,4 miljoonaa euroa. Korvauksia maksetaan pääosin vuoden 2012 esityksistä.
Kaupallisten radioiden ja suurten konserttien tilitykset ovat vuoden 2012 toiselta vuosipuoliskolta. Ensimmäisen
vuosipuoliskon esityskorvaukset on tilitetty jo joulukuussa 2012.
• Miljoona euroa suomalaisten tekijöiden teosten esittämisestä ulkomailla. Kesäkuun tilityksessä on mukana ulkomaisten sisarjärjestöjen Teostolle marraskuun 2012 ja maaliskuun 2013 välisenä aikana maksamat korvaukset.
• NCB:n keräämiä tallennus- ja online-korvauksia 2,6 miljoonaa euroa.
Suomesta kerätyistä esityskorvauksista 20,4 miljoonaa euroa tilitetään ulkomaisille oikeudenomistajille.
Kesäkuun tilityksen yhteydessä maksamme suomalaisen musiikin edistämisvaroista 195 000 euroa tukemaan kotimaisen esitysmateriaaleja edellyttävien (partituurimusiikki) teosten tekijöitä ja kustantajia.

Kotimaisille oikeudenomistajille tilitettyjen esitys- ja
tallennuskorvausten erittely tilitysalueittain

Tilitysalue
Valtakunnallinen radio (Yle) ja tv
Ylen maakuntaradiot
Kaupalliset radiot
Teatterielokuvat
Konsertit
Elävän musiikin tilaisuudet
Internet

Euroa
5 111 211
707 880
1 206 861
135 829
2 702 600
2 252 587
259 779

Ulkomaisten esitysten korvaukset

1 039 150

NCB:n maksamat tallennuskorvaukset

2 595 844

Yhteensä

16 011 741

Pienin oikeudenomistajalle maksettava summa on 25 euroa. Jos tilityksestä kertynyt summa jää tämän alle, se
maksetaan oikeudenomistajan tilille, kun 25 euron raja on saavutettu. Summa tulee maksuun seuraavan mahdollisen
tilityksen yhteydessä.
Mikäli tilityksen saava kustantaja on arvonlisäverovelvollinen, Teosto maksaa tilityksen arvonlisäverollisena.

Löydät oman tilityksesi maksuerittelyn
verkkopalvelusta
Näet henkilökohtaisesta tilityserittelystäsi oman tilityksesi tiedot teoskohtaisesti ja tilitysalueittain.
Oheisesta luettelosta näet, mitä radio- tai tv-kanavia tai muita esityspaikkoja kukin tilitysalue kattaa.
Ulkomailta tulleet tilitykset on ryhmitelty henkilökohtaiseen tilityserittelyysi maittain. Jokaisen teoksen kohdalla
näkyy maan lisäksi esitysalue ja vuosi, jolta tilitys on kertynyt. Mukana voi olla korvauksia myös aiemmilta vuosilta,
mikäli korvaukset ovat tulleet Teostoon viiveellä.
Tietoa siitä, miten yritysten taustamusiikista maksamat esityskorvaukset tilitetään, löydät Taustamusiikkitaulukosta. Taustamusiikin käytöstä ei tehdä erillisiä esitysilmoituksia vaan Teosto selvittää taustamusiikin lähteitä
säännöllisesti teetetyillä musiikinkäyttötutkimuksilla.
Radio ja TV

Kanava

Muuta

Yle valtakunnallinen radio

Yle Radio 1, Yle Radio Suomi, YLEX, Radio
Extrem, Radio Vega, Yle Yöradio, Ylen
Klassinen

Sisältää internet-radiokorvauksia.

Yle maakuntaradio

Yle maakuntaradiot:
- suomenkieliset lähetykset
- ruotsinkieliset lähetykset
- saamenkieliset lähetykset

Sisältää internet-radiokorvauksia.

Kaupallinen radio

Kukin erikseen:
Radio Nova, City-radiot (SBS), Radio
Rock, Radio Aalto, Radio Dei, SuomiPOP,
NRJ Energy, Iskelmä (SBS), Voice, Radio
Voima, MetroFM, Groove FM, Radio Pori,
Radio Helsinki, NRJ Nostalgia, Muut
kaupalliset radiot

Sisältää internet-radiokorvauksia.

Televisio

Yle TV1, Yle TV2, Yle Teema, Yle Fem,
MTV3, MTV3 Ava, MTV3 Juniori, MTV3
Max, Sub, Nelonen, Jim, Liv, KinoTV, The
Voice TV, TV5, TV7

Tässä ryhmässä tilitetään myös maksullisten TV-kanavien korvauksia, netti-TVkorvauksia sekä korvauksia suomalaisten
tv-ohjelmien edelleen lähettämisestä
ulkomailla.

Internet

Yle Areena,
Yle Elävä arkisto

Yleisradion maksama esityskorvaus musiikinkäytöstä internet-palvelussa.

Yle kantanauhat

Yleisradion maksamat korvaukset musiikin omasta tallentamisesta radiokäyttöön.

Yle TV-tallentaminen

Yleisradion maksama tallennuskorvaus
Ylen tuottamista tv-ohjelmista sekä niistä
tv-ohjelmista, jotka Yle on tuottanut
ulkopuolisen tuottajan kanssa ja ohjelman
esitysoikeudet ovat kokonaisuudessaan
Ylellä.

Muut tilitysalueet

Esityspaikat

Muuta

Elävä musiikki
(huvitilaisuudet)

Elävä musiikki (huvitilaisuudet)
Kuntien järjestämät huvitilaisuudet
Seurakuntien järjestämät muut kuin
konserttitilaisuudet

Tässä ryhmässä tilitetään korvaus elävästä musiikista, joka on esitetty huvitilaisuuksissa ravintoloissa ja laivoilla.

Konsertit

Konservatoriot,
Musiikkioppilaitokset,
Sibelius-Akatemia,
Radion sinfoniaorkesterin konsertit,
Ylen järjestämät muut konsertit,
Varuskuntasoittokuntien konsertit,
Helsingin kaupunginorkesteri,
Lahden kaupunginorkesteri,
Muiden kaupunginorkestereiden konsertit,
Kuntien järjestämät konsertit,
Seurakuntien järjestämät konsertit, Muut
konsertit, joiden laskutettu esityskorvaus
on alle 1200 euroa

Festivaalit

Pori Jazz, Provinssirock, Ruisrock, Ilosaarirock, Tuska-festivaali, Flow Festival,
Sonisphere

Suuret konsertit

Konsertit, joiden laskutettu esityskorvaus
on vähintään 1 200 euroa, tilitetään konserttikohtaisesti laskutetun korvauksen
mukaan.

Näyttämö

Tässä ryhmässä tilitetään korvaus näytelmissä esitetystä musiikista.

Teatterielokuvat

Korvaus elokuvateattereissa esitettyjen
elokuvien sisältämästä musiikista. Tilitys
tapahtuu elokuvakohtaisesti eli erikseen
jokaisen elokuvan lipputulojen perusteella.

Taustamusiikki *
Musiikin esityspaikka

Tilitysalueet, jotka sisältävät taustamusiikin esityspaikan korvauksia

Asiakastilat

Kaupallinen radio
Televisio
Yle valtakunnallinen radio
Yle maakuntaradio

Henkilökuntamusiikki

Kaupallinen radio
Yle valtakunnallinen radio
Yle maakuntaradio

Kauneus- ja terveyspalvelut

Kaupallinen radio
Yle valtakunnallinen radio
Yle maakuntaradio

Laivat

Elävä musiikki

Lentokone

Yle valtakunnallinen radio

Linja-autot ja junat

Yle valtakunnallinen radio

Majoitustilat

Kaupallinen radio
Televisio
Yle valtakunnallinen radio
Yle maakuntaradio

Musiikkiautomaatit

Kaupallinen radio
Yle valtakunnallinen radio

Ravintolat - mekaaninen tanssi ja
karaoke

Elävä musiikki
Kaupallinen radio
Yle valtakunnallinen radio

Ravintolat - mekaaninen tausta

Kaupallinen radio
Televisio
Yle valtakunnallinen radio
Yle maakuntaradio

Taksit

Kaupallinen radio
Yle valtakunnallinen radio
Yle maakuntaradio

* Taustamusiikin käytöstä ei tehdä erillisiä esitysilmoituksia. Teosto selvittää taustamusiikin lähteitä säännöllisesti
teetetyillä musiikinkäyttötutkimuksilla.

Huomasitko tilityksessä korjattavaa?
Jos huomasit tilityksessäsi puutteita tai korjattavaa, ilmoita niistä meille sähköpostitse osoitteella
huomautukset@teosto.fi viimeistään 31.8.2013.
Kerro huomautuksessa
• teoksen nimi
• esityspäivä ja -paikka
• tilaisuuden järjestäjä
• jos teosta on esitetty radiossa tai televisiossa, kerro myös esityskanava ja ohjelman nimi.
Muistathan, että voimme maksaa korvauksia vain niistä teoksista, joista olemme saaneet ajoissa teosilmoituksen.

Teethän teosilmoituksen heti teoksen valmistuttua

Tilitykset perustuvat musiikin käytöstä saatuihin esitysilmoituksiin, joita musiikin käyttäjäasiakkaat toimittavat
Teostoon. Sähköiset esitysilmoitukset käsitellään Teostossa pääosin automaattisilla teosten tunnistustoiminnoilla.
On tärkeää, että Teostolla on käytössään teosilmoitukset esitetyistä teoksista, kun esitysilmoitukset musiikin käytöstä
saapuvat. Etenkin radio- ja televisiokanavien esitysilmoitukset saadaan jo muutama viikko esityksen jälkeen.
Kattava ja ajan tasalla oleva teosrekisteri nopeuttaa ja tehostaa esitysilmoitusten käsittelyä ja tilityksen etenemistä.
Puuttuvat teosilmoitukset vaikeuttavat esitysilmoitusten käsittelyä ja hidastavat tilityksen valmistumista. Kun teet
teosilmoituksen uusista teoksistasi heti teoksen valmistuttua, varmistat, että teokselle voidaan maksaa korvauksia jo
seuraavassa tilityksessä. Lisäksi on hyvä huomioida, että teokset, joista ei ole tehty ajoissa teosilmoituksia Teostoon,
jäävät tilityksen ulkopuolelle.
Bändien, orkestereiden ja muiden esiintyjien pitää toimittaa tiedot ohjelmistostaan ja esiintymisistään
mahdollisimmanpian kunkin esityksen jälkeen, viimeistään kuitenkin kuukauden kuluttua jokaisen vuosi
neljänneksen päättymisestä.
Sekä teos- että esitysilmoitukset pääset tekemään Teoston verkkopalvelussa.
Jos sinulla kysyttävää tilityksestä tai tarvitset neuvoja teos- tai esitysilmoitusten teossa, tavoitat meidät osoitteesta
oikom@teosto.fi ja puhelimitse numerosta 010 808 118
Hyvää kesää toivottaen

Katri Sipilä
toimitusjohtaja
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry

ASIAKASPALVELU PUH. 010 808 118 • TEOSTO @ TEOSTO.FI • WWW.TEOSTO.FI
Soittaminen 01080-palvelunumeroon maksaa kotimaan lankaliittymistä 8,28 snt/puhelu + 5,95 snt/min ja matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17,04 snt/min.
Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Asiakaspalvelumme on avoinna ma-to klo 8.30 – 16 ja pe klo 8.30 – 15.

