Helsinki 30.10.2013

Kotimaisille musiikintekijöille ja kustantajille yli miljoona euroa
musiikin esityskorvauksia ulkomailta
Lokakuun tilityksessä 30.10. kotimaisille musiikintekijöille ja kustantajille maksetaan noin 1,2
miljoonaa euroa musiikin esityskorvauksia. Lokakuun tilityksessä on mukana korvauksia musiikin
esittämisestä ulkomailla, online-palveluissa sekä edelleen lähettämisestä kaapeli-tv:ssä.
Suurin osa nyt tilitettävästä summasta koostuu korvauksista, joita on maksettu suomalaisten
teosten esittämisestä ulkomailla. Maksettavat tilitykset perustuvat pääosin vuoden 2012
esityksiin. Ulkomailta kertyneet korvaukset jakautuvat seuraavasti:
Saksa
Ruotsi
Ranska
Tanska
Iso-Britannia
muut maat yht.

335 837 euroa
200 296 euroa
103 739 euroa
94 462 euroa
83 735 euroa
150 208 euroa

Lisäksi tilityksessä on mukana korvauksia musiikin käytöstä online-palveluissa. Tilitettävien
online-korvausten summa on 157 454 euroa ja ne perustuvat musiikin käyttöön ajalla 1.4–
30.6.2013.
Kotimaisille kustantajille maksetaan lisäksi korvauksia musiikin edelleen lähettämisestä kaapelitv:ssä vuonna 2012. Kaapeli-tv:n osuus tilityksessä on yhteensä 57 941 euroa.

Löydät oman tilityksesi maksuerittelyn verkkopalvelusta
Jos sinulle maksetaan lokakuun tilityksessä korvauksia musiikkisi esittämisestä, pääset
tutustumaan henkilökohtaisen tilityksesi tarkkoihin summiin ja teoskohtaisiin erittelyihin
verkkopalvelussamme tilityspäivänä.

Huomasitko tilityksessä korjattavaa?
Jos huomasit tilityksessäsi puutteita tai korjattavaa, ilmoita niistä meille sähköpostitse
osoitteella huomautukset@teosto.fi viimeistään 31.12.2013.
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. Lisäksi on hyvä huomioida, että teokset, joista ei ole tehty ajoissa
teosilmoituksia Teostoon, jäävät tilityksen ulkopuolelle.
Tilityksen käsittelyn nopeutuessa esitettyjen teosten tunnistus tapahtuu jo pian esityksen
jälkeen. 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.
Bändien, orkestereiden ja muiden esiintyjien pitää toimittaa tiedot ohjelmistostaan ja
esiintymisistään mahdollisimman pian kunkin esityksen jälkeen, viimeistään kuitenkin kuukauden
kuluttua jokaisen vuosineljänneksen päättymisestä.
Sekä teos- että esitysilmoitukset pääset tekemään Teoston verkkopalvelussa.
Jos sinulla kysyttävää tilityksestä tai tarvitset neuvoja teos- tai esitysilmoitusten teossa, tavoitat
meidät sähköpostilla osoitteesta asiakaspalvelu@teosto.fi ja puhelimitse numerosta 010 808 118.
Seuraavan tilityksen maksamme joulukuussa 2013.
Hyvää syksyn jatkoa!
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry

