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Joulukuun tilityksessä oikeudenomistajille 4,5 miljoonaa euroa
Joulukuun tilityksessä kotimaisille oikeudenomistajille maksetaan kaikkiaan
• Kotimaasta kerättyjä esityskorvauksia 1,5 miljoonaa euroa. Korvauksia maksetaan pääosin
vuoden 2014 esityksistä.
• Reilut 330 000 euroa suomalaisten tekijöiden teosten esittämisestä ulkomailla. Joulukuun
tilityksessä on mukana ulkomaisten sisarjärjestöjen Teostolle syksyn 2014 aikana maksamat
korvaukset.
• 50 000 euroa VoD-korvauksia musiikin käytöstä Video on Demand (VoD) -palveluissa.
Tilityksessä on nyt mukana vuoden 2013 loppuun mennessä maksetut korvaukset kolmesta
eri palvelusta: Elisa Viihde, Netflix ja Viaplay.
• NCB:n keräämiä tallennus- ja online-korvauksia 1,7 miljoonaa euroa.
• 725 000 euroa hyvitysmaksukorvauksia teosten kopioinnista yksityiseen käyttöön vuonna 2013.
• Vuoden 2014 lainauskorvauksia reilut 200 000 euroa. Nyt mukana ovat äänitelainoista
maksetut lainauskorvaukset. Nuottijulkaisujen lainauskorvaukset maksamme maaliskuussa
2015.
Suomesta kerätyistä esitys- ja tallentamiskorvauksista 2,7 miljoonaa euroa tilitetään ulkomaisille oikeudenomistajille.

KOTIMAISILLE OIKEUDENOMISTAJILLE JOULUKUUSSA TILITETYT KORVAUKSET:
Esityskorvaukset kotimaasta
Radio
Tapahtumat
Streaming
Yhteensä

Euroa
1 410 861
72 476
50 897
1 534 233

Esityskorvaukset ulkomailta
Radio

99 096

Televisio
Teatterielokuvat
Tapahtumat
Hyvitysmaksu
Diskot
Download
Mekaaninen musiikki
Streaming
Muut rojaltit
Yhteensä

45 269
1 971
133 264
11 679
4 491
6 654
1 362
157
27 143
331 087

NCB:n maksamat tallentamiskorvaukset
Lainauskorvaukset
Hyvitysmaksutilitys
Kaikki yhteensä

1 736 120
208 599
725 487
4 535 526

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.

Näet oman tilityksesi erittelyn verkkopalvelussa
Näet verkkopalvelussa henkilökohtaisesta tilityserittelystäsi teoskohtaiset ja tilitysalueittaiset
tiedot. Tilityserittelyä voi selata online-haulla tilitysalueen (radio, tv, tapahtumat), esitetyn
teoksen tai esitysmaan perusteella.
Online-haussa näkyvät kaikki esitystapahtumat, eli erittelyssä voi näkyä myös sellaisia teosten
esityksiä, joiden korvaukset ovat niin pieniä, että tilityssumma on nolla.
Hyvitysmaksukorvaukset näkyvät online-haussa teoksittain. Lainauskorvaukset ja NCB-korvaukset on eritelty pdf-tilityslistoihin, jotka löytyvät verkkopalvelusta.
Ulkomailta tulleet tilitykset on ryhmitelty tilityserittelyyn maittain. Kunkin maan kohdalla
näkyy esityskausi, jolta korvaukset on kerätty. Mukana voi olla korvauksia myös aiemmilta
vuosilta, mikäli korvaukset ovat tulleet Teostoon viiveellä.

TEOSTON TILITYKSESSÄ KÄYTETTÄVÄT TILITYSALUEET

ESITYSALUE

TILITYSALUE/KANAVA

MUUTA

Radio

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

Sisältää internetradiokorvauksia.

Yle maakuntaradiot:
- suomenkieliset lähetykset
- ruotsinkieliset lähetykset
- saamenkieliset lähetykset
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, Loop
Pienet kaupalliset radiot
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, Kutonen

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

Video on Demand

Esitys- ja tallentamiskorvaukset kuluttajille maksullisista
streaming-palveluista: Elisa Viihde, Netflix, Viaplay

Korvauksista 70 %
tilitetään esityskorvauksina ja 30 % tallentamiskorvauksina.

Internet

Yle Areena,
Yle Elävä arkisto

Yleisradion maksama
esityskorvaus musiikinkäytöstä internet-palvelussa.

Yle tallentaminen,
äänitteet

Yleisradion maksamat tallennuskorvaukset omasta
äänitetuotannosta.

Yle tallentaminen
AV-tuotannot

Yleisradion maksamat tallennuskorvaukset omista tv-
tuotannoista sekä tuotannoista, jotka Yle on tuottanut
ulkopuolisen tuottajan kanssa ja joiden esitysoikeudet
ovat kokonaisuudessaan Ylellä.

MUUT
TILITYSALUEET

ESITYSPAIKAT

MUUTA

Elävä musiikki
(huvitilaisuudet)

Elävä musiikki (huvitilaisuudet)
Kuntien järjestämät huvitilaisuudet
Seurakuntien järjestämät muut kuin
konserttitilaisuudet, ravintolat ja laivat

Elävälle musiikille on
kolme erillistä tilitysaluetta: yleisömäärään
ja laskutukseen perustuvat tapahtumat sekä
pienet tapahtumat.

Konsertit

Konservatoriot, Musiikkioppilaitokset, Sibelius-Akatemia,
Radion sinfoniaorkesterin konsertit, Varuskuntasoitto
kuntien konsertit, Helsingin- Lahden- ja Tampereen
kaupunginorkesterit, 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, Rock the Beach,
Himos Juhannus -festivaali

Suuret konsertit

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

Näyttämö

Korvaus näytelmissä esitetystä musiikista.

Teatterielokuvat

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

Taustamusiikki*
MUSIIKIN ESITYSPAIKKA

ESITYSALUEET, JOTKA SISÄLTÄVÄT
TAUSTAMUSIIKIN ESITYSPAIKAN
KORVAUKSIA

Asiakastilat

Radio

Henkilökuntamusiikki

Radio

Kauneus- ja terveyspalvelut

Radio

Laivat

Tapahtumat

Lentokone

Radio

Linja-autot ja junat

Radio

Majoitustilat

Radio, Televisio

Musiikkiautomaatit

Radio

Ravintolat - mekaaninen tanssi ja karaoke

Tapahtumat, Radio

Ravintolat - mekaaninen tausta

Radio, Televisio

Taksit

Radio

Kaupallisten radiokanavien tilityksessä on mukana myös taustamusiikin esityskorvauksia. Nämä korvaukset koostuvat esimerkiksi myymälöiden käyttämästä taustamusiikista.
* 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 28.2.2015.
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

Maksettu tilitys perustuu esitysilmoituksiin ja -raportteihin, jotka Teosto saa musiikkia
käyttäviltä asiakkailtaan. Radio- ja televisiokanavien esitysilmoitukset saapuvat Teostoon
jo muutama viikko esityksen jälkeen, ja myös esitettyjen teosten tunnistus tapahtuu jo pian
esityksen jälkeen.
Kun teet teosilmoituksen uusista teoksistasi heti teoksen valmistuttua, varmistat, että
teoksellesi voidaan maksaa korvauksia. On hyvä huomioida, että teokset, joista ei ole tehty
ajoissa teosilmoituksia, jäävät tilityksen ulkopuolelle.
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,
asiakaspalvelumme auttaa mielellään (asiakaspalvelu@teosto.fi, puh. 010 808 118*).
Hyvää joulua ja menestyksekästä vuotta 2015
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry

* 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.

ASIAKASPALVELU PUH. 010 808 118 • ASIAKASPALVELU@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.

