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Joulukuun tilityksessä oikeuden
omistajille 6,8 miljoonaa euroa
Joulukuun tilityksessä maksetaan kaikkiaan
• Kotimaasta kerättyjä esityskorvauksia 1,8 miljoonaa euroa. Korvauksia maksetaan pääosin
alkuvuoden 2016 esityksistä.
• 0,9 miljoonaa euroa suomalaisten tekijöiden teosten esittämisestä ulkomailla. Joulukuun
tilityksessä on mukana ulkomaisten sisarjärjestöjen Teostolle kesän 2016 jälkeen maksamia
korvauksia.
• 0,5 miljoonaa euroa VoD-korvauksia musiikin käytöstä Video on Demand (VoD) -palveluissa.
Tilityksessä on mukana vuoden 2015 korvaukset Elisa Viihteestä ja Netflixistä sekä vuosien
2014–2015 korvaukset Viaplaysta.
• Tallennus- ja online-korvauksia 1,4 miljoonaa euroa.
• 1,4 miljoonaa euroa yksityisen kopioinnin hyvitystä teosten kopioinnista yksityiseen
käyttöön vuonna 2015.
• Vuoden 2016 lainauskorvauksia 0,5 miljoonaa euroa.
• Joulukuusta 2014 alkaen tilityksessä varattuja korvauksia niille teoksille, joista ei tilitykseen
mennessä ollut saatu teosilmoitusta. Nyt mukana ovat korvaukset teoksille, joiden
teosilmoitukset on lähetetty Teostoon 15.10.2016 mennessä. Nämä korvaukset näkyvät
verkkopalvelun tilityserittelyssä alkuperäisillä esitysalueilla. Oikeudenomistajille tilitettävä
summa on 0,3 miljoonaa euroa.
Teoston lisensoimien kansainvälisten online- musiikkipalveluiden laskutuksen ja
prosessoinnin Teostolle hoitaa NCB:n ja englantilaisen PRS for Musicin omistama yhteisyritys
Network of Music Partners A/S eli NMP. NCB lisensoi, laskuttaa ja prosessoi edelleen muut
tallentamiskorvaukset (äänitteet, kuvatallenteet jne.).
Online-korvaukset eritellään joulukuun 2016 tilityksestä alkaen omaksi tilityslistakseen, joka
löytyy Teoston verkkopalvelusta otsikon ’NCB- ja online -tilitykset’ alta nimettynä: ’Online
16.12.2016”.
Suomesta kerätyistä esitys- ja tallentamiskorvauksista 1,8 miljoonaa euroa tilitetään
ulkomaisille oikeudenomistajille.
Olemme nopeuttaneet radiokorvausten tilitystä, ja jatkossa maksamme radiokorvauksia
jokaisen Teoston tilityksen yhteydessä, kolmen kuukauden korvaukset kerrallaan. Samalla
kun radiokanavien tilityssykliä nopeutetaan, taustamusiikki irrotetaan radioalueesta
omaksi tilitysalueekseen. Esityskorvaukset taustamusiikista maksetaan kesäkuun tilityksen
yhteydessä.

Kotimaisille oikeudenomistajille joulukuussa tilitetyt
esitys- ja tallennuskorvaukset:
Esityskorvaukset kotimaasta
Muut rojaltit
Radio
Streaming
Tapahtumat
Teatterielokuvat

Euroa
421
681 166
5 228
146 776
7 430

Televisio

143 998

Yhteensä

985 019

Esityskorvaukset ulkomailta
Diskot

5 535

Download

23 731

Hyvitysmaksu

6 082

Mekaaninen musiikki
Muut rojaltit
Radio
Streaming
Tapahtumat
Teatterielokuvat

7 121
39 891
449 094
458
245 184
7 248

Televisio

130 417

Yhteensä

914 761

NCB:n maksamat tallentamiskorvaukset
Lainauskorvaukset

1 395 154
402 822

Hyvitysmaksu

1 169 946

Kaikki yhteensä

4 867 702

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 tilitysten yhteydessä. Mikäli tilityksen saava kustantaja on arvonlisäverovelvollinen, Teosto
maksaa tilityksen arvonlisäverollisena.

Näet oman tilityksesi erittelyn verkkopalvelussa
Voit selata oman tilityksesi erittelyä verkkopalvelussa tilitysalueen (esim. radio, tv,
tapahtumat), esitetyn teoksen tai esitysmaan perusteella. Verkkopalvelussa näkyvät kaikki
esitystapahtumat, eli erittelyssä voi näkyä myös sellaisia teosten esityksiä, joiden korvaukset
ovat niin pieniä, että tilityssumma on nolla.
NCB-, online- ja tallennekorvaukset 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
Oheisesta luettelosta näet, mitä kukin tilitysalue kattaa.

ESITYSALUE

TILITYSALUE/KANAVA

RADIO
Yle valtakunnalliset radiokanavat Yle Radio 1, Yle Radio Suomi,
YLEX, Radio Extrem, Radio Vega,
Yle Yöradio, Ylen Klassinen

MUUTA
Sisältää internet-
radiokorvauksia.

Ylen maakuntaradiot

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

Sisältää internet-
radiokorvauksia.

Kaupalliset radiokanavat

Kukin erikseen: Radio Nova,
Sisältää internet-
City-radiot (SBS), Radio Rock, Radio
radiokorvauksia.
Aalto, Radio Dei, SuomiPOP, NRJ Energy,
Iskelmä (SBS), Voice, Radio MetroFM,
Groove FM, Radio Pori, NRJ Nostalgia,
Loop, pienet kaupalliset radiot

TAPAHTUMAT
Suuret konsertit

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

LAINAUKSET

Opetus- ja kulttuuriministeriön osoittamat lainauskorvaukset
maksetaan äänitteiden ja nuottijulkaisujen kirjastolainauksista.

HYVITYSMAKSU

Opetus- ja kulttuuriministeriön osoittamat korvaukset teostesi kopioinnista yksityiseen käyttöön.

Huomasitko tilityksessä korjattavaa?
Jos huomasit tilityksessäsi puutteita tai korjattavaa, ilmoita niistä meille osoitteella
huomautukset@teosto.fi viimeistään 28.2.2017.
•
•
•
•
•

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
teosilmoituksen.

TEETHÄN TEOSILMOITUKSEN HETI TEOKSEN VALMISTUTTUA

Tilitykset perustuvat musiikin käytöstä saatuihin esitysilmoituksiin, joita musiikin
käyttäjäasiakkaat toimittavat Teostoon. Etenkin radio- ja televisiokanavien esitysilmoitukset saadaan jo muutama viikko esityksen jälkeen, ja myös esitettyjen teosten tunnistus
tapahtuu pian esityksen jälkeen.
Kun teet teosilmoituksen uusista teoksistasi heti teoksen valmistuttua, varmistat, että
teoksellesi voidaan maksaa korvauksia. Teokset, joista ei ole tehty ajoissa teosilmoituksia
Teostoon, 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.
Pääset tekemään teos- ja esitysilmoitukset Teoston verkkopalvelussa. Esitysilmoituksia
voit tehdä myös Keikkamobiili-palvelulla. Jos sinulla on kysyttävää tilityksestä tai tarvitset
neuvoja teos- tai esitysilmoitusten tekoon, tavoitat meidät osoitteesta omateosto@teosto.fi
ja puhelimitse numerosta 010 808 118.
Hyvää joulua ja menestyksekästä vuotta 2017!
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry
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