Joulukuun tilityksessä musiikintekijöille
ja kustantajille 5,3 miljoonaa euroa

18.12.2013

Joulukuun tilityksessä kotimaisille oikeudenomistajille maksetaan kaikkiaan
• Kotimaasta kerättyjä esityskorvauksia 1,5 miljoonaa euroa. Korvauksia maksetaan pääosin vuoden 2013 esityksistä.
Teatterielokuvien korvaukset ovat lisälaskutusta vuosilta 2009–2011.
• Hyvitysmaksukorvaukset teosten kopioinnista yksityiseen käyttöön 760 000 euroa vuodelta 2012.
• 300 000 euroa suomalaisten tekijöiden teosten esittämisestä ulkomailla. Joulukuun tilityksessä on mukana ulkomaisten sisarjärjestöjen Teostolle kesän ja syksyn 2013 aikana maksamia esityskorvauksia.
• NCB:n keräämiä tallennus- ja online-korvauksia 2,7 miljoonaa euroa.
Suomesta kerätyistä esityskorvauksista 2,4 miljoonaa euroa tilitetään ulkomaisille oikeudenomistajille.

Kotimaisille oikeudenomistajille maksettujen esitys- ja tallennuskorvausten
erittely tilitysalueittain
Tilitysalue
Kaupalliset radiot
Suuret konsertit
Lainauskorvaukset

Euroa
1 256 775
19 119
234 500

Teatterielokuvat

23 172

Selvinneet kiistat

11 333

Hyvitysmaksu

755 198

Ulkomaisten esitysten korvaukset

306 451

NCB:n maksamat tallennuskorvaukset
Yhteensä

2 728 580
5 335 128

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.

Löydät oman tilityksesi maksuerittelyn
verkkopalvelusta
Näet henkilökohtaisesta tilityserittelystäsi oman tilityksesi tiedot teoskohtaisesti ja tilitysalueittain. Kaupallisen
radion, suurten konserttien ja ulkomaisten esitysten korvaukset tilitetään joulukuussa ensimmäistä kertaa Polaristilitysjärjestelmällä. Näiden alueiden tilityserittelyitä pääset tarkastelemaan verkkopalvelun online-haulla.
Online-haulla pääset katsomaan omaa tilitystäsi tilitysalueen (radio, tapahtumat jne.), esitetyn teoksen tai esitysmaan
perusteella. Online-tilityserittelystä näet myös muun muassa sen, millä radiokanavalla teoksiasi on soitettu.
Esitysten aikaväli kertoo aikaisimman ja myöhäisimmän tilityksessä mukana olleen esityksen ajankohdan. Tarkka
esityspäivä on merkitty jokaisen teoksen kohdalle erikseen. Kaikki tilityserittelyssä olevat kaupallisen radion tapahtumat on kirjattu päivämäärälle 1.1.2013. Tämä johtuu siitä, että esitystietoja käsiteltäessä kaupallisen radion tapahtumat niputetaan, jolloin todellinen esityspäivämäärä häviää tiedoista.
Uudessa online-erittelyssä on näkyvissä kaikki teostesi esitystapahtumat. Erittelyssä saattaa olla mukana myös esityksiä, joille ei makseta tilitystä, mikäli esityskorvausten määrä jää liian pieneksi. Näin voi käydä esimerkiksi joidenkin kaupallisten radioiden kohdalla silloin, kun teokselle kertyneiden esitysten määrä on vähäinen ja jako-osuutesi
teoksessa on pieni.
Uuden tilitysnäkymän rinnalla on vielä myös vanhanmallinen tilityslista maksetuista hyvitysmaksuista, teatterielokuvien lisätilityksestä ja lainauskorvauksista. Aiempien tilitysten tilityslistat säilyvät edelleen pdf-muodossa verkkopalvelussa. Myös NCB:n tilityslistat ovat vastedeskin verkkopalvelussa pdf-tiedostoina.
Oheisesta luettelosta näet, mitä radiokanavia tai muita esityspaikkoja kukin tilitysalue kattaa.

Online-haku
Tilitysalueet

Esityspaikat

Muuta

Radio

Radio Nova, City-radiot (SBS), Radio
Rock, Radio Aalto, Radio Dei, Suomipop,
NRJ Energy, Iskelmä (SBS), Voice, Radio
Voima, Metro FM, Groove FM, Radio Pori,
Radio Helsinki, NRJ Nostalgia
Pienet kaupalliset radiot

Sisältää Internet-radiokorvauksia

Tilitykset ulkomailta
Tapahtumat

Suuret konsertit
Tilitykset ulkomailta

Download

Tilitykset ulkomailta

Televisio

Tilitykset ulkomailta

Discot

Tilitykset ulkomailta

Mekaaninen musiikki

Tilitykset ulkomailta

Teatterielokuva

Tilitykset ulkomailta

Muut rojaltit

Tilitykset ulkomailta

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

Mekaaninen taustamusiiikki yrityksissä

Esitysaluetta ei ole ilmoitettu

Pdf-tilityslista
Tilitysalueet

Kuvaus

Lainauskorvaukset

Korvaus maksetaan äänitteiden ja nuottijulkaisujen kirjastolainauksista.

Teatterielokuvat

Lisälaskutetut korvaukset vuosilta 2009–2011. Korvaus elokuvateattereissa esitettyjen
elokuvien sisältämästä musiikista. Tilitys tapahtuu elokuvakohtaisesti eli erikseen
jokaisen elokuvan lipputulojen perusteella.

Selvinneet kiistat

Korvaukset teoksista, joiden jako-osuudet on selvitetty kesän 2012 jälkeen.

Hyvitysmaksu

Korvaus maksetaan teostesi kopioinnista yksityiseen käyttöön.

Kaupallisten radiokanavien tilityksessä on mukana myös taustamusiikin esityskorvauksia. Nämä korvaukset
koostuvat esimerkiksi myymälöiden käyttämästä taustamusiikista. Taustamusiikin käytöstä ei tehdä erillisiä esitys
ilmoituksia vaan Teosto selvittää taustamusiikin lähteitä säännöllisesti teetetyillä musiikinkäyttötutkimuksilla.

Huomasitko tilityksessäsi korjattavaa?
Jos huomasit tilityksessäsi puutteita tai korjattavaa, ilmoita niistä meille sähköpostitse osoitteella huomautukset@teosto.fi
viimeistään 28.2.2014.
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. 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 osoitteesta
asiakaspalvelu@teosto.fi ja puhelimitse numerosta 010 808 118.
Hyvää joulua ja menestyksekästä vuotta 2014!
Teosto
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