
Liite asiakassopimukseen:

Oikeuksien tai maantieteellisten  
alueiden irrottaminen

Tällä lomakkeella voit irrottaa Teoston hallinnoinnista sellaisia oikeuksia tai maantieteellisiä alueita, jotka olet 
aiemmin luovuttanut Teoston hallinnoitaviksi (asiakassopimuksen osittainen irtisanominen). Teoston hallinnoimat 
oikeudet on jaettu asiakassopimuksessa oikeusluokkiin. Irrotuksia on mahdollista tehdä näiden luokkien  
puitteissa. Löydät Teoston noudattaman maantieteellisten alueiden jaon verkkosivuiltamme teosto.fi.

Oikeuksien tai maantieteellisten alueiden irrottaminen koskee kaikkia asiakassopimuksen piiriin kulloinkin  
kuuluvia teoksia. Irrottamisen jälkeen Teosto ei kerää kerää tai tilitä korvauksia kyseisen oikeusluokan 
sisältämistä musiikin käytöistä valitsemasi maantieteellisen alueen osalta.

Oikeuksien tai maantieteellisten alueiden irrottaminen edellyttää, ettei asiakkaalla ole Teostolle  
suorittamattomia saatavia.

ASIAKASSOPIMUKSEN OIKEUSLUOKAT

1. Esittäminen: teoksen yleinen esittämisoikeus
Musiikin julkinen esittäminen läsnä olevalle yleisölle elävänä esityksenä tai tallenteelta. Esimerkiksi konsertit ja 
keikat sekä taustamusiikki ravintoloissa ja kuntokeskuksissa.

2. Radio ja televisio: oikeus välittää teos yleisölle radio- ja televisiolähetyksessä
Musiikin välittäminen yleisölle radio- ja televisiolähetyksissä, riippumatta lähetyksen teknisestä menetelmästä.

3. Internet: oikeus välittää teos yleisölle tietoverkossa
Musiikin välittäminen yleisölle tietoverkossa, poislukien radio- ja televisiolähetykset. Esimerkiksi verkkopalvelut, 
jotka tarjoavat musiikkia, musiikkivideoita, elokuvia yms. ohjelmasisältöä ladattavina tiedostoina tai  
suoratoistona.

4. Tallentaminen: oikeus tallentaa teos ja levittää teoksen tallenteita yleisölle
Oikeus tallentaa ja levittää tallenteita. Esimerkiksi CD- ja DVD-levyjen valmistaminen ja jakelu.

5. Synkronointi: oikeus liittää teos liikkuvaan kuvaan
Musiikin liittäminen liikkuvaan kuvaan massaluonteisessa käytössä.

ASIAKASTIEDOT

Asiakasnumero

Etu- ja sukunimi

Syntymäaika

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Postiosoite



Valitse alta oikeusluokat tai maantieteelliset alueet,  
jotka haluat irrottaa Teoston hallinnoinnista.

1. ESITTÄMINEN

 Koko maailma

 Maa(t):

2. RADIO JA TELEVISIO

 Koko maailma

 Maa(t):

3. INTERNET

 Koko maailma

 Maa(t):

4. TALLENTAMINEN

 Koko maailma

 Maa(t):

5. SYNKRONOINTI

 Koko maailma

 Maa(t):

Mikäli Teoston myöntämään käyttölupaan liittyy tekijänoikeuslain 26 §:ssä tarkoitettu sopimuslisenssivaikutus, 
asiakkaan katsotaan irrotettujen oikeusluokkien ja alueiden osalta myös kieltäneen teostensa käyttämisen  
sopimuslisenssin nojalla niissä tilanteissa, joissa oikeudenhaltijalla on lakiin perustuva kielto-oikeus.



Puh. 010 808 118  I  omateosto@teosto.fi
Urho Kekkosen katu 2 C, 00100 Helsinki 
Facebook, Twitter ja Instagram @TeostoOfficial

Teostolle tällä lomakkeella ilmoitetut muutokset tulevat  
voimaan kaksi kertaa vuodessa:

1.1.–30.6. ilmoitetut muutokset tulevat voimaan 30.6. Ajanjaksolla 1.7.–31.12. ilmoitetut muutokset tulevat  
voimaan 31.12.

Palauta allekirjoitettu lomake sähköpostitse osoitteeseen omateosto@teosto.fi tai postitse osoitteella
Teosto/Musiikintekijät ja kustantajat, Urho Kekkosen katu 2 C, 00100 Helsinki.

Lisätietoja asiakaspalvelustamme puh. 010 808 118 tai omateosto@teosto.fi

Paikka, aika      Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Allekirjoitettu ja Teostoon palautettu lomake liitetään osaksi asiakassopimusta.

Puheluhinnat ja asiakaspalvelun aukioloajat löydät nettisivuiltamme www.teosto.fi. Asiakaspalvelumme on avoinna ma-to klo 8.30 – 16 ja pe klo 8.30 – 15.

OIKEUSLUOKKIEN IRROTTAMISTA KOSKEVA OIKEUDENHALTIJAN  
ILMOITUS MUIDEN ASIAKKAIDEN OIKEUKSIA KOSKEVA VAKUUTUS

Ymmärrän, että irrottaessani oikeusluokkia tai maantieteellisiä alueita Teoston hallinnoinnista ei voida sivuuttaa 
teoksiini kohdistuvia lakiin tai sopimukseen perustuvia oikeuksia, joita Teosto hallinnoi muiden asiakkaidensa  
valtuuttamana, ja että irrottaminen saattaa edellyttää muiden Teoston asiakkaiden suostumusta.

Ymmärrän, että mikäli siirrän irrottamieni oikeusluokkien tai maantieteellisten alueiden hallinnoinnin sellaiselle 
tekijänoikeuden yhteishallinnointia harjoittavalle organisaatiolle, joka täyttää oikeuksien luotettavan hallinnoinnin 
edellytykset, erillisiä suostumuksia muilta Teoston asiakkailta ei Teoston hallituksen päätöksen mukaisesti tarvita. 
Olen saanut tiedon siitä, mitkä Teoston hallituksen vahvistamat yhteishallinnointia harjoittavat organisaatiot  
täyttävät oikeuksien luotettavan hallinnoinnin edellytykset.*

Rasti ruutuun tarvittaessa:
        En siirrä irrottamiani oikeusluokkia tai maantieteellisiä alueita taikka jotakin tai joitakin niistä
hallinnoitavaksi Teoston hallituksen vahvistamalle luotettavan hallinnoinnin edellytykset täyttävälle
yhteishallinnointia harjoittavalle organisaatiolle.

Vahvistan saaneeni tiedon siitä, että siltä osin kun en siirrä irrottamiani oikeusluokkia tai maantieteellisiä alueita  
hallinnoitavaksi oikeuksien luotettavan hallinnoinnin edellytykset täyttävälle yhteishallinnointia harjoittavalle  
organisaatiolle, irrottaminen saattaa edellyttää suostumusta kultakin sellaiselta Teoston asiakkaana olevalta  
musiikin kustantajalta tai yhteisteoksen tekijältä, jolla on teoksiini kohdistuvia Teoston hallinnoimia oikeuksia.

Ymmärrän, että suostumusten puuttuminen ei estä oikeusluokkien tai maantieteellisten alueiden irrottamisen  
voimaantuloa, mutta se voi johtaa muiden teoksiini kohdistuvien oikeuksien haltijoiden esittämiin korvaus- tai  
muihin vaatimuksiin minua kohtaan.

* Tieto yhteishallinnointia harjoittavista organisaatioista, jotka täyttävät luotettavan hallinnoinnin edellytykset, 
löytyvät verkkosivuiltamme www.teosto.fi


