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Yrityskäyttöön myytävät
av-sisältöpalvelut
Teoston musiikinkäyttökorvausten hinnasto
Hinnasto voimassa 1.1.2017 alkaen.
Yrityskäyttöön myytävät av-sisältöpalvelut
Yrityskäyttöön myytävien av-sisältöpalvelujen musiikinkäyttökorvauksen määrä on korvausprosentin osoittama
osuus sisältöjen yrityskäytön tilausmaksutuloista, kuitenkin vähintään alla mainittu vähimmäiskorvaus. Tämä
hinnasto ei koske pelkästään musiikkia tai musiikkivideoita sisältävää palvelua.
Korvausprosentti määräytyy maksullisen av-sisältöpalvelun tarjolle saattaman sisällön profiilin mukaisesti.
Jos palvelulla on myös mainostuloja, mainostuloista maksetaan korvaus maksuttomien av-sisältöjen hinnaston
mukaisesti palvelun sisällön musiikkipitoisuuden mukaan.

Kanavien, kanavapakettien ja ohjelmakirjastojen sisällön profiilin määrittäminen
Uutiset, urheilu, ajankohtaisohjelmat: Lähes 100 % sisällöstä uutisia, urheilua ja/tai ajankohtaisohjelmia.
Sisällön musiikkipitoisuus max 15 %.
Uutis-, urheilu- ja/tai ajankohtaisohjelmapitoinen: Sisältää muutakin kuin uutisia, urheilua ja/tai
ajankohtaisohjelmia. Edellä mainittujen ohjelmatyyppien osuus sisällöstä kuitenkin vähintään 60 %.
Mix: Sisältää useamman ohjelmaprofiilin sisältöjä. Sekä uutisten, urheilun ja/tai ajankohtaisohjelmien että
viihteen osuus sisältökokonaisuudessa on alle 60. %
Viihdepitoinen: Sisältää muutakin kuin viihdettä, viihteen osuus sisällöstä kuitenkin vähintään 60 %.
Viihde: Lähes 100 % sisällöstä korkean musiikkipitoisuuden sisältöä (elokuvat, käsikirjoitettu draama,
lastenohjelmat). Sisällön musiikkipitoisuus max 75 %.
Kanavan, kanavapaketin tai ohjelmakirjaston ohjelmaprofiilista poikkeava yksittäinen ohjelma ei muuta
koko kanavan, kanavapaketin tai ohjelmakirjaston ohjelmaprofiilia.

Hinta kattaa sekä VOD-palvelut että lineaariset maksutelevisiokanavat ja -paketit tai niiden yhdistelmät.
Hinta on kanavapakettikohtainen.
Vähimmäiskorvauksen määrä on VOD-palvelun tai kanavapaketin sisällön profiiliin perustuva hinta, eikä se riipu
pakettiin kuuluvien kanavien tai ohjelmakirjastojen määrästä.
Kanavakohtaista minimihintaa sovelletaan silloin, kun kyse on vain yhden lineaarisen maksu-tv-kanavan
korvauksen määrittämisestä. Kanavan sisältö voi koostua erityyppisistä ohjelmista: uutisista, urheilusta,
ajankohtaisohjelmista, dokumenteista, reality-ohjelmista, komediasarjoista jne.

Sisällön profiili

Urheilu

Urheilupitoinen
60 %

Mix

Viihdepitoinen 60 %

Viihde

Korvausprosentti

0,65 %

1,25 %

1,75 %

3%

3,5 %

Paketin tai palvelun vähimmäiskorvaus €/kk/tilattu paketti tai palvelu

0,40 €

0,80 €

1,50 €

1,90 €

2,00 €

Kanavakohtainen
minimihinta €/kk/tilaus

0,069 €

0,187 €

0,241 € €

Korvaus lasketaan arvonlisäverottomista tilausmaksutuloista. Laskujen loppusummaan lisätään arvonlisävero
laskutushetkellä voimassa olevan verolainsäädännön mukaan.
Tämän hinnaston soveltaminen edellyttää Teoston kanssa tehtävää sopimusta. Hinnasto on tarkoitettu Suomessa toimiville
lähettäjäyrityksille ja av-palveluille.
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Kanavien, kanavapakettien tai ohjelmakirjastojen
sisällön profiilin määrittäminen
Esimerkki 1
Kanavapaketissa on yhteensä 15 kanavaa:
8 elokuvakanavaa
3 lastenohjelmakanavaa
4 urheilukanavaa

}

11 viihdekanavaa (73 % paketin sisällöstä)
4 uutis-, urheilu- ja ajankohtaiskanavaa
(27 % paketin sisällöstä)

= Viihdepitoinen kanavapaketti (yli 60 % paketin sisällöstä on viihdettä)
Vaikka kanavapaketti sisältää myös muita sisältöjä kuin elokuvia, käsikirjoitettua draamaa ja
lastenohjelmia, se on viihdepitoinen, koska yli 60 % paketin sisällöstä on viihdettä. Paketti pysyy
viihdepitoisena, vaikka pakettiin tulisi pieniä muutoksia.

Esimerkki 2
Ohjelmakirjastossa urheilua ja viihdettä:
Urheilua

Urheilua vähintään 60 % koko sisällöstä

Viihdettä

Viihdettä korkeintaan 40 % sisällöstä

= Urheilupitoinen ohjelmakirjasto (yli 60 % paketin sisällöstä on urheilua)

Tämän hinnaston soveltaminen edellyttää Teoston kanssa tehtävää sopimusta.
Hinnasto on tarkoitettu Suomessa toimiville lähettäjäyrityksille ja av-palveluille.

