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@TeostoOfficial 

Lahjoitusvaltakirja 
Tekijänoikeuskorvausten maksaminen lahjoituksena 
hyväntekeväisyysorganisaatiolle   

 

Me alla mainitut Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry:n (Teosto) oikeudenomistaja-
asiakkaat valtuutamme Teoston maksamaan (merkitse rastilla kumpi) 

 tässä valtakirjassa eriteltyjä Teoston edustamia teoksiamme  

 kaikkia Teoston edustamia teoksiamme 

koskevat tekijänoikeuskorvauksemme valitsemallemme hyväntekeväisyysorganisaatiolle.  

Lahjoitusvaltakirja koskee kaikkia Teosto/NCB:n teostemme käytöstä keräämiä ja tilittämiä 
korvauksia yllä olevan valintamme mukaisesti. Lahjoitusvaltakirjan voi ilmoittaa Teostolle 
vain teoksen säveltäjä, sanoittaja, edunsaaja (perillinen) tai kustantajan edustaja. 
 

 olen tutustunut/olemme tutustuneet hyväntekeväisyyslahjoituksen ehtoihin (merkitse 
rasti)  
 

Lahjoituksen tekijät 
 

__________________________  ______________ _________________________ 
Nimi/yrityksen nimi (kustantaja) IPI-numero  Allekirjoitus 

 
__________________________  ______________ _________________________ 
Nimi/yrityksen nimi (kustantaja) IPI-numero  Allekirjoitus 

 

__________________________  ______________ _________________________ 
Nimi/yrityksen nimi (kustantaja) IPI-numero  Allekirjoitus 

 
__________________________  ______________ _________________________ 
Nimi/yrityksen nimi (kustantaja) IPI-numero  Allekirjoitus 

 
__________________________  ______________ _________________________ 
Nimi/yrityksen nimi (kustantaja) IPI-numero  Allekirjoitus 

 

__________________________  ______________ _________________________ 
Nimi/yrityksen nimi (kustantaja) IPI-numero  Allekirjoitus 

https://www.teosto.fi/app/uploads/2022/04/29161204/lahjoitukset-hyvantekevaisyyteen.pdf
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@TeostoOfficial 

Teoksen tai teosten nimet 
HUOM! Jos valittuna on kaikkia Teoston edustamia teoksiamme -vaihtoehto, teoksia ei 
tarvitse eritellä.  
 
______________________________________  ________________________ 
Teoksen nimi    ISWC-numero 

 
______________________________________  ________________________ 
Teoksen nimi    ISWC-numero 

 

______________________________________  ________________________ 
Teoksen nimi    ISWC-numero 

 

______________________________________  ________________________ 
Teoksen nimi    ISWC-numero 

 

Lahjoituksen saaja 
 

Hyväksymme ja otamme vastaan tämän lahjoitusvaltakirjan mukaisen lahjoituksen.  

 

__________________________________________________ _________________________ 
Nimi     Y-tunnus 

 
_________________________________________________________________________________ 
Osoite     

 

_________________________________________________________________________________ 
Tilinumero IBAN-muodossa ja BIC-koodi 

 

_________________________________________________________________________________ 
Yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 

 

_________________________________________________________________________________ 

Allekirjoitus 
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Valtakirjan voimassaoloaika 

Valtuutus tulee voimaan (ppkkvvvv)    
__________________________________________________________ Valtakirjan voimaantulon jälkeen ohjaamme maksettavat tilitykset valitsemallesi taholle. 

Valtakirjan voimassaolon päättyminen (merkitse rastilla kumpi): 

valtuutus on voimassa toistaiseksi. 

 valtuutuksen voimassaolo päättyy (ppkkvvvv) ________ 

Huomioithan korvausten keräämiseen ja tilittämiseen liittyvät aikataulut, jotka näet Teoston 
tilityskalenterista. Valtakirjan käsittely kestää useita päiviä ennen kuin se voi tulla 
voimaan. 

Valtakirjan ilmoittajan tiedot 

_________________________________________ _________________________ 
Nimi Puhelinnumero 

Skannaa tai ota hyvälaatuinen valokuva allekirjoitetusta valtakirjasta ja lähetä se 
sähköpostitse osoitteeseen omateosto@teosto.fi. Laita viestin otsikoksi 
Lahjoitusvaltakirja. 

HUOM! Jotta voimme varmistua ilmoittajan henkilöllisyydestä, skannattu valtakirja tai kuva 
valtakirjasta on lähetettävä samasta sähköpostiosoitteesta, joka on yllä mainitun 
ilmoittajan (säveltäjä, sanoittaja, edunsaaja (perillinen) tai kustantaja) asiakastiedoissa 
Teoston asiakasrekisterissä.  

https://www.teosto.fi/musiikintekijalle/tilitykset/
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