Sivu 1/2

15.12.2010
Hyvä Teoston asiakas
Joulukuun tilitys kotimaisille oikeudenomistajille on suuruudeltaan 5,1 miljoonaa
euroa. Maksamme nyt korvauksia seuraavilta tilitysalueilta:







Hyvitysmaksukorvaukset teostesi kopioinnista yksityiseen käyttöön vuodelta
2009
Korvaukset teostesi esittämisestä kaupallisissa radioissa 1.1.–30.6.2010
Ulkomaisten esitysten korvaukset, jotka ovat tulleet Teostolle maksuun syksyn
aikana
Korvaukset suurista konserteista 1.1.–30.9.2010
Lainauskorvaukset vuodelta 2009
Nordisk Copyright Bureaun (NCB:n) keräämät korvaukset teostesi
tallentamisesta 1.1.- 30.6.2010 sekä lataamisesta verkkopalveluissa
pääasiassa syksyllä 2010. NCB:n keräämiä tallennuskorvauksia maksetaan
kaikille saajille yhteensä 2,2 miljoonaa euroa.
Kaikki tiedot joulukuun tilityksestä ovat nähtävillä verkkopalvelussamme.

Hyvitysmaksukorvaus
Hyvitysmaksu on korvaus teosten kopioinnista yksityiseen käyttöön. Vuoden 2009
hyvitysmaksujaosta Teoston kotimaisten oikeudenomistajien osuus on 1,2 miljoonaa
euroa. Tähän sisältyy sekä äänitallennekorvauksia että kuvatallennekorvauksia.
Tilitettävistä äänitallennekorvauksista 5 prosenttia perustuu vuoden 2009 elävän
musiikin esityksiin Ylen radion valtakunnallisilla kanavilla ja 95 prosenttia vuoden
2009 äänitemyyntiin. Kuvatallennekorvaukset tilitetään vuoden 2009 televisioesitysten
perusteella. Korvauksen määrä näkyy tilityksessäsi yhteenvetosivulla.
Hyvitysmaksukorvauksesta ei lähetetä teoskohtaista erittelyä.

Kuluvan vuoden esityskorvausten tilitys: kaupalliset radiot, taustamusiikki ja
suuret konsertit
Kaupallisten radioiden tilitys on yhteensä 2,8 miljoonaa euroa. Tästä suomalaisille
oikeudenomistajille tilittyy noin miljoona euroa. Seuraavat kaupalliset radiot ovat omia
erillisiä asemakohtaisia tilitysalueita: Radio Nova, NRJ Energy, City-radiot (SBS),
Iskelmä (SBS), SuomiPOP, Voice, Radio Aalto, Radio Rock, Radio Dei, Radio Voima
sekä MetroFM. Muiden kaupallisten radioiden musiikkitiedot käsitellään yhtenä
tilitysalueena.
Nyt maksettavassa kaupallisten radioiden tilityksessä on mukana myös taustamusiikin
esityskorvauksia ajalta 1.1.–30.6.2010. Nämä
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korvaukset koostuvat esimerkiksi myymälöiden käyttämästä taustamusiikista, josta ei
saada teoskohtaisia tietoja.
Musiikinkäyttötutkimuksen perusteella korvaukset sisällytetään eri radiokanavien
tilityssummiin. Loput taustamusiikista kerätyt korvaukset tilitetään kesällä 2011
muiden esitysalueiden tilitysten yhteydessä.
Suurten konserttien tilitys on konserttikohtainen. Joulukuun tilityksessä ovat mukana
ne 30.9.2010 mennessä laskutetut konsertit, joista Teosto laskuttaa korvauksia
vähintään 1 200 euroa. Kotimaahan suurten konserttien alueelta tilittyy noin 30 000
euroa. Loput vuonna 2010 järjestettyjen suurten konserttien korvaukset maksetaan
kesäkuun 2011 tilityksen yhteydessä.

Korvaus ulkomaisista esityksistä
Suomalaisten musiikin tekijöiden teosten ulkomaanesityksistä tilitämme 0,4 miljoonaa
euroa. Joulukuun tilityksessä on mukana esityskorvauksia 25 ulkomaiselta
sisarjärjestöltä, jotka on maksettu Teostolle syksyn aikana.. Suurimmat tilitykset ovat
USA:sta, Iso-Britanniasta, Ruotsista ja Unkarista. Marraskuun jälkeen tulleet
korvaukset maksetaan seuraavassa tilityksessä kesäkuussa 2011.
Lainauskorvaukset
Lainauskorvauksista tilitetään nyt Opetus- ja Kulttuuriministeriön vuodelta 2009
Teostolle maksamat korvaukset. Lokakuussa maksettiin taannehtivasti vuosien 2007
ja 2008 korvaukset. Lainauskorvauksia maksetaan Teoston kotimaisille
oikeudenomistajille nyt 250 000 euroa.

Pienin tilitettävä summa
Pienin oikeudenomistajan pankkitilille siirrettävä summa on 25 euroa. Jos tilityksestä
kertynyt summa jää tämän alle, sitä ei makseta oikeudenomistajan tilille ennen kuin
25 euron raja on saavutettu. Sen jälkeen se tulee maksuun veronpidätyksen jälkeen
seuraavien tilitysten yhteydessä.

Huomasitko tilityksessä korjattavaa
Jos huomasit nyt maksetussa tilityksessäsi puutteita tai korjattavaa, ilmoita niistä
meille lähettämällä sähköpostia osoitteella huomautukset@teosto.fi mahdollisimman
pian, kuitenkin viimeistään 28.2.2011. Huomautuksen voit tehdä myös Teoston
kotisivuilta www.teosto.fi tulostettavalla lomakkeella tai vapaamuotoisella kirjeellä.

Hyvää joulua ja menestyksellistä uutta vuotta
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