Kotimaisille tekijöille ja kustantajille
5,7 miljoonaa euroa
Joulukuun tilityksessä maksamme kotimaisille oikeuden
omistajille noin 5,7 miljoonaa euroa. Jos sinulle on tulossa
tilityksiä, näet tarkan erittelyn niistä verkkopalvelussamme
14.12., joka on tilitysten maksupäivä.
Joulukuun tilityksessä on mukana korvaukset seuraavilta alueilta
• Korvaukset teostesi esittämisestä kaupallisilla radio
kanavilla 1.1.–30.6.2012
• Korvaukset suurista konserteista, jotka ovat tulleet
Teostolle 1.1.–30.9.2012
• Hyvitysmaksukorvaukset teostesi kopioinnista yksityiseen
käyttöön vuodelta 2011
• Ulkomaisten sisarjärjestöjen keräämiä korvauksia
suomalaisten oikeudenomistajien teosten esittämisestä
ulkomailla. Mukana ovat korvaukset, jotka ovat tulleet
Teostolle syksyn 2012 aikana.
• Lainauskorvaukset vuodelta 2012. Korvaus maksetaan
äänitteiden ja nuottijulkaisujen kirjastolainauksista.
• Nordisk Copyright Bureaun (NCB:n) keräämät korvaukset
teostesi tallentamisesta 1.1.–30.6.2012 välisenä aikana sekä
lataamisesta verkkopalveluissa pääasiassa kesällä ja syk
syllä 2012.
VUODEN 2012 ESITYSKORVAUKSET: KAUPALLISET
RADIOT, TAUSTAMUSIIKKI JA SUURET KONSERTIT
Kaupallisten radiokanavien tilitys on yhteensä 3,5 miljoonaa
euroa. Tästä suomalaisille oikeudenomistajille tilittyy 1,3
miljoonaa euroa. Kanavakohtaisessa tilityksessä on mukana
15 radiokanavaa: Radio Nova, NRJ Energy, City-radiot (SBS),
Iskelmä (SBS), SuomiPOP, Voice, Radio Aalto, Radio Rock, Radio
Dei, Radio Voima, MetroFM, Radio Helsinki, GrooveFM ja Radio
Pori sekä uutena NRJ Nostalgia. Muiden kaupallisten radioka
navien musiikkitiedot käsitellään yhtenä tilitysalueena.
Joulukuussa maksettavassa kaupallisten radiokanavien tili
tyksessä on mukana myös taustamusiikin esityskorvauksia
ajalta 1.1.–30.6.2012. Nämä korvaukset koostuvat esimerkiksi
myymälöiden käyttämästä taustamusiikista, josta ei saada
teoskohtaisia tietoja. Korvaukset sisällytetään eri radiokana
vien tilityssummiin musiikinkäyttötutkimuksen perusteella.
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Loput taustamusiikista kerätyt korvaukset tilitetään kesällä
2013 muiden esitysalueiden tilitysten yhteydessä.
Suurten konserttien tilitys on konserttikohtainen. Joulu
kuun tilityksessä ovat mukana 30.9.2012 mennessä laskutetut
konsertit, joiden korvaus on vähintään 1 200 euroa. Mukana
ei ole festivaaleja. Ne tilitetään kesällä 2013.
Kotimaisille oikeudenomistajille tilitetään suurten konsert
tien alueelta 64 000 euroa. Loput vuonna 2012 järjestettyjen
suurten konserttien korvaukset maksetaan kesäkuun 2013
tilityksen yhteydessä.
HYVITYSMAKSUKORVAUKSISTA 0,7 MILJOONAA
TEOSTON OIKEUDENOMISTAJILLE
Hyvitysmaksu on korvaus teosten kopioinnista yksityiseen
käyttöön. Teoston kotimaisten oikeudenomistajien osuus
vuoden 2011 hyvitysmaksujaosta on 0,7 miljoonaa euroa (0,8
miljoonaa euroa vuonna 2010). Tähän sisältyy sekä äänital
lennekorvauksia että kuvatallennekorvauksia.
Viisi prosenttia äänitallennekorvauksista tilitetään Ylen
radion valtakunnallisten kanavien vuoden 2011 elävän musii
kin esityksien perusteella ja 95 prosenttia vuoden 2011 ääni
temyynnin perusteella. Kuvatallennekorvausten tilityksen
perusteena ovat vuoden 2011 televisioesitykset. Korvauksen
määrä näkyy tilityksessäsi yhteenvetosivulla. Hyvitysmaksu
korvauksesta ei tehdä teoskohtaista erittelyä.
ENITEN ULKOMAAN
ESITYSKORVAUKSIA RANSKASTA
Suomalaisten oikeudenomistajien teosten ulkomaanesityk
sistä tilitämme 0,5 miljoonaa euroa. Joulukuun tilityksessä on
mukana Teoston 22 ulkomaisen sisarjärjestön syksyn aikana
maksamia esityskorvauksia.
Suurimmat tilitykset tulevat seuraavista maista:
Ranska				146 402 euroa
USA				130 873 euroa
Norja		
		
64 962 euroa
Sveitsi				
53 569 euroa
Lokakuun jälkeen tulleet korvaukset maksetaan seuraavassa
tilityksessä kesäkuussa 2013.

LAINAUSKORVAUKSET
Lainauskorvauksista tilitetään nyt opetus- ja kulttuuriminis
teriön vuonna 2012 Teostolle maksamat korvaukset. Tilitys
on tehty vuodelta 2011 saatujen lainaustietojen perusteella.
Lainauskorvauksia maksetaan Teoston kotimaisille tekijöille
240 000 euroa.
NCB:N TILITYS
NCB:n keräämiä korvauksia tilitetään kotimaisille oikeuden
omistajille yhteensä 2,9 miljoonaa euroa. Tilitykseen sisältyy
kertaluontoinen 1,0 miljoonan erä, joka perustuu Nokian
Comes with Music -palvelusta antamaan myyntitakuuseen.
TILITYSTEN MAKSAMINEN
Tilitys maksetaan Teoston oikeudenomistajille 14.12.2012.
Pienin maksettava summa on 25 euroa. Jos tilityksestä kerty
nyt summa jää tämän alle, sitä ei makseta oikeudenomistajan
tilille ennen kuin 25 euron raja on saavutettu. Sen jälkeen
summa tulee maksuun seuraavien tilitysten yhteydessä.
Mikäli tilityksen saava kustantaja on arvonlisäverovelvolli
nen, Teosto maksaa tilityksen arvonlisäverollisena.
Teosto tilittää 2,5 miljoonaa euroa kotimaassa kerättyjä kor
vauksia ulkomaisille oikeudenomistajille sisarjärjestöjensä
välityksellä. Tilitys sisarjärjestöille maksetaan tammikuussa
2013.
HUOMASITKO TILITYKSESSÄ KORJATTAVAA?
Jos huomasit esityskorvausten tilityksessäsi puutteita tai
korjattavaa, ilmoita niistä meille lähettämällä sähköpostia
osoitteella huomautukset@teosto.fi viimeistään 28.2.2013.
Jos sinulla on muuta kysyttävää tilityksestä, lähetä sähköpos
tia osoitteella oikom@teosto.fi.

TEETHÄN TEOSILMOITUKSEN HETI
TEOKSEN VALMISTUTTUA
Teostesi esitykset käsitellään Teostossa tilitykseen mah
dollisimman nopeasti esityksen jälkeen. Teosten tunnista
miseksi on tärkeää, että teosilmoitukset on tehty ajallaan.
Teosilmoitusten puuttuminen vaikeuttaa esitysilmoitusten
käsittelyä ja hidastaa tilityksen valmistumista. Kun teet
teosilmoituksesi verkkopalvelussa heti teoksen valmistuttua
varmistat, että teokselle voidaan maksaa korvauksia jo
seuraavassa tilityksessä.
Bändien, orkestereiden ja muiden esiintyjien pitää
toimittaa tiedot ohjelmistostaan ja esiintymisistään mah
dollisimman pian kunkin esityksen jälkeen, viimeistään
kuitenkin kuukauden kuluttua jokaisen vuosineljänneksen
päättymisestä. Verkkopalvelun kautta esitystiedot välittyvät
nopeasti ja sitä käyttämällä varmistat, että esitystietosi
otetaan huomioon tilityksessä.
Mikäli tarvitset neuvoja verkkopalvelun käytössä, autam
me mielellämme. Tavoitat meidät palvelunumerosta
010 808 118*.
Seuraavan tilityksen maksamme kesäkuussa 2013.
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