Kesäkuun 2012 tilitys
on maksettu

14.6.2012

kesäkuun tilityksessä 14.6. maksamme kotimaisille oikeudenomistajille
• Kotimaasta kerättyjä esityskorvauksia 12,3 miljoonaa euroa. Korvaukset koskevat pääosin esityksiä
vuonna 2011. Kaupallisten radioiden ja suurten konserttien tilitykset ovat kuitenkin vuoden 2011 toiselta
vuosipuoliskolta. Ensimmäisen vuosipuoliskon esityskorvaukset maksoimme jo joulukuussa 2011.
• Ulkomaisten sisarjärjestöjen keräämiä korvauksia suomalaisten tekijöiden teosten esittämisestä ulkomailla
miljoona euroa. Näistä viime vuonna Teostoon tulleista korvauksista tilitimme oikeudenomistajille osan jo
viime lokakuussa ja joulukuussa.
• NCB:n keräämiä tallennus- ja online-korvauksia 2,5 miljoonaa euroa.
tilityksen yhteydessä maksetaan myös suomalaisen musiikin edistämisvaroista kotimaisten, esitysmateriaaleja edellyttävien teosten tekijöiden ja kustantajien tukena 195 000 euroa.

esitys- ja tallennuskorvaukset tilitysalueittain
kotimaisille oikeudenomistajille

Valtakunnallinen radio (Yle) ja tv
Ylen maakuntaradiot
Kaupalliset radiot
Teatterielokuvat

5 326 233
631 200
1 250 591
72 593

Konsertit

2 555 030

Elävän musiikin tilaisuudet

2 212 573

Internet
Ulkomaisten esitysten korvaukset
NCB:n maksamat tallennuskorvaukset
Yhteensä

281 611
1 010 701
2 468 233
15 808 765

kotimaassa kerätyistä esityskorvauksista Teosto maksaa ulkomaisille oikeudenomistajille 19,6 miljoonaa
euroa.

Pienin oikeudenomistajalle maksettava 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 seuraavien
tilitysten yhteydessä.
Mikäli tilityksen saava kustantaja on arvonlisäverovelvollinen, Teosto maksaa tilityksen arvonlisäverollisena.

Tilityksiä neljästi vuodessa
teosto maksaa esitys- ja tallennuskorvauksia oikeudenomistajille neljästi vuodessa. Päätilitys on kesäkuussa, jolloin maksetaan suurin osa edellisenä vuonna kerätyistä korvauksista. Kaupallisten radioiden ja suurten
konserttien esityskorvaukset tilitetään kuitenkin puolen vuoden jaksoissa ja online-korvaukset neljännesvuosittain. Seuraava luettelo sisältää kaikkien Teoston vuoden aikana maksamien tilitysten maksuajankohdat.

Tilitysaikataulu

Tilitysalue

Ajalta

Maaliskuu

NCB:n online-tilitys

lokakuu – joulukuu

Kesäkuu

Yle valtakunnallinen radio
Yle maakuntaradio
Yle internet
Yle TV-tallentaminen
Yle kantanauhat
Kaupallinen radio
Televisio
Teatterielokuvat
Konsertit
Festivaalit
Suuret konsertit (esityskorvaus vähintään 1 200 euroa)
Elävä musiikki (huvitilaisuudet)
Näyttämö
Taustamusiikkikorvauksia
Tilitykset ulkomailta
NCB:n tallennuskorvaukset
NCB:n online-tilitys

edellinen vuosi
edellinen vuosi
edellinen vuosi
edellinen vuosi
edellinen vuosi
heinäkuu – joulukuu
edellinen vuosi
edellinen vuosi
edellinen vuosi
edellinen vuosi
heinäkuu – joulukuu
edellinen vuosi
edellinen vuosi
edellinen vuosi
marraskuu – maaliskuu
heinäkuu – joulukuu
tammikuu – maaliskuu

Lokakuu

Lainauskorvaukset
Tilitykset ulkomailta
NCB:n online-tilitys

edellinen vuosi
huhtikuu – heinäkuu
huhtikuu – kesäkuu

Joulukuu

Kaupallinen radio
Suuret konsertit
Taustamusiikkikorvauksia
Hyvitysmaksu
Tilitykset ulkomailta
NCB:n tallennuskorvaukset
NCB:n online-tilitys

tammikuu – kesäkuu
tammikuu – kesäkuu
edellinen vuosi
edellinen vuosi
elokuu – lokakuu
tammikuu – kesäkuu
heinäkuu - syyskuu

Tilityksen maksuerittelyn näet verkosta
kaikki henkilökohtaiset tilitystietosi ovat nähtävissä Teoston verkkopalvelussa (teosto.fi – Verkkoasiointi). Henkilökohtaisesta tilityserittelystä näet teoskohtaiset tilityksesi tilitysalueittain.
oheisessa luettelossa on selvitetty, mitä radio- tai tv-kanavia tai muita esityspaikkoja mihinkin tilitysalueeseen sisältyy. Ulkomailta tulleet tilitykset on ryhmitelty henkilökohtaiseen tilityserittelyysi maittain.
Jokaisen teoksen kohdalla näkyy maan lisäksi esitysalue ja vuosi, jolta tilitys on kertynyt. Mukana voi olla
myös korvauksia tätä edeltävinä vuosina tapahtuneista esityksistä, mikäli niiden tulo Teostoon on viivästynyt.
taustamusiikin esityspaikka -sarakkeessa kerrotaan, miten yritysten taustamusiikista maksamat esityskorvaukset tilitetään oikeudenomistajille. Esimerkiksi yritysten asiakastiloissa käytetyn taustamusiikin
esityskorvauksia tilitetään oikeudenomistajille Ylen valtakunnallisen radion, Ylen maakuntaradioiden,
kaupallisen radion ja television toimittamien esitystietojen perusteella jne.

Radio & TV /
Tilitysalue

Kanava

Taustamusiikin
esityspaikka*)

Muuta

Yle valta
kunnallinen radio

Yle Radio 1, Yle Radio Suomi, YLEX, Radio Extrem,
Radio Vega, Yle Yöradio,
Ylen Klassinen

Ravintolat - mekaaninen
Sisältää internetradio
taustamusiikki, Asiakastikorvauksia.
lat, Majoitustilat,
Kauneus- ja terveyspalvelut, Taksit, Lentokoneet,
Linja-autot ja junat, Mekaaninen tanssimusiikki ja karaoke, Musiikkiautomaatit,
Henkilökuntamusiikki

Yle maakuntaradio

Yle maakuntaradiot:
- suomenkieliset lähetykset
- ruotsinkieliset lähetykset
- saamenkieliset lähetykset

Ravintolat - mekaaninen
taustamusiikki, Asiakastilat, Majoitustilat,
Kauneus- ja terveyspalvelut,
Taksit, Linja-autot ja junat,
Henkilökuntamusiikki

Sisältää internetradio
korvauksia.

Kaupallinen radio

Kukin erikseen:
Radio Nova, City-radiot
(SBS), Radio Rock, Radio
Aalto, Radio Dei, SuomiPOP,
NRJ Energy, Iskelmä (SBS),
Voice, Radio Voima, MetroFM, Groove FM, Radio
Pori, Radio Helsinki,
Muut kaupalliset radiot

Ravintolat - mekaaninen
taustamusiikki, Asiakastilat, Majoitustilat, Kauneus- ja terveyspalvelut,
Taksit, Linja-autot ja junat,
Henkilökuntamusiikki,
Mekaaninen tanssimusiikki ja karaoke, Musiikkiautomaatit

Sisältää internetradio
korvauksia.

Radio & TV /
Tilitysalue

Kanava

Taustamusiikin
esityspaikka*)

Muuta

Televisio

Yle TV1, Yle TV2, Yle Teema, Yle FST5,
MTV3, MTV3 Ava, MTV3
Juniori, MTV3 Max, Sub,
Nelonen, Jim, Liv, KinoTV,
The Voice TV, TV5, TV7

Ravintolat - mekaaninen
taustamusiikki, Asiakastilat, Majoitustilat

Tässä ryhmässä tilitetään myös maksullisten
TV-kanavien korvauksia,
netti-TV-korvauksia sekä
korvauksia suomalaisten
tv-ohjelmien edelleen
lähettämisestä ulkomailla.

Internet

Yle Areena,
Yle Elävä arkisto

Yleisradion maksama
esityskorvaus musiikinkäytöstä internetpalvelussa.

Yle kantanauhat

Yleisradion maksamat
korvaukset musiikin
omasta tallentamisesta
radiokäyttöön.

Yle TV-tallentaminen

Yleisradion maksama
tallennuskorvaus Ylen
tuottamista tv-ohjelmista
sekä niistä tv-ohjelmista,
jotka Yle on tuottanut ulkopuolisen tuottajan kanssa
ja ohjelman esitysoikeudet
ovat kokonaisuudessaan
Ylellä.

Muut tilitysalueet

Esityspaikat

Taustamusiikin
esityspaikka*)

Muuta

Elävä musiikki
(huvitilaisuudet)

Elävä musiikki (huvitilaisuudet)
Kuntien järjestämät huvitilaisuudet
Seurakuntien järjestämät
muut kuin konserttitilaisuudet

Ravintolan mekaaninen
taustamusiikki, Mekaaninen tanssimusiikki ja
karaoke, Laivat

Tässä ryhmässä tilitetään
korvaus elävästä musiikista,
joka on esitetty huvitilaisuuksissa ravintoloissa ja laivoilla.

Konsertit

Konservatoriot,
Musiikkioppilaitokset,
Sibelius-Akatemia,
Radion sinfoniaorkesterin
konsertit,
Ylen järjestämät muut
konsertit,
Varuskuntasoittokuntien
konsertit,
Helsingin kaupunginorkesteri,
Lahden kaupunginorkesteri,
Muiden kaupunginorkestereiden konsertit,
Kuntien järjestämät
konsertit,
Seurakuntien järjestämät
konsertit,
Muut konsertit, joiden
laskutettu esityskorvaus
on alle 1 200 euroa

Festivaalit

Pori Jazz, Provinssirock,
Ruisrock, Ilosaarirock,
Ankkarock, Tuskafestivaali, Flow Festival,
Sonisphere

Suuret konsertit

Konsertit, joiden laskutettu
esityskorvaus on vähintään
1 200 euroa, tilitetään konserttikohtaisesti laskutetun
korvauksen mukaan.

Näyttämö

Tässä ryhmässä tilitetään
korvaus näytelmissä esitetystä musiikista.

Teatterielokuvat

Korvaus elokuvateattereissa
esitettyjen elokuvien sisältämästä musiikista. Tilitys tapahtuu elokuvakohtaisesti eli
erikseen jokaisen elokuvan
lipputulojen perusteella.

*) Taustamusiikin käytöstä Teosto ei pyydä esitysilmoituksia. Taustamusiikin lähteitä selvitetään säännöllisesti
teetetyillä musiikinkäyttötutkimuksilla.

Huomasitko tilityksessä korjattavaa
jos huomasit esityskorvausten tilityksessäsi puutteita tai korjattavaa, ilmoita niistä meille lähettämällä
sähköpostia osoitteella huomautukset@teosto.fi viimeistään 31.8.2012.
kerro huomautuksessa teoksen nimi, esityspäivä ja -paikka sekä tilaisuuden järjestäjä. Jos esitys on ollut
radiossa tai televisiossa, mainitse myös kanava ja ohjelman nimi. Muistathan, että voimme maksaa korvauksia
kuitenkin vain niistä teoksista, joista olemme saaneet ajoissa teosilmoituksen.
jos sinulla on muuta kysyttävää tilityksestä, lähetä sähköpostia osoitteella oikom@teosto.fi.

Teethän teosilmoituksen
heti teoksen valmistuttua
tilityksen käsittelyn nopeutuessa esitettyjen teosten tunnistus tapahtuu jo pian esityksen jälkeen. Teos
ilmoitusten puuttuminen vaikeuttaa esitysilmoitusten käsittelyä ja hidastaa tilityksen valmistumista. Tekemällä 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
mahdollisimman 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, autamme mielellämme.
Tavoitat meidät numerosta 010 808 118 /oikeudenomistajat.

Toivotamme hyvää kesää
säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto ry

Katri Sipilä				Satu Mättö
toimitusjohtaja				johtaja, oikeudenomistajapalvelut

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry
Lauttasaarentie 1, 00200 Helsinki  •  Asiakaspalvelu puh. (hinta *): 010 808 118  •  faksi (09) 677 134  •  teosto@teosto.fi  •  www.teosto.fi
* Soittaminen 01080-palvelunumeroon maksaa kotimaan lankaliittymistä 8,28 snt/puhelu + 5,95 snt/min ja matkapuhelinliittymistä 8,28 snt/puhelu + 17,04 snt/min. Hinnat
sisältävät arvonlisäveron.

Teoston keräämät korvaukset vuonna 2011
vuonna 2011 Teosto laskutti kotimaasta musiikin esityskorvauksia 45,3 miljoonaa euroa eli 5,8 prosenttia edellisvuotta enemmän. NCB:n tilittämät tallennuskorvaukset suomalaisille tekijöille ja kustantajille vähenivät sen
sijaan 11,8 prosenttia 4,4 miljoonaan euroon.

kaikki esitys- ja
tallennuskorvaukset

teoston keräämät
korvaukset

yhteensä 53,6 milj. €

yhteensä 45,3 milj. €

Internet ja
uudet mediat 3 %
Konsertit
ja muut
tapahtumat
14 %

Esityskorvaukset
ulkomailta 5 %

Muut 8 %

Muut 2 %

NCB:n keräämät
korvaukset* 9 %

Teoston keräämät
korvaukset 84 %

Radio ja TV
59 %

Taustamusiikki
asiakastiloissa
16 %

* Tilitykset suomalaisille oikeudenomistajille

teoston laskuttamista korvauksista 62 prosenttia eli noin 28 miljoonaa euroa tuli musiikin käytöstä televisiossa,
radiossa ja internetissä. Kaupallisen television musiikinkäytöstään maksamien korvausten määrä kasvoi edellisvuodesta. Kasvua selittää kaupallisten tv-kanavien määrän ja eri kanavien musiikkimäärän lisääntyminen:
ohjelmatunteja oli edellisvuotta enemmän ja ohjelmissa myös käytettiin enemmän musiikkia.
myös kaupallisen radion musiikinkäytön korvaukset lisääntyivät. Kasvu syntyi pääosin keskeisten radiokanavien mainosmyynnin ja liikevaihtojen erittäin suotuisasta kehityksestä. Radioiden soittaman musiikin
määrä säilyi pääosin ennallaan tai jopa väheni hieman.
konserteista ja festivaaleista laskutetut esityskorvaukset kasvoivat 9,2 prosenttia vuodesta 2010. Isoja
stadionkonsertteja järjestettiin vain muutama, mutta kesän festivaalit onnistuivat yli odotusten ja useat festivaalit rikkoivat yleisöennätyksiään. Rock-klubien, tanssipaikkojen ja muiden pienempien elävän musiikin
esityspaikkojen Teostolle maksamat korvaukset saavuttivat lähes edellisen vuoden tason.
taustamusiikin käytöstä laskutettiin vuonna 2011 korvauksia noin 10 miljoonaa euroa lähes 32 000:lta
taustamusiikkia liiketoiminnassaan hyödyntävältä musiikin käyttäjäasiakkaalta. Teosto ei kerää musiikkiraportteja taustamusiikkialueilta vaan tilittää kaikki laskutetut taustamusiikin korvaukset radion, television,
konsertin ja elävän musiikin tilitysalueilla Finnpanelin radio- ja televisiotutkimusten sekä joka toinen vuosi
tehtävän taustamusiikkialueen musiikinkäyttötutkimuksen tuloksia hyödyntäen.
lue lisää vuosikertomuksestamme http://www.e-julkaisu.fi/teosto/vuosikertomus/2011/

