15.6.2017

Kesäkuun tilityksessä Teoston
asiakkaille 34 miljoonaa euroa
Kesäkuun tilityksessä musiikintekijöille ja -kustantajille maksetaan yhteensä 34 miljoonaa euroa. Tästä 15 miljoonaa
euroa maksetaan Teoston kotimaisille asiakkaille ja ulkomaisille 19 miljoonaa euroa.
Kesäkuussa kotimaisille asiakkaillemme maksetaan
• Kotimaassa vuonna 2016 esitetyn musiikin korvauksia 12,4 miljoonaa euroa.
• 0,6 miljoonaa euroa asiakkaidemme teosten esittämisestä ulkomailla. Kesäkuun tilityksessä on mukana ulkomaan
tilityksiä, jotka on maksettu Teostoon 31.3.2017 mennessä
• NCB:n keräämiä tallennus- ja onlinekorvauksia 1,3 miljoonaa euroa.
• NMP:n keräämiä online-korvauksia 517 800 euroa.
• Kesäkuusta 2015 alkaen kertyneitä korvauksia teoksille, joista on puuttunut teosilmoitus. Nyt mukana ovat korvaukset teoksille, joiden teosilmoitukset on lähetetty Teostoon 31.3.2017 mennessä.
• Korvaukset reklamaatioista, jotka Teosto on selvittänyt 19.4.2017 mennessä
• Aiemmissa tilityksissä pidätettyjä korvauksia teoksista, joiden jako-osuuksissa olleet kiistat on selvitetty 31.3.2017
mennessä.
Kesäkuun tilityksen yhteydessä maksamme suomalaisen musiikin edistämisvaroista 195 000 euroa tukemaan kotimaisia
tekijöitä ja kustantajia, jotka tekevät esitysmateriaaleja edellyttäviä (partituurimusiikki) teoksia.

Korvaukset kotimaisille tekijöille ja kustantajille
Esityskorvaukset kotimaasta
Radio
Televisio
Teatterielokuvat
Tapahtumat, elävä musiikki
Streaming
Yksityisen kopioinnin hyvitys, lainaukset
Mekaaninen musiikki
Yhteensä

Euroa
662 373
3 649 412
127 910
4 410 560
354 467
2 016
3 245 860
12 452 598

Esityskorvaukset ulkomailta
Radio

196 718

Televisio

106 900

Teatterielokuva
Tapahtumat
Diskot
Yksityisen kopioinnin hyvitys
Download
Mekaaninen musiikki
Streaming
Muut rojaltit

1 692
178 700
5 717
826
28 694
4 145
11 180
105 263

Yhteensä

639 835

NCB:n maksamat tallennuskorvaukset

1 270 140

NMP:n maksamat online-korvaukset
Kaikki yhteensä

517 842
14 880 415

Teoston keräämistä korvauksista on vähennetty Teoston keskimääräisen kuluprosentin mukaisesti 18,6 % kulut sekä
kotimaan esityskorvauksista pidätetty kansallisiin varoihin* 6,7 %.
*Sääntömääräisen tarkoituksensa toteuttamiseksi Teosto on oikeudenhaltijoidensa kanssa tehdyissä asiakassopimuksissa muun muassa
sopinut, että se saa vähentää oikeudenhaltijoilleen kertyneistä tuloista oikeuksien hallinnoinnista aiheutuneiden kulujen lisäksi enintään 10 %
käytettäväksi suomalaisen musiikin edistämiseen. Lisäksi Teosto on sopinut ulkomaisten tekijänoikeusjärjestöjen tai muiden tekijänoikeuden
haltijoiden kanssa kerättyjen tekijänoikeuskorvausten pidättämisestä tietyltä osin sosiaalisiin ja kulttuurisiin, tai vastaaviin tarkoituksiin. Edellä
mainituista rahoituslähteistä käytetään yhdessä nimitystä ”kansalliset varat”.

Taustamusiikille oma tilitysalue
Kesäkuussa maksamme ensimmäistä kertaa taustamusiikkitilitystä omana tilitysalueenaan. Aikaisemmin taustamusiikista
kerätyt korvaukset on maksettu osana muiden alueiden tilityksiä.
Taustamusiikin tilityksessä hyödynnetään jatkossakin radiokanavien ja elävän musiikin alueiden esitysraportteja, ja
käytämme tilityksen jakoperusteena mm. vuosittain tehtävää musiikinkäyttötutkimusta.
Taustamusiikkikorvaukset tilitetään omana tilitysalueena, jonka tarkempana esitysalueena mainitaan joko ”Taustamusiikki, Radio” tai ”Taustamusiikki, Elävä”. Esitysalue kertoo, minkä alueiden raportteja tilityksen jaossa on hyödynnetty.
Tietoa siitä, minkä alueiden raporttien perusteella yritysten taustamusiikista maksamat esityskorvaukset tilitetään,
löydät kirjeen loppupuolelta löytyvästä Taustamusiikki-taulukosta.

TV Finlandille oma tilitysalue
Ruotsissa esitettävän TV Finland -kanavan osalta tilitys maksetaan omana tilitysalueenaan alkaen kesäkuun 2017
tilityksestä. TV Finland kanavalla esitetään Yleisradion TV-kanavien ohjelmaa.

Korjaustilityksiä maksetaan neljä kertaa vuodessa
Maksamme kaikkien kvartaalitilitystemme yhteydessä niin sanottuja korjaustilityksiä. Korjaustilityksissä maksetaan
muun muassa aiemmissa tilityksissä kertyneitä korvauksia teoksille, joista ei ollut alkuperäiseen tilitykseen mennessä
tehty teosilmoitusta sekä reklamaatioiden ja selvinneiden kiistojen perusteella tehtyjä oikaisuja tilitykseen.
Kesäkuun korjaustilityksessä Teoston asiakkaille maksetaan yhteensä 5 526 euroa korvauksia koskien selvitettyjä
reklamaatioita ja kiistoja ja 49 903 euroa teoksille, joista on alkuperäisen tilityksen aikaan puuttunut teosilmoitus.
Korjaustilitysten korvaukset näkyvät verkkopalvelun tilityserittelyssä alkuperäisillä esitysalueilla.

Korjaus joulukuussa 2016 tilitettyihin ulkomaan korvauksiin Norjasta
Teosto tilitti Norjan tekijänoikeusjärjestö Tonosta tulleita ulkomaan korvauksia joulukuussa 2016 noin 72 000 euroa
Norjassa esitetyille teoksille. Tilityksen jälkeen on huomattu, että tässä osassa tilitystä on ollut virheellisiä osuuksia.
Kesäkuun tilityksen yhteydessä tehdään korjaustilitys, joka koskee tekijöitä, jotka saivat joulukuussa 2016 Norjasta
ulkomaan korvauksia. Näillä tekijöillä kesäkuun 2017 tilitys sisältää miinusmerkkisenä virheellisiä summia, jotka on
vähennetty korjaustilityksessä sekä plusmerkkisenä oikeaksi korjattuja tilityksiä. Seurauksena Norjasta tulleen tilityksen
kokonaismäärä voi joko pienentyä, pysyä samana tai suurentua, riippuen korjauksen suunnasta. Tähän liittyvät korjaukset näkyvät verkkopalvelussa ulkomaan tilityksissä.

NCB-tilitys: Tallennus- ja online-korvaukset
Kesäkuun tilityksessä maksetaan tallennuskorvauksia, jotka NCB on lisensoinut, laskuttanut ja prosessoinut Teoston
puolesta. NCB-tilitys sisältää myös online-korvauksia joulukuusta 2015 alkaen ja iTunesin (nykyisin nimellä Apple)
myyntikorvauksia ajalta huhtikuu-toukokuu 2016.
NCB:n normaalin tilityksen lisäksi kesäkuussa maksetaan online-alueelta iTunesin (nykyisin Apple) myyntikorvauksia
vuodelta 2012. Korvauksia ei ole voitu kohdistaa, joten ne tilitetään tasaisesti niiden oikeudenomistajien kesken, jotka
ovat saaneet online-korvauksia samalta ajalta.
NCB-tilityksessä maksetaan ns. könttäsummakorvauksia, joita ei ole kohdistettu teoskohtaisesti. Könttäsummatilityksessä maksetaan:
• Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksukorvauksia ulkomaisilta tekijänoikeusjärjestöiltä
• Ulkomaisten tekijänoikeusjärjestöjen korvauksia
• Korvauksia, joita NCB ei ole pystynyt maksamaan teoskohtaisesti kesäkuussa 2013.
NCB:n kesäkuun tilitys on tavallista pienempi, koska NCB ei ole saanut kaikkia korvauksia Saksan Gemasta. Saksassa on
käynnissä verotutkinta, mikä on aiheuttanut sen, että Gema ei ole voinut maksaa korvauksia NCB:lle. Kyseinen verotutkinta viivästyttää Geman vuoden 2016 toisen puoliskon sekä Geman maksamien Warnerin ja Sonyn CLA-korvausten
maksua. NCB ei ole saanut myöskään Kreikan myyntikorvauksia johtuen verotutkinnasta.
Myös Iso-Britannian myyntikorvaukset vuoden 2016 vuosipuoliskolta ovat myöhässä. NCB:n tavoitteena on tilittää
nämä korvaukset joulukuussa 2017.

NMP: online-korvaukset
Teoston lisensoimien kansainvälisten online-musiikkipalveluiden laskutuksen ja prosessoinnin
Teostolle hoitaa NCB:n ja englantilaisen PRS for Musicin omistama yhteisyritys Network of Music Partners A/S eli NMP.
NMP:n kesäkuun tilityksessä Teoston asiakkaille maksetaan korvauksia:
• Spotifyssä marraskuun 2016 ja tammikuun 2017 väliseltä aikajaksolta
• iTunesin korvauksia kesäkuulta 2016
• Microsoft Xboxin korvauksia aikajaksolta heinä-syyskuu 2016
Kesäkuun tilityksestä puuttuvat online-korvaukset Apple Musicista ja YouTubesta, sillä näiden palveluiden tilitystiedot
myöhästyivät tilityksestä.

Tilityksesi maksuerittely löytyy verkkopalvelusta
Näet oman tilityksesi tiedot henkilökohtaisesta tilityserittelystäsi. Voit tarkastella tilitystäsi verkkopalvelun online-
haulla sekä tilitystietojen visualisoinnista. NCB:n ja NMP:n tilityslistat ovat verkkopalvelussa pdf-tiedostoina.
Pienin oikeudenomistajalle maksettava summa on 25 euroa. Jos tilityksestä kertynyt summa jää tämän alle, se maksetaan oikeudenomistajan tilille, kun 25 euron raja on saavutettu. Summa tulee maksuun seuraavan mahdollisen tilitysten
yhteydessä.
Mikäli tilityksen saava kustantaja on arvonlisäverovelvollinen, Teosto maksaa tilityksen arvonlisäverollisena.

Tilitysalueiden sisällöt
Oheisista taulukoista näet, mitä radio- tai tv-kanavia tai muita esityspaikkoja kukin tilitysalue kattaa.
Tietoa siitä, minkä alueiden raporttien perusteella yritysten taustamusiikista maksamat esityskorvaukset tilitetään,
löydät Taustamusiikki-taulukosta.
Tilitysalue

Esitysalue

Muuta

RADIO
Yle valtakunnalliset
radiokanavat

Yle Radio 1, Yle Radio Suomi, YleX, Radio
Sisältää internet-radiokorvauksia.
Extrem, Radio Vega, Yle Yöradio, Ylen Klassinen

Ylen maakuntaradiot

Yle maakuntaradiot (suomen-, ruotsin- ja
saamenkieliset lähetykset)

Yle tallentaminen,
äänitteet
Kaupalliset radiokanavat

Sisältää internet-radiokorvauksia.
Yleisradion maksamat korvaukset musiikin
omasta tallentamisesta radiokäyttöön

Kukin erikseen: Radio Nova, City-radiot (Bauer), Sisältää internet-radiokorvauksia.
Radio Rock, Radio Aalto, Radio Dei, SuomiPOP,
NRJ Energy, Iskelmä (Bauer) + kumppanit, KissFM,
MetroFM, Groove FM, Radio Pori, NRJ Nostalgia,
Loop, pienet kaupalliset radiot

TELEVISIO
Yle TV1, Yle TV2, Yle Teema, Yle Fem, MTV3,
MTV3 Ava, MTV3 Juniori, MTV3 Max, Sub,
Nelonen, Jim, Liv, 4Prime, TV5, TV7, Kutonen,
Fox, Hero, Frii, TV Finland
Yle tallentaminen,
av-tuotannot

Tässä ryhmässä tilitetään myös maksullisten
TV-kanavien korvauksia, netti-TV-korvauksia.

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

STREAMING
Yle Areena
Yle Elävä arkisto

Yleisradion maksama esityskorvaus musiikinkäytöstä internet-palvelussa.

Elävä musiikki

Elävä musiikki, pienet tapahtumat
Elävä musiikki, laskutusperusteinen
Elävä musiikki, yleisöperusteinen
Mekaaninen musiikki, DJ

Sisältää ravintoloissa ja laivoissa
esitetyn musiikin. Laivojen korvaukset
tilitetään pienten ja laskutusperusteisten
tapahtumien alla.

Konsertit

Konservatoriot, Musiikkioppilaitokset, Sibelius-Akatemia, Radion sinfoniaorkesterin konsertit,
Ylen järjestämät muut konsertit, Varuskuntasoittokuntien konsertit, Helsingin kaupunginorkesteri,
Lahden kaupunginorkesteri, Turun kaupunginorkesteri, Tampereen kaupunginorkesterit, Muiden
kaupunginorkestereiden konsertit, Kuntien
järjestämät konsertit, Seurakuntien järjestämät
konsertit, Muut konsertit, joiden laskutettu
esityskorvaus on alle 1200 euroa.

Festivaalit

Pori Jazz, Provinssirock, Ruisrock, Ilosaarirock,
Tuska-festivaali, Flow Festival, Himos Festival
(Juhannus), Qstock

TAPAHTUMAT

Tilitysalue

Esitysalue

Muuta

Suuret konsertit

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

Teatteri

Tässä ryhmässä tilitetään korvaus näytelmissä
esitetystä musiikista.

TEATTERIELOKUVAT

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

MEKAANINEN MUSIIKKI
(TAUSTAMUSIIKKI)

Taustamusiikki, radio

Radioalueen raportteja hyödynnetty taustamusiikkitilityksen jaossa (kts. taulukko alla)

Taustamusiikki, elävä

Elävän musiikin ja konserttialueen raportteja
hyödynnetty taustamusiikkitilityksen jaossa
(kts. taulukko alla)

Taustamusiikki, Radio

Taustamusiikki, Elävä

Ravintolat mekaaninen tausta

X

X

Asiakastilat

X

X

Kauneus- ja terveyspalvelut

X

Taksit

X

Ravintolat, mekaaninen tanssi ja karaoke

X

Majoitustilat

X

Musiikkiautomaatit

X

Henkilökunta-musiikki

X

Linja-autot ja junat

X

Huomasitko tilityksessä korjattavaa?
Jos huomasit tilityksessäsi puutteita tai korjattavaa, ilmoita niistä meille sähköpostitse osoitteella
huomautukset@teosto.fi tai verkkopalvelun Huomautukset-osiossa viimeistään 31.8.2017. Käsittelemme tilitystä
koskevat huomautukset saapumisjärjestyksessä mahdollisimman pian. Huomioithan, että kesälomakausi hidastaa
huomautusten käsittelyä.
Kerro huomautuksessa:
• teoksen nimi
• esityspäivä ja -paikka
• tilaisuuden järjestäjä
• jos teosta on esitetty radiossa tai televisiossa, kerro myös esityskanava ja ohjelman nimi.

Teethän teosilmoituksen heti teoksen valmistuttua
Muistathan, että voimme maksaa korvauksia vain niistä teoksista, joista olemme saaneet ajoissa teosilmoituksen.
Hyvää kesää toivottaen
Teosto

ASIAKASPALVELU PUH. 010 808 118 • OMATEOSTO@TEOSTO.FI • WWW.TEOSTO.FI
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