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Maaliskuun tilityksessä 1,8 miljoonaa euroa musiikin tekijöille ja
kustantajille
Maaliskuun tilityksessä 23.3. Teoston asiakkaana oleville musiikin tekijöille ja kustantajille
maksetaan:
•
•
•
•
•

•
•

ulkomaan tilityksiä, jotka on maksettu Teostoon 31.12.2016 mennessä
Ylen radiokorvauksia musiikin esittämisestä ajalla 1.7.–30.9.2016
kaupallisten radioiden korvauksia ajalta 1.7.–30.9.2016
NMP:lle* 30.9.2016 mennessä maksettuja online-korvauksia
Joulukuusta 2014 alkaen kertyneitä korvauksia teoksille, joista on puuttunut
teosilmoitus. Nyt mukana ovat korvaukset teoksille, joiden teosilmoitukset on
lähetetty Teostoon 31.12.2016 mennessä.
Korvaukset reklamaatioista, jotka Teosto on selvittänyt helmikuun loppuun
mennessä
Aiemmissa tilityksissä pidätettyjä korvauksia teoksista, joiden jako-osuuksissa olleet
kiistat on selvitetty vuosien 2014 ja 2016 välisenä aikana.

*Teoston lisensoimien kansainvälisten online- musiikkipalveluiden laskutuksen ja prosessoinnin
hoitaa Network of Music Partners A/S eli NMP. NMP on NCB:n ja englantilaisen PRS for Musicin
omistama yhteisyritys.

Korjaustilitykset jatkossa neljä kertaa vuodessa
Jatkossa 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.
Ensimmäisissä korjaustilityksissä on mukana oikaisujen pohjalta maksettavia korvauksia
useamman vuoden ajalta, mistä johtuen maaliskuun korjaustilitys on summaltaan suurempi
kuin tulevissa kvartaalitilityksissä maksettavat korjaustilitykset. Tämä heijastuu myös
yksittäisille oikeudenomistajille maksettaviin korjaustilitysten summiin.

Maaliskuun korjaustilityksessä Teoston asiakkaille maksetaan yhteensä 18 075 euroa
korvauksia koskien selvitettyjä reklamaatioita ja kiistoja ja 146 378 euroa teoksille, joista on
alkuperäisen tilityksen aikaan puuttunut teosilmoitus.
Korjaustilitysten korvaukset näkyvät verkkopalvelun tilityserittelyssä alkuperäisillä
esitysalueilla.

Maaliskuussa Teoston asiakkaille maksettavat korvaukset tilitysalueittain
Tilitysalue

Summa

Kotimaa
Radio
Televisio
Tapahtumat
Streaming
Yksityisen kopioinnin hyvitys
Lainaukset
Teatterielokuva

752 765
715 962
14 495
11 303
10 053
401
333
218

Ulkomaat
Tapahtumat
Radio
Televisio
Muut rojaltit
Download
Mekaaninen musiikki
Discot
Teatterielokuva
Yksityisen kopioinnin hyvitys
Streaming
Lainaukset

510 423
185 791
118 980
66 963
51 449
50 285
16 283
13 071
4 887
1 524
1 175
15

Yhteensä
NMP:n online-korvauksia

1 263 188
545 402

Maaliskuussa tilitetään lisäksi 1 491 025 euroa Suomessa kerättyjä korvauksia ulkomaisille
oikeudenomistajille.

Tilitystä saavat tekijät ja kustantajat voivat tarkistaa oman tilityksensä erittelyn
verkkopalvelussa. Online-korvausten tilityslistat löytyvät verkkopalvelusta otsikon ’NCB- ja
online -tilitykset’ alta. Maaliskuussa maksetut korvaukset löytyvät listasta, joka on nimetty
’Online 23.3.2017”.
Pienin maksettava summa on 25 euroa. Jos tilityksestä kertynyt summa jää tämän alle, se
maksetaan, kun 25 euron raja on saavutettu. Summa tulee maksuun seuraavan mahdollisen
tilityksen yhteydessä.

Huomasitko tilityksessä korjattavaa?
Jos huomasit tilityksessäsi puutteita tai korjattavaa, ilmoita niistä meille sähköpostitse
osoitteella huomautukset@teosto.fi viimeistään 31.5.2017.
Kerro huomautuksessa
• teoksen nimi
• esityspäivä ja -paikka
• tilaisuuden järjestäjä
• jos teosta on esitetty radiossa tai televisiossa, kerro myös esityskanava ja ohjelman
nimi.
Muistathan, että voimme maksaa korvauksia vain niistä teoksista, joista olemme saaneet
ajoissa teosilmoituksen.

Muista myös esitysilmoitukset
Bändien, orkesterien ja muiden esiintyjien tulee ilmoittaa tiedot ohjelmistostaan ja
esiintymisistään mahdollisimman pian kunkin esityksen jälkeen, viimeistään kuitenkin
kuukauden kuluttua jokaisen vuosineljänneksen päättymisestä. Tämän vuoden esityksistä
maksetaan korvaukset vuoden 2018 kesäkuun tilityksessä.
Teos- ja esitysilmoitusten teko onnistuu Teoston verkkopalvelussa. Esitysilmoituksia voit
tehdä myös iOS- ja Android-laitteisiin ladattavalla Keikkamobiililla.
Mikäli tarvitset neuvoja ilmoitusten tekemisessä, autamme mielellämme. Tavoitat meidät
numerosta 010 808 118* ja sähköpostitse osoitteesta omateosto@teosto.fi.

Hyvää kevättä!
Teosto

