
Teostolta 4,5 miljoonaa euroa kotimaisille musiikintekijöille
Teoston joulukuun tilityksessä 12.12. kotimaisille musiikintekijöille ja -kustantajille on maksettu 4,5 miljoonaa euroa korvauksia heidän
musiikkinsa käytöstä. Tilityksessä maksettiin esityskorvauksia tapahtumissa, radiossa, ulkomailla ja Video on Demand -palveluissa soitetusta
musiikista. Lisäksi maksettiin musiikin tallentamis-, hyvitysmaksu- ja lainauskorvauksia.

Joulukuun tilityksessä korvauksia maksettiin noin 5 200 Teoston asiakkaana olevalle säveltäjälle, sanoittajalle, sovittajalle ja musiikkikustantajalle.

Kotimaisille tekijöille maksettu tilitys sisältää 1,5 miljoonaa euroa korvauksia Suomessa vuonna 2014 esitetystä musiikista ja 1,7 miljoonaa NCB:n
keräämiä tallennus- ja online-korvauksia. Lisäksi maksettiin 330 000 euroa korvauksia kotimaisten tekijöiden musiikin esittämisestä ulkomailla, 730 000
euroa hyvitysmaksua teosten kopioinnista yksityiseen käyttöön vuonna 2013 ja 210 000 euroa vuoden 2014 lainauskorvauksia.

Lisäksi ulkomaisille musiikintekijöille maksetaan 2,7 miljoonaa euroa Suomesta kerättyjä esityskorvauksia.

Kotimaisille tekijöille joulukuussa 2014 maksettujen korvausten erittely

Esityskorvaukset kotimaasta Euroa
Radio 1 410 861
Tapahtumat 72 476
Streaming (Video on Demand) 50 897
Yhteensä 1 534 233

Esityskorvaukset ulkomailta
Radio 99 096
Televisio 45 269
Teatterielokuvat 1 971
Tapahtumat 133 264
Hyvitysmaksu 11 679
Diskot 4 491
Download 6 654
Mekaaninen musiikki 1 362
Streaming 157
Muut rojaltit 27 143
Yhteensä 331 087

NCB:n maksamat tallentamiskorvaukset 1 736 120
Lainauskorvaukset 208 599
Hyvitysmaksu 725 487

Kaikki yhteensä 4 535 526

Teosto maksaa esitys- ja tallennuskorvauksia asiakkainaan oleville musiikintekijöille ja -kustantajille neljästi vuodessa. Päätilitys on kesäkuussa, jolloin
maksetaan suurin osa edelliseltä vuodelta laskutetuista esityskorvauksista. Teosto on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon järjestö, jonka keräämät
musiikinkäytön korvaukset menevät kulujen vähentämisen jälkeen suoraan säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja kustantajille.
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Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry

Teosto on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon järjestö. Me Teostossa teemme aktiivisesti töitä sen eteen, että Suomessa on hyvät edellytykset tehdä
musiikkia ammattimaisesti ja että suomalaista musiikkia soitetaan nyt ja tulevaisuudessa. Keräämme musiikinkäytön korvaukset ja tilitämme ne edelleen
tekijöille ja kustantajille. Pidämme siis huolen siitä, että jokainen meistä voi nauttia musiikista helposti ja laillisesti ja halutessaan hyödyntää sitä oman
liiketoimintansa edistämisessä. Edistämällä musiikintekijän hyvinvointia olemme mukana edistämässä koko luovan alan ja suomalaisen yhteiskunnan
hyvinvointia ja taloudellista kasvua. Näin olemme tehneet jo vuodesta 1928. Rakkaudesta musiikkiin.

Teosto edustaa 28 000:ta kotimaista ja noin kolmea miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikin kustantajaa. Teosto keräsi vuonna
2013 kotimaasta esityskorvauksia 50,3 miljoonaa euroa, josta toimintakulujen vähentämisen jälkeen tilitetään 86 prosenttia musiikintekijöille ja -
kustantajille.


