
Teosto ja YouTube uusivat musiikin lisensointisopimuksen
YouTube ja Teosto ovat uusineet sopimuksen, jonka myötä Teoston edustamat musiikintekijät ja -kustantajat voivat saada tuloa musiikkinsa
käytöstä YouTubessa.  

Sopimus varmistaa, että musiikintekijöille ja kustantajille maksetaan korvaus, kun heidän musiikkiaan kuunnellaan YouTubessa ja he voivat jatkossakin
käyttää YouTubea jakelukanavanaan. Samalla myös YouTuben käyttäjät voivat edelleen nauttia haluamastaan videosisällöstä milloin ja miten haluavat.

Musiikintekijöille ja -kustantajille kertyy tuloa, kun YouTuben kumppaniohjelmaan kuuluvissa videoissa esitetään mainoksia. Uusittu sopimus perustuu ensi
kertaa vuonna 2013 allekirjoitettuun sopimukseen, ja siinä huomioidaan myös YouTube Red -palvelun mahdollinen käynnistyminen Suomessa.

”Olemme hyvin tyytyväisiä sopimuksen uusimisesta ja siitä, että uusittu sopimus huomioi paremmin tekijöiden ja kustantajien oikeudet. Olemme
toteuttaneet yhdessä myös teknisiä parannuksia, jotka mahdollistavat teosten tunnistamisen ja raportoinnin jatkuvan kehittämisen”, sanoo Teoston
toimitusjohtaja Katri Sipilä.

”Haluamme varmistaa, että musiikintekijät ja kustantajat saavat työstään oikeudenmukaisen korvauksen ja että käyttäjämme voivat nauttia
suosikkivideosisällöstään parhaalla mahdollisella tavalla”, sanoo YouTuben Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueen kustantaja- ja järjestösuhteista vastaava
johtaja Gudrun Schweppe. ”Sopimuksen uusiminen Teoston kanssa on tärkeä askel näiden tavoitteiden toteuttamisessa, minkä lisäksi tämä on iso asia
myös kaikille suomalaisille YouTube-faneille.”
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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 29 000:ta kotimaista ja noin kolmea miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikin kustantajaa. Vuonna 2014 Teosto tilitti musiikin esitys- ja
tallennuskorvauksia koti- ja ulkomaisille tekijöille sekä kustantajille toimintakulujen vähentämisen jälkeen yhteensä 52,3 miljoonaa euroa.


