TIEDOTE TEOSTOn ilmoituskäytäntöjen muuttumisesta 7.1.2015
1. 7.1. 2015 jälkeen asiointi tapahtuu ainoastaan sähköisesti.
2. Ei riitä enää, että konsertin/tapahtuman tiedot esitettyine kappaleineen, lipputuloineen ja
jäsenmäärineen ilmoitetaan, vaan musiikinkäyttöön tarvitaan TAPAHTUMALUPA.
Mitä ja miksi?




Tapahtumaluvalla ilmoitat TEOSTOlle/GRAMEXille yhdistyksen musiikinkäytöstä.
TEOSTO on säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikinkustantajien tekijänoikeusjärjestö.
GRAMEX on muusikoiden ja musiikkituottajien tekijänoikeusjärjestö.



TEOSTOn kautta musiikintekijät ja -kustantajat saavat korvaukset teostensa käytöstä.

Musiikinkäyttökorvauksen määrä
 Tapahtumien musiikinkäyttökorvauksen määrä perustuu musiikinkäyttötapaan (oliko musiikki
esimerkiksi taustamusiikkia vai tapahtuman pääasiallinen sisältö jne.) sekä tapahtuman
toteutuneisiin lipputuloihin tai yleisömäärään.
 Korvauksen määrään vaikuttaa myös säveltäjien, sanoittajien ja sovittajien ikä, sillä musiikki on
suojattua tekijän eläessä ja tämän lisäksi vielä 70 vuotta hänen kuolemastaan. Huomioon tulee
ottaa säveltäjän lisäksi myös sanoittaja sekä sovittaja. Jos teoksen säveltäjä on kuollut yli sata
vuotta sitten, mutta sovittaja elää, on kyseinen sovitus suojattua musiikkia.
Tapahtumalupa




Mikäli yhdistys ei TÄNÄ VUONNA ole hakenut tapahtumalupaa, se on haettava.
Lupa on voimassa toistaiseksi ja luvan saamisen jälkeen riittää, kun ilmoitetaan sillä järjestettyjen
tapahtumien tiedot TEOSTOn verkkopalvelussa. Luvan irtisanomisaika on 1 kk.
TAPAHTUMALUVAN HAKEMISEKSI tarvitaan käyttäjätunnukset TEOSTOn verkkopalveluun
o jos niitä ei vielä ole tai ne ovat hukkuneet haetaan käyttäjätunnukset Yhteydenottopyyntölomakkeella
o tunnuksilla kirjaudutaan TEOSTON verkkopalvelun ja haetaan lupa Hae lupa –osiossa
o Huom! Luvan hakijalla pitää olla yhdistyksen nimenkirjoitus- ja sopimuksenteko-oikeus.

Ilmoittaminen
 Lupaa haettaessa voi halutessaan ilmoittaa etukäteen tulossa olevat konsertit/tapahtumat ja vasta
jälkeenpäin tilitystiedot
o TEOSTO lähettää ilmoitettujen tietojen perusteella laskun ilmoittajalle.
 Konsertin/tapahtuman tiedot ja tilitystiedot voi ilmoittaa myös jälkeenpäin samalla kertaa.
TAPAHTUMALUPA pitää kuitenkin olla haettuna TEOSTON verkkopalvelussa.
 Kun tiedot ilmoitetaan viimeistään 14 vuorokautta tapahtuman järjestämisen jälkeen, saat
musiikinkäyttökorvauksesta 3 % alennuksen.
 Huom! Jos yhdistys on hakenut tapahtumaluvan, eikä ole ilmoittanut tilitystietoja, TEOSTO
muistuttaa asiasta ja jos tähän ei reagoida, lähettää arviolaskun tapahtuman musiikinkäytöstä.
Koska arviolaskun summa on yleensä todellisiin tietoihin perustuvaa summaa huomattavasti
suurempi, tapahtuman todelliset tiedot kannattaa ilmoittaa.

Mikä lupa mihinkin tilaisuuteen?





TAPAHTUMALUVALLA ilmoitetaan konsertit, vaikka ne olisivat pääsymaksuttomia.
PIENLUVALLA kannattaa ilmoittaa, jos vuoden aikana on vähintään kolme ”flash mob”- tai muuta
sen kaltaista tapahtumaa, esim. kauppakeskuksissa. Lupa on voimassa toistaiseksi. Irtisanomisaika
on 1 kk. Pienluvalla järjestettyjen tapahtumien tietoja ei tarvitse ilmoittaa Teostolle. Pienlupa
maksaa 97,25€ + voimassa oleva alv.
NETTILISENSSI tarvitaan, jos käytetään musiikkia omilla verkkosivuilla!

Lisätietoja ja linkkejä
 YHTEYDENOTTOPYYNTÖ http://www.teosto.fi/ota-yhteytta
 LUVAT http://www.teosto.fi/kayttajat/luvat
 HINNASTOT http://www.teosto.fi/sites/default/files/files/Tapahtumalupa_hinnastot_2015.pdf
 Arviolaskun oikaisun ohje http://www.teosto.fi/teosto/artikkelit/arviolaskun-oikaisutapahtumalupa.
 TEOSTOn asiakaspalvelu@teosto.fi tai 010 808 118 neuvoo tarvittaessa.

