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TEOSTOAVGIFTER ÅREN 2008–2009
Enligt upphovsrättslagen förutsätts i regel tillstånd för att offentligt framföra
skyddad musik och för detta ska ersättning betalas. Ur kyrkans synvinkel sett är
21 § i upphovsrättslagen central. Ett utgivet verk får framföras offentligt vid gudstjänst eller undervisning. Ett utgivet verk får även framföras offentligt vid tillfällen
där framförandet av verk inte är det huvudsakliga och tillträdet är avgiftsfritt och
anordnandet inte heller annars sker i förvärvssyfte. Finlands Tonsättares Internationella Upphovsrättsbyrå Teosto r.f. representerar tonsättarna och textförfattarna
med rättigheter i enlighet med upphovsrättslagen.
Kyrkostyrelsen har sedan år 1999 ingått rekommendationsavtal med Teosto gällande ersättning för framförande av musik. Kyrkostyrelsen förband sig att rekommendera församlingarna att dessa betalar Teosto ersättning per antal närvarande församlingsmedlemmar. Om församlingarna ansåg att detta ersättningsförfarande inte var ändamålsenligt, erbjöd Teosto församlingarna möjligheten att för
varje evenemang där musik framförs betala en ersättning enligt den tariff som
tillämpas på ifrågavarande evenemang. År 2007 var ersättningen 6,59 cent per
medlem.
Teosto föreslår att den tidigare tillämpade avtalsstrukturen ändras. Ändringen är
ett led i en mer omfattande reform som Teosto har genomfört under åren 2006 och
2007 i alla kundgrupper (ca 30 000 kunder) i syfte att modernisera och förenkla
avtalsförfarandet. Målet har varit att skapa en modell där den byråkratiska förvaltningen minimeras och kunderna kan garanteras så god kundservice som möjligt samt information om omfattningen av och detaljerna i de tillstånd som beviljas. Reformen har enligt Teosto fått ett positivt mottagande inom alla sektorer.
De föreslagna ändringarna är strukturella. Det kommer inga nya begränsningar i
avtalets innehåll. I den nya modellen får kunden (församlingen) exakt information
om vad som ingår och vad som inte ingår i avtalet. Kunden har också möjlighet att
självständigt besluta om man vill vara med i det avtal som baserar sig på cent per
medlem eller om man vill följa prissättningen enligt en allmän tariff.
I det nya avtalet ingår avgiftsfritt en ansenlig mängd nya användningsområden.
Detta för att intäkterna från dessa områden är relativt små, varmed det administrativt sett är lättare att inkludera dem i avtalet. Sådana nya områden är bl.a. bak-
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grundsmusik t.ex. i personalrum, kundlokaler och telefonväxel i enlighet med
punkt I A i Församlingsavtalet (bilaga 1), olika upptagningsmöjligheter i enlighet
med punkt II och det försök med användning av musik på internet som beskrivs i
en separat bilaga (bilaga 2).
Tekniskt har förändringen i andra sammanhang genomförts så att Teosto efter
förhandlingar har tillställt kunderna ett Kundavtal (Församlingsavtal, bilaga 1),
eventuella Bilagor (bilaga 2) och Allmänna avtalsvillkor (bilaga 3). Om kunden vill
fortsätta tillämpa avtalet om cent per medlem krävs inga åtgärder av kunden, utan
avtalet träder i kraft efter att reklamationstiden löpt ut. Om kunden av en eller
annan orsak inte vill ansluta sig till avtalet om cent per medlem räcker det med ett
meddelande till Teosto och kunden faktureras därefter enligt den allmänna tariffen.
Ersättningen enligt det så kallade centavtal som Teosto föreslår är 6,72 cent för år
2008 (indexjustering +2 %). Om De vackraste julsångerna och välgörenhetsevenemang inkluderas i centpriset är ersättningen 7,62 cent (+0,9 cent). För år 2009 är
indexjusteringen + 4 %.
Den nya avtalsmodell som Teosto föreslår är betydligt tydligare och mer informativ än den gamla. Kyrkostyrelsen har emellertid svårt att ta ställning till om det
lönar sig för församlingarna att ingå centavtal med Teosto eller att betala för evenemang enligt den allmänna tariffen. Varje församling bör fatta detta beslut utgående från sin egen situation. Likaså ska församlingen avgöra om det är ändamålsenligt att i centavtalet inkludera De vackraste julsångerna och välgörenhetsevenemang eller om det är bättre att betala separat för dessa.
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