
HINNASTO MUSIIKIN KÄYTTÖ TV-TUOTANNOISSA POHJOISMAISSA

TUOTANTOTYYPPI MÄÄRITELMÄ MUSIIKKIKATEGORIA SYNKRONOINTIKORVAUS

MUUT TV-OHJELMAT Kaikki muut tv-ohjelmat sekä paikallistelelevisio-ohjel-
mat

Olemassa oleva musiikki 2,00 €/musiikkisekunti

Tilausmusiikki 1,50 €/musiikkisekunti

LIVE ON TAPE                      Livetaltiointi yleisön edessä. Ei rajoituksia esitysajan tai 
uusintakertojen suhteen

Olemassa oleva musiikki 0,90 €/musiikkisekunti

Tilausmusiikki 0,49 €/musiikkisekunti

TV-DRAAMA 
Esitys Pohjoismaissa ja 
Baltiassa

TV-draama, fiktiiviseen käsikirjoitukseen perustuva 
tv-sarja, esitettäväksi Pohjoismaissa ja Baltian maissa. 
 
Jos jo tuotantovaiheessa on levityssopimukset Pohjo-
ismaiden/Baltian ulkopuolisesta levityksestä, luvat on 
hankittava suoraan oikeudenomistajilta

Olemassa oleva musiikki

30 sekuntiin saakka: 450 €//teos 
 
30-60 sekuntia: lisäkorvaus 225 €/teos 
 
Yli 60 sekuntia: lisäkorvaus 112,50 €/30sek/
teos

Tilausmusiikki 1,50 €/musiikkisekunti

TV-DRAAMA 
Esitys Pohjoismaiden ja 
Baltian ulkopuolella 

Fiktiiviseen käsikirjoitukseen perustuva draama es-
itettäväksi televisiossa Pohjoismaiden ja Baltian maiden 
lisäksi myös muissa maissa tai koko maailmassa

Olemassa oleva musiikki Ota yhteyttä suoraan oikeudenhaltijaan

Tilausmusiikki Ota yhteyttä suoraan oikeudenhaltijaan

KONSERTTITALTIOINNIT
Taltioinnit yleisölle esitetyistä konserteista tai keikoista. 
Huom! oopperat ja musikaalit (ns. suuret oikeudet) 
sopimuksen mukaan

Olemassa oleva musiikki 0,70 €/musiikkisekunti

Tilausmusiikki 0,49 €/musiikkisekunti

TUNNUS- JA  
BUMPERMUSIIKKI Ohjelman alku- ja/tai lopputunnuksessa tai mainoskat-

kotunnisteessa (bumper) käytetty musiikki

Olemassa oleva musiikki Ota yhteyttä suoraan oikeudenhaltijaan

Tilausmusiikki 1,50 €/musiikkisekunti

MAINOKSET, TRAILERIT JA 
PROMOT

Tv-mainos tai tv-ohjelmaa mainostava trailer, promo tai 
kanavapromo

Olemassa oleva musiikki Ota yhteyttä suoraan oikeudenhaltijaan

Tilausmusiikki Ota yhteyttä suoraan oikeudenhaltijaan

LISÄKORVAUKSET MUSIIKINKÄYTÖSTÄ, JOS TUOTANTOA ESITETÄÄN POHJOISMAIDEN JA 
BALTIAN MAIDEN ULKOPUOLELLA   

Yllä olevat hinnat sisältävät oikeuden musiikin käyttöön myös Pohjoismaihin ja Baltiaan geoblokatuissa online-palve-
luissa. NCB voi lisensoida tuotantoja myös tämän alueen ulkopuolelle, mutta silloin NCB voi antaa käyttöluvan vain 
pohjoismaiseen ja balttilaiseen musiikkiin. Hintoihin tulee korotus alla olevan taulukon mukaisesti. Ei koske TV-draamaa, 
joka esitetään Pohjoismaiden ja Baltian ulkopuolella

ALUE / MAANOSA LISÄMAKSU PROSENTTEINA LISÄMAKSU 

YKSITTÄINEN MAA  +15% Yllä olevan hinnaston hinta x 1,15

EUROOPPA  +100%   Yllä olevan hinnaston hinta x 2

USA JA KANADA  +100%   Yllä olevan hinnaston hinta x 2

KOKO MAAILMA  +200%   Yllä olevan hinnaston hinta x 3

Minimilaskutus 65 €



HINNASTO MUSIIKIN KÄYTTÖ MUISSA AV-TUOTANNOISSA POHJOISMAISSA

TUOTANTOTYYPPI        MÄÄRITELMÄ MUSIIKKIKATEGORIA SYNKRONOINTIKORVAUS KOPIOKORVAUS

PITKÄT ELOKUVAT JA 
NIIDEN TRAILERIT
Teatterilevitykseen

Fiktiiviseen käsikirjoitukseen perustu-
vat pitkät elokuvat, jotka on tuotettu 
elokuvateatterilevitykseen ja muuhun 
kaupalliseen jakeluun

Olemassa oleva musiikki Ota yhteyttä suoraan  
oikeudenhaltijaan

0,026 €/ musiikkisekunti/kopio

Tilausmusiikki Ota yhteyttä suoraan  
oikeudenhaltijaan

LYHYTELOKUVAT
Teatterilevitykseen

Fiktiiviseen käsikirjoitukseen perustu-
vat lyhytelokuvat, jotka on tuotettu 
elokuvateatterilevitykseen ja muuhun 
kaupalliseen jakeluun

Olemassa oleva musiikki Ota yhteyttä suoraan 
oikeudenhaltijaan

0,009 €/musiikkisekunti/kopio

Tilausmusiikki Ota yhteyttä suoraan 
oikeudenhaltijaan

LYHYTELOKUVAT
Festivaaleille

Fiktiiviseen käsikirjoitukseen perustu-
vat lyhytelokuvat, jotka on tuotettu 
televisioon, elokuvafestivaaleille tai 
muuhun julkiseen käyttöön

Olemassa oleva musiikki 2,00 €/musiikkisekunti
0,009 €/musiikkisekunti/kopio

Tilausmusiikki 1,50 €/musiikkisekunti

DOKUMENTTIELOKUVAT
Teatterilevitykseen

Todellisuutta kuvaava, ei fiktiiviseen 
käsikirjoitukseen perustuva elokuva, 
joka on tuotettu elokuvateatterilevi-
tykseen ja  kaupalliseen käyttöön

Olemassa oleva musiikki Ota yhteyttä suoraan 
oikeudenhaltijaan

0,009 €/ musiikkisekunti/kopio

Tilausmusiikki Ota yhteyttä suoraan 
oikeudenhaltijaan

DOKUMENTTIELOKUVAT
Televisioon ja eloku-
va-festivaaleille 

Todellisuutta kuvaava, ei fiktiiviseen 
käsikirjoitukseen perustuva elokuva, 
joka on tuotettu televisioon, eloku-
vafestivaaleille tai muuhun julkiseen 
käyttöön

Olemassa oleva musiikki 2,00 €/musiikkisekunti

0,009 €/musiikkisekunti/kopio

Tilausmusiikki 1,50 €/musiikkisekunti

OPETUSOHJELMAT
Koulujen ja ei kaupallisten koulutuslai-
tosten käyttöön tuotetut opetusohjel-
mat

Olemassa oleva musiikki 0,60 €/musiikkisekunti
0,009 €/musiikkisekunti/kopio

Tilausmusiikki 0,40 €/musiikkisekunti 

YRITYSESITTELYT
Julkinen käyttö

Yritysesittelyt nettiin, asiakastilaisuuk-
siin, messuille jne

Olemassa oleva musiikki Ota yhteyttä suoraan 
oikeudenhaltijaan

0,009 €/musiikkisekunti/kopio

Tilausmusiikki Ota yhteyttä suoraan 
oikeudenhaltijaan

YRITYSESITTELYT
Sisäinen käyttö

Yritysesittelyt intranettiin, kokouksiin,  
henkilökuntatilaisuuksiin jne

Olemassa oleva musiikki 200 €/teos
0,009 €/musiikkisekunti/kopio

Tilausmusiikki 1,50 €/musiikkisekunti

KOULUTEHTÄVÄT,  
PROJEKTIT

Peruskoulun tai lukion oppilaiden 
kouluprojektit (ei elokuva-alan oppilai-
tosten opiskelijaelokuvat tai vastaavat 
puoliammattimaiset tuotannot)

Olemassa oleva musiikki 0,35 €/musiikkisekunti 0,009 €/musiikkisekunti/kopio

MUUT TUOTANNOT
Muut ei kaupalliset tuotannot, kuten 
tanssiesitykset, taideprojektit, kuntoi-
luvideot jne

Olemassa oleva musiikki 1,00 €/musiikkisekunti 0,009 €/musiikkisekunti/kopio

LISÄKORVAUKSET MUSIIKINKÄYTÖSTÄ, JOS TUOTANTOA ESITETÄÄN POHJOISMAIDEN JA 
BALTIAN MAIDEN ULKOPUOLELLA   

Yllä olevat hinnat sisältävät oikeuden musiikin käyttöön myös Pohjoismaihin ja Baltiaan geoblokatuissa online-palveluis-
sa. NCB voi lisensoida tuotantoja myös tämän alueen ulkopuolelle, mutta silloin NCB voi antaa käyttöluvan vain pohjois-
maiseen ja balttilaiseen musiikkiin. Hintoihin tulee korotus alla olevan taulukon mukaisesti

ALUE / MAANOSA LISÄMAKSU PROSENTTEINA LISÄMAKSU

YKSITTÄINEN MAA  +15% Yllä olevan hinnaston hinta x 1,15

EUROOPPA  +100%   Yllä olevan hinnaston hinta x 2

USA JA KANADA  +100%   Yllä olevan hinnaston hinta x 2

KOKO MAAILMA  +200%   Yllä olevan hinnaston hinta x 3

Minimilaskutus 65 €



HINNASTO MYYNTITALLENTEET FYYSISET TALLENTEET (ESIM. DVD- JA BLU RAY -LEVYT JNE)

TUOTANTOTYYPPI MÄÄRITELMÄ SYNKRONOINTIKORVAUS KOPIOKORVAUS

AUDIOVISUAALISET TALLENTEET Elokuvat

Pitkien elokuvien synkronointikor-
vaus sisältyy tuotantovaiheessa 
maksettavaan synkronointikor-
vaukseen

2,5725 % tukkuhinnasta (ilman alv) 

Minimikopiokorvaus: 0,10 €/kopio

AUDIOVISUAALISET TALLENTEET Tv-sarjat, lyhytelokuvat, dokumentit jne 0,70 €/musiikkisekunti
2,5725 % tukkuhinnasta (ilman alv)

Minimikopiokorvaus: 0,10 €/kopio

KONSERTTI- TAI 
MUSIIKKITALLENTEET Musiikki- ja konserttivideot Sisältyy kopiokorvaukseen

7,2 % tukkuhinnasta (ilman alv)  
 
5,91 % kuluttajahinnasta (ilman alv)  
 
Minimikopiokorvaus: 0,57 €/kopio

AUDIOVISUAALISET  
MUSIIKKITALLENTEET Tallenteet, joissa musiikkia enemmän kuin 

50 % sisällöstä 0,70 €/musiikkisekunti

9,009 % tukkuhinnasta (ilman alv) 
 
7,4 % kuluttajahinnasta (ilman alv) 
 
NB! Minimikopiokorvaus: 0,61 €/kopio 
 
Jos musiikin osuus on alle 100 % kokonaiskesto-
sta, alennetaan korvausprosenttia vastaavassa 
suhteessa

Minimilaskutus 65 €
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