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tapahtumajärjestäjille ja 
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Ohjelma tänään

Juontaja Vappu Aura, viestintä- ja markkinointijohtaja

Klo 12.05 Alkusanat
• Jani Jalonen, asiakkuusjohtaja
• Klo 12.10 Luvat striimaukseen ja musiikkia sisältäviin videoihin
• Antti Valkama, asiakasvastaava
Klo 12.45 Case-esimerkkejä ja vastauksia etukäteen lähetettyihin kysymyksiin
• Antti Valkama, asiakasvastaava
Klo 13.30 Q&A: haluatko kysyä vielä jotain?
• Jani ja Antti vastaavat
Klo 14.00 Webinaari päättyy
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Ohjeita webinaarin seuraamiseen

• Haluamasi näkymän voit valita oikeasta yläkulmasta
• Presentaatio keskiössä, puhuja keskiössä tai gallerianäkymä

• Q&A -työkalulla voit esittää kysymyksen puhujille
• Voit jättää kysymyksen myös nimettömästi
• Katso, onko joku muu ehtinyt esittää saman kysymyksen
• Kysymyksiin vastataan lopuksi

• Chatissa voit kommentoida ja käydä yleistä keskustelua 
muiden webinaarin osallistujien ja puhujien kanssa

• Teknisistä ongelmista laita yksityisviesti Ylläpidolle
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Ohjeita webinaarin seuraamiseen

• Tallenne webinaarista tulee katsottavaksi Teoston YouTube 
-kanavalle 

• Presentaatio jaetaan kaikille osallistujille
• Täydennämme materiaaleja webinaarissa 

esitetyillä kysymyksillä
• Ohjelmassa on kaksi kyselyä, joissa kysymme teiltä 

kokemuksia
• Selaimen kautta webinaariin osallistuvat eivät valitettavasti 

voi osallistua polleihin, sillä ne eivät toimi selaimessa.
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Kysely 1
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Alkusanat
Jani Jalonen, asiakkuusjohtaja



Musiikin striimaukseen 
tarvittavat luvat
Antti Valkama, asiakasvastaava



Musiikin käyttöön tarvitaan aina lupa
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Kuluttajille maksuttomat striimit   Kuluttajille maksulliset striimit



Kuluttajille maksuttomat striimit
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• Alusta
• Some
• Oma kotisivu tai muu toteutustapa

• Toteutus
• Live
• Live + tallenne

• Live + some = Lupaa ei tarvita
• Live + tallenne + some = Tarvitset luvan
• Oma kotisivu + live (tai live + tallenne) = Tarvitset luvan



Kuluttajille maksulliset striimit
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• Valmiit ”avaimet käteen” palvelut
• Monella palvelulla jo sopimus Teoston kanssa 

Teosto ja palvelu hoitavat lupa-asiat

• Tekniset alustat
• Pelkkä tekniikka tai ”avaimet käteen”
• Kenellä vastuu tekijänoikeuskorvauksista?
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Livestriimauslupa 1.9.2020 

• Kaikkiin maksullisiin livestriimeihin (ja tallenteisiin) 
kaikilla alustoilla

• Musiikin määrä tapahtumassa vaikuttaa hintaan
• Lisämaksusta 7 vrk on-demand katselu 

(lyhytaikainen tallenne)
• Koehinnoittelu, voimassa 31.8.2021 asti

• HUOM! Myös yli 2000 katsojan ilmaiskonsertit 
tarvitsevat livestriimausluvan

• Ei koske some-alustoja
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Livestriimauslupa
Musiikin käyttötapa Korvaus katselu-

oikeuksista saaduista 
arvonlisäverottomista 
tuloista/vain live

Korvaus 
katseluoikeuksista 
saaduista arvonlisä-
verottomista tuloista/ 
live + 7 vrk on demand

Minimikorvaus €/
livekatseluoikeus

Minimikorvaus €/
on demand -
katseluoikeus

Maksulliset, livestriimatut tilaisuudet 
ja tapahtumat, joissa musiikki on 
varsinaisen toiminnan 
taustamusiikkina (esim. urheilu-
tapahtumat, seminaarit)

0,65 % 0,80 % 0,01 € 0,012 €

Maksulliset, livestriimatut tilaisuudet 
ja tapahtumat, joissa esitetään 
vähäinen määrä musiikkia osana 
varsinaista ohjelmaa tai joissa suojatun 
musiikin määrä on vähäinen

1,75 % 2,10 % 0,04 € 0,05 €

Maksulliset, livestriimatut tilaisuudet 
ja tapahtumat, jossa musiikki on 
tapahtuman pääasiallinen sisältö 
(esim. livekeikka tai konsertti)

4,00 % 4,80 % 0,10 € 0,12 €



Mediapienlupa 1.9.2020

• Sopii monenlaiseen pienimuotoiseen mediakäyttöön 
• Kiinteä kk-hinta 25 € - 480 €
• Alle 2000 ilmaiskatselijaa (koskee konsertteja ja keikkoja)
• Kattaa tallenteen jättämisen palveluun
• Ei raportointia
• Luvan haku Teoston verkkosivuilta
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Mediapienlupa 
Kategoria Hinta €/kk Musiikin käyttötapa Rajaukset

XS 25 €

Radiotoiminta (FM ja/tai 
webcasting) 
Paikallistelevisio
Streaming

Download

Musiikkia max 100 tuntia/kk

Musiikkia max 10 tuntia/kk
Musiikkia max 20 min, konserttien ja keikkojen 
arvioidut katsojat max 2000

Downloadeja max 400 kpl

S 50 €

Radiotoiminta (FM ja/tai 
webcasting) 
Paikallistelevisio
Streaming

Download

Musiikkia max 200 tuntia/kk

Musiikkia max 30 tuntia/kk
Musiikkia max 1 tunti, konserttien ja keikkojen 
arvioidut katsojat max 2000

Downloadeja max 800 kpl

M 100 €

Radiotoiminta (FM ja/tai 
webcasting) 
Paikallistelevisio
Streaming

Download

Musiikkia max 300 tuntia/kk

Musiikkia max 50 tuntia/kk
Musiikkia max 3 tuntia, konserttien ja keikkojen 
arvioidut katsojat max 2000

Downloadeja max 1600 kplMyös L- ja XL-kategoriat



Musiikin livestriimaus, netti- ja some-käyttö
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Musiikin livestriimaus, netti- ja some-käyttö
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Musiikin livestriimaus, netti- ja some-käyttö
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Case-esimerkit

Pidämme live-striimin Youtubessa ja Facebookissa. 
Striimi on ilmainen, mutta halutessaan katsoja voi 
ostaa kannatuslipun. Tarvitsemmeko mitään lupia?

• Vapaaehtoiset maksut tulkitaan liikevaihdoksi
• Tarvitaan Livestriimauslupa
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Case-esimerkit 

Yrityksemme lataa lyhyitä videoita some-alustoille ja joskus 
niissä saattaa olla vähän musiikkia, tarvitaanko jonkinlainen 
lupa?

• Mediapienlupa sopii tähän käyttöön
• Kuukausikustannus määräytyy tarjolle saatetun musiikin määrän 

perusteella
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Case-esimerkit 

Keikka striimataan maksumuurin takaa ja artistille on jo 
maksettu keikkapalkkio. Kuka hoitaa Teosto-maksut?

• Esiintyvä artisti ja teoksen tekijä ovat usein eri henkilöitä, joten 
Livestriimauslupa tarvitaan

• Lupa tulee olla alustalla tai tapahtuman järjestäjällä
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Case-esimerkit 

Järjestämme liikuntatunteja netissä ja palvelu on 
maksullinen. Palvelussa on erilaisia harjoitusvideoita ja 
välillä myös striimaamme. Live-tunnit jäävät palveluun, jotta 
niitä voi katsoa myöhemmin. Miten lupa-asiat hoituvat?

• Tallenteita varten tarvitaan erillinen synkronointilupa NCB:ltä
• Hinnoittelu perustuu palvelun liiketoimintamalliin ja palvelun 

musiikkipitoisuuteen
• Korvaus on prosenttiosuus palvelun kuluttajaliikevaihdosta
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Kysely 2
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Q & A
Vastauksia muutamiin etukäteen lähetettyihin kysymyksiin
Kysy lisää Q&A-työkalulla!



Q&A – etukäteen lähetettyjä kysymyksiä

• Urheilutapahtumissa musiikki soi taustalla. Joskus se erottuu striimissä
selvästi, joskus vähemmän hyvin. Eli musiikkia käytetään elävässä 
tapahtumassa, mutta kyse ei ole musiikkitapahtumasta. Miten tämän tyyppisen 
tilaisuuden striimiluvat?

• Tilanteet, joissa lisenssiä EI tarvita. Fair use määritelmä ja rajat. Onko musiikin 
soittaminen lisenssittä jotenkin mahdollista maksuttomissa tapahtumissa? 
Mielellään niin että tallenne jäisi nettiin.

• Musiikin käyttö Facebookissa ja Instagramissa. Mitä saa julkaista 
musiikkiopiston tilillä?
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Q&A – etukäteen lähetettyjä kysymyksiä

• Esitystaiteen striimaus?
• Onko eroa korvaushinnoissa a) esillä olevan alueen ja b) keston mukaan?
• Toteutimme keväällä hyväntekeväisyyskonsertin. Emme voineet jättää 

tallennetta mihinkään, vaikka kyseessä ei ollut voittoa tavoitteleva projekti. Jos 
ymmärrän muuttuneita käytäntöjä oikein konsertin voisi laittaa Youtubeen tai 
Facebookiin katsottavaksi ilman lupaa – onko näin?
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Q&A – etukäteen lähetettyjä kysymyksiä

• Millaisella luvalla voi striimata musiikkia Youtubessa? Tavallinen 
piensynkronointilupa ei joko riitä tai sitten Youtubella on omat sääntönsä. 
Youtube katkoo striimin, jos musiikkia esiintyy. Pääseekö siitä jollain luvalla 
eroon?

• Millaisella luvalla on mahdollista jatkossa striimata konsertteja 
kuluttajamaksullisen median verkkosivuille, jossa lähetyksen katsomisesta ei 
peritä erillistä maksua, mutta katsominen vaatii kyseisen median tilauksen?
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Kiitos! 

• Tallenne webinaarista tulee katsottavaksi Teoston YouTube 
–kanavalle ensi viikolla

• Saatte sähköpostia, kun tallenne on katsottavissa
• Tämä presentaatio jaetaan kaikille osallistuneille

• Täydennämme materiaaleja webinaarissa esitetyillä 
kysymyksillä

• Striimausta ja musiikin käyttöä netissä ja somessa koskevat 
kysymykset

medialicensing@teosto.fi
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Urho Kekkosen katu 2 C

00100 Helsinki
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