
Tervetuloa 
MUSIIKINTEKIJÄASIAKKAIDEN 
INFOON
20.10.2020 klo 17.00 – 18.30

OHJELMA:
• Tervetuloa & ohjeistus osallistujille

Vappu Aura, viestintä- ja markkinointijohtaja
• Mitä, mistä, miten – Teoston palvelut musiikintekijöille

Ville Mäkinen, päällikkö, oikeudenomistajat
• Sana on vapaa - teidän kysymyksiänne  



Ohjeita webinaarin seuraamiseen

• 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 ylläpidon kanssa

• Ylläpidolta voi kysyä myös mahdollisista teknisistä ongelmista
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Ohjeita webinaarin seuraamiseen

• Tallenne webinaarista tulee katsottavaksi Teoston YouTube 
-kanavalle 

• Presentaatio jaetaan kaikille osallistujille

• Täydennämme materiaaleja webinaarissa 
esitetyillä kysymyksillä
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Teosto on yhdyslenkki 
musiikin tekijöiden ja 

musiikin käyttäjien välillä. 

SINÄ SÄVELLÄT, SANOITAT 
TAI SOVITAT MUSIIKKIA
Tee Teostoon musiikistasi 
teosilmoitus ja esiintymisistäsi 
esitysilmoitukset.

MUSIIKKIASI ESITETÄÄN
Me Teostossa annamme musiikin 
käyttäjille luvan esittää tai käyttää 
musiikkiasi.

SAAT RAHAA MUSIIKISTASI
Keräämme musiikkisi käytöstä 
korvaukset ja tilitämme ne sinulle.

JA VOIT LUODA UUTTA
Sinä voit keskittyä musiikin
tekemiseen. Me  huolehdimme 
oikeuksistasi. 



Mahdollistamme ammattimaisen musiikin tekemisen
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Asiakaspalvelu ja neuvonta 

Henkilökohtainen asiakaspalvelu ja chat, 
Verkkopalvelu 24/7 ja kehittyvät teknologiat. 
Koulutukset ja ammatilliset artikkelit.

Oikeuksien hallinnointi

Teostietojen rekisteröinti ja ylläpito. 
Kansainvälinen tekijänumero (IPI-numero) 
ja ISWC-koodit (International Standard 
Work Code) teosten tunnistamiseksi.

Sopimusten neuvottelu

Teemme kattavat sopimukset musiikin 
käytöstä radio-, tv-, online-, taustamusiikki-
ja live-käytössä Suomessa ja ulkomailla.

Korvausten kerääminen ja tilitys

Keräämme kattavasti korvaukset musiikin 
käytöstä kaikkialta maailmasta ja tilitämme 
ne edelleen musiikin tekijöille ja kustantajille.

Edunvalvonta ja kansainvälinen verkosto

Valvomme musiikin tekijöiden etua 
lainvalmistelussa kansallisella ja EU-tasolla. 
Yhteistyösopimukset yli 70 ulkomaisen 
tekijänoikeusjärjestön kanssa. 

Rahoitusta ja tukea

Rahoitusta musiikkialan järjestöille, 
säätiöille ja projekteille. MESin kautta 
tukea tapahtumille ja videotuotannoille.



Yhteystietomme löydät Teosto.fi
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Irene Hassinen



Teoston ja Gramexin ero

Ikuinen vappu
säv. ja san. DJPP, Eppu Kosonen, Jare Brand, Ville Galle, kust. Homma Etenee Music Oy, HMC Publishing
Esittäjä: JVG (+ tallenteen soittajat ja laulajat, levy-yhtiö Warner Music Finland)

Palavaa vettä
säv. Lauri Tähkä, Arto Tuunela, san. Timo Kiiskinen, sov. Jukka Immonen, kust. Warner Chappell Music 
Finland, Raikuli Productions Oy, EMP Elements Music Publishing
Esittäjä: Lauri Tähkä  (+ tallenteen soittajat ja laulajat, levy-yhtiö Warner Music Finland)

Suomen muotoisen pilven alla
säv. ja san. Janne Rintala, säv. Mika Laakkonen, kust. HMC Publishing, Mökkitie Records
Esittäjä: Arttu Wiskari (+ tallenteen soittajat ja laulajat, levy-yhtiö Warner Music Finland)
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Laulaja
Soittaja
Kapellimestari
Levy-yhtiö

Säveltäjä
Sanoittaja
Sovittaja
Kustantaja



Olet osa yhteisöä
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34 353 kotimaista asiakasta 

31594 musiikintekijää

1990 perikuntaa

769 kustantajaa

Yli 3 miljoonaa 
ulkomaista asiakasta

19 % naisia, 81 % miehiä

47 asiakkaiden 
keskimääräinen ikä 

35 000 uutta teosta 
vuonna 2019



Teoston ylin päätös-
valta on jäsenillä
Musiikintekijät ja -kustantajat voivat 
asiakkuuden lisäksi hakea  myös 
Teoston jäsenyyttä

• Jäsen voi osallistua Teoston 
päätöksentekoon ja tulla valituksi 
Teoston hallitukseen

• Muuten asiakkaan ja jäsenen asema 
on sama

Jäsenkokouksia on kaksi vuodessa 
(kevät- ja syyskokous)
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Vuoden 2019 lopussa Teoston 
jäsenistä 719 oli musiikintekijöitä

719

Vuoden 2019 lopussa Teoston 
jäsenistä 39 oli musiikkikustantajia

39



Tilitys on tärkein palvelumme sinulle
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Mistä sinun täytyy 
huolehtia?
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Teosilmoituksista 

• Teostiedot välttämättömiä tilitysten 
maksamista varten

Musiikin esitysilmoituksista 

• Esitystietojen avulla esityskorvaukset 
kohdistuvat teosten tekijöille

Omien asiakastietojesi ajantasaisuudesta 

• Pankki- ja yhteystietojen päivittäminen 
verkkopalvelussa



Teosilmoitukset 
tarvitaan, jotta voit 
saada korvauksia 
• Voimme maksaa korvauksia vain niistä 

teoksista, joista olemme saaneet ajoissa 
teosilmoituksen. 

• Teethän teosilmoituksen mahdollisimman 
nopeasti teoksen valmistumisen jälkeen:

• 15.01. mennessä maaliskuun tilitystä varten

• 30.03. mennessä kesäkuun tilitystä varten

• 20.07. mennessä syyskuun tilitystä varten

• 8.10. mennessä joulukuun tilitystä varten
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Tarkista teostietosi

• Kun liityit asiakkaaksi, sait tarkistuslistan
tietokannastamme jo löytyvistä teoksista, 
joiden tekijällä on sama nimi kuin sinulla

• Jos olet teosten tekijä, voit saada 
korvauksia myös takautuvasti

• Tarkista verkkopalvelussa myös 
vahvistamattomien teosten lista 

• Löytyy Teokset-otsikon alta

• Toimi ohjeiden mukaan
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Korvaukset jaetaan 
esitysilmoitusten
perusteella
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• Jotta voimme maksaa korvaukset, tarvitsemme tiedot 
siitä, mitä musiikkia on esitetty.

• Myös itse omaa musiikkiaan esittävät saavat korvauksia 
> ilmoita omat esiintymisesi!

• Ilmoita live- ja/tai livestriimatut esiintymisesi

• 30.4. mennessä (tammi-maaliskuulta)

• 31.8. mennessä (huhti-kesäkuulta) 

• 31.10. mennessä (heinä-syyskuulta) 

• 31.1.* mennessä (loka-joulukuulta) 
(*seuraavan vuoden tammikuu)

• Radio- ja tv-esityksistä sekä online- ja 
taustamusiikkipalveluista saamme tiedot kanavilta ja 
palveluilta 



Verkkopalvelussa voit hoitaa asioitasi 24/7

• Teosilmoitukset

• Esitysilmoitukset

• Omien tietojen ylläpito

• Omien tilitystietojen seuraaminen

• Onhan sinulla jo tunnukset jo 
verkkopalveluun?
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Musiikinkäytön lupamaksut 
ovat musiikintekijöille 

maksettavaa korvausta heidän 
tekemästään työstä.

MUSIIKKIA SÄVELLETÄÄN, 
SANOITETAAN JA SOVITETAAN.
Musiikintekijä sopii Teoston kanssa 

tekijänoikeuden valvomisesta ja musiikin 

käytön korvausten keräämisestä.

MUSIIKKIA ESITETÄÄN
Musiikin käyttäjät hankkivat luvan 

musiikin käyttöön Teostolta.

KORVAUKSET KERÄTÄÄN
Teosto kerää musiikinkäyttäjiltä 

tiedot ja korvaukset musiikin 

käytöstä.

KORVAUKSET TILITETÄÄN
Teosto tilittää korvaukset musiikin 

tekijöille. Musiikintekijä käyttää rahat 

esim. elämiseen.



Mistä kaikesta korvauksia kertyy? 
• Julkisesta esittämisestä

• Keikat, radio, tv, online, taustamusiikki..

• Tallentamisesta äänitteelle tai av-tallenteelle

• Cd, dvd, BluRay, mp4…

• Esityskorvausten suuruuteen vaikuttaa mm. 

• Missä mediassa tai palvelussa musiikkiasi on soitettu

• Esitysryhmäkerroin (esim. live-esitys televisiossa vs. äänitteeltä soitettu musiikki)

• Esityksen kesto ja esityskerrat

• Teoston tilitys- ja jakosääntö määrittelee periaatteet, joiden perusteella tilitämme ja maksamme 
esityskorvaukset

• Tallennuskorvaukset yleensä euroa/sekunti ja/tai tallenteiden kappalemäärä

• Tarkempaa tietoa Teosto.fi/musiikintekijalle/korvaukset-musiikista/
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https://www.teosto.fi/musiikintekijalle/korvaukset-musiikista/


Suurin osa korvauksista tulee edelleen 
radiosta ja televisiosta

Teoston keräämät korvaukset ilman 
toiminnan kuluja, muiden keräämiä 
korvauksia ja sijoitusten tuottoja. 



Kerätyt korvaukset
(eli lupamaksut)

+ 
Sijoitusten tuotot 
–
Toiminnan kulut
= 
Kokonaisjako
(eli musiikin tekijöille ja kustantajille 
tilitettävät eurot)
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Kokonaisjako oikeudenomistajille, milj. €



48 % 
tilityksistä kotimaisille musiikintekijöille 
ja kustantajille

52 % 
ulkomaisille musiikintekijöille ja 
kustantajille vastavuoroisuussopimusten 
nojalla

Kokonaisjako oikeudenomistajille, milj. €



Korvaukset 
online-palveluista
• Korvaukset perustuvat palveluntarjoajien ja Teoston 

tai Teoston kumppaneiden (ulkomaiset järjestöt ja 
Polaris Hub) välisiin sopimuksiin

• Korvauksia saadaan vain lisensoiduista palveluista.

• Teoston lisensoimia palveluita  tällä hetkellä 
ovat mm.Youtube, Facebook, Instagram, 
Spotify, Netflix, iTunes, Deezer, Tidal….

• Korvauksen määrään vaikuttaa muun muassa 

• Palvelun maksullisuus tai maksuttomuus

• Esitystapa

• Käyttömäärä ja aika, jonka teos on ollut tarjolla 
palvelussa.

• Teoston lisensoimat online-palvelut
Teosto.fi/musiikintekijalle/palvelut/teoston-

lisensoimia-musiikkipalveluita/

Tekijänoikeuskorvaukset online-
palveluista

https://www.teosto.fi/musiikintekijalle/palvelut/teoston-lisensoimia-musiikkipalveluita/


Korvaukset 
ulkomailta
• Ulkomailla esitetyn musiikin korvaukset kerää 

kyseisen maan tekijänoikeusjärjestö

• Teostolla järjestöjen kanssa vastavuoroisuus-
sopimuksia, jotka kattavat noin 100 maata

• Järjestöt keräävät esityskorvaukset 
omassa maassaan, tilittävät Teoston 
asiakkaille kuuluvat korvaukset meille

• Me maksamme ne edelleen niille musiikin 
tekijöille, joiden musiikkia on esitetty 
ulkomailla.

• Jokaisella järjestöllä on kuitenkin oma 
tilityssääntönsä, joka saattaa poiketa Teoston 
tilityssäännöstä
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Tilitykset
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• Maksetaan neljä kertaa vuodessa

• Tilityksissä jaettava rahamäärä  riippuu 
musiikin käyttäjiltä kunkin vuoden aikana 
kerättyjen korvausten määrästä

• Yksittäisen tekijän tilityksen määrä riippuu 
mm. siitä

• Kuinka paljon teosta on esitetty

• Mikä on hänen osuutensa teokselle 
tilitettävästä korvauksesta

• Teoksen tekijät sopivat itse, miten he jakavat 
teokselle kohdistettavat korvaukset 
keskenään. 

• Tilitys- ja jakosääntö määrittää jakamisen 
periaatteet



Asiakassopimuksemme joustaa

• Jos haluat, voit sopia musiikkisi käytöstä myös itse

• Oikeusluokat: esittäminen, radio ja TV, internet, tallentaminen ja synkronointi

• Maantieteelliset alueet

• Kokonaiset teokset

• Yksittäiset käyttötilanteet

• Ei-kaupallinen käyttö

• Tässä tapauksessa sinun täytyy

• neuvotella itse musiikin käytön ehdot ja korvaus

• laskuttaa (ja tarvittaessa periä) korvaukset itse 

• tehdä Teostolle ilmoitukset itsehallinnoinnista
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Kysymyksiä ja vastauksia
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Vastauksia muutamaan etukäteen lähetettyyn  
kysymykseen
Sovittaminen ja sovitusluvat

• Jotta kyse on sovituksesta, sovittajan luovan panoksen teoksen uuteen asuun pitää olla selvästi 
tunnistettavissa. Sovittaja siis lisää teokseen uusia musiikillisia elementtejä, joita säveltäjän 
alkuperäisessä luomuksessa ei ole.

• Sävellyksen sovittaminen edellyttää säveltäjän lupaa, tekstin kääntäminen alkuperäisen 
tekstinkirjoittajan lupaa. 

• Lisätietoja teosto.fi/usein-kysyttya/#mista-ja-miten-saan-sovitus-ja-kaannosluvan

• Apurahat

• Apurahoja ja tukia tarjolla sekä Teostolla että jäsenjärjestöillämme, lue lisää 
teosto.fi/musiikintekijalle/palvelut/avustuksia-tukea-musiikkiin/

• Koulutus ja verkostoituminen

• Teoston tilaisuudet, Top 20 –kurssit, jäsenjärjestöjen palvelut
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https://www.teosto.fi/usein-kysyttya/#mista-ja-miten-saan-sovitus-ja-kaannosluvan
https://www.teosto.fi/musiikintekijalle/palvelut/avustuksia-tukea-musiikkiin/


Voit esittää lisää kysymyksiä 
chatissa!
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Urho Kekkosen katu 2 C

00100 Helsinki
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