
Tervetuloa 
TILITYSINFOON 
17.12.2020 klo 12.00-13.00

OHJELMA:
• Tervetuloa & ohjeistus osallistujille

Vappu Aura, viestintä- ja markkinointijohtaja
• Tammikuun 2020 tilityksen läpikäynti

Björn Söderström, ryhmäpäällikkö, raportointi ja tilitys
• Teoston verkkopalvelut, uudistetut tilitysnäkymät

Jonna Kärkkäinen, asiakassuhdepäällikkö
• Kysymyksiä



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
• Tallenne webinaarista tulee katsottavaksi Teoston YouTube 

-kanavalle 
• Presentaatio jaetaan kaikille osallistujille

• Täydennämme materiaaleja webinaarissa 
esitetyillä kysymyksillä
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TILITYS ON TÄRKEIN PALVELUMME SINULLE
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Joulukuun 2020 tilitys 
on maksettu tilille tänään 17.12.
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Korona on laskenut huomattavasti 
ennustettuja tuloja

• Kvartaalimallissa tilitykset perustuvat koko vuoden 
ennusteisiin. Vuodelle 2020 ennustetaan 14 % 
liikevaihdon laskua.

• Koronasta kärsiviä alueita ovat erityisesti:
• Kaupallinen TV -22 %
• Kaupallinen radio -20 %
• Taustamusiikki -10 %
• Tapahtumat + yhdistelmätuotteet – 62 %

• Teosto on pyrkinyt karsimaan kulujaan, jotta 
kuluprosentti saadaan pidettyä oikeudenomistajille 
kohtuullisena.
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Joulukuun tilitys 
koskee pääosin huhti-
kesäkuussa 2020 
kerättyjä korvauksia
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teosto.fi/musiikintekijalle/tilitykset/



Joulukuun tilitys yhteensä
11,8 miljoonaa euroa

Maksettu tänään 17.12.2020
Ulkomaisten tekijänoikeusjärjestöjen 
maksupäivä 13.1.2021

• Viime vuoden joulukuuhun verrattuna 
tilitystä nostaa video on demand –käyttö, 
josta nyt mukana Netflix ja HBO.

• Myös ulkomailta tilitettäviin korvauksiin 
sisältyy eriä, joita ei ollut mukana viime 
vuonna.

Musiikin käytön alue 
(oikeusluokka)

M€

Radio & TV 5,2

Julkinen esittäminen 1,1

Internet 2,7

Tallentaminen 0,8

Muut (ulkomaan tilitykset, 
korjaukset jne)

2,0

YHTEENSÄ 11,8
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Joulukuun 2020 tilitys alueittain (€)
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Huomioita eri tilitysalueista
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Radio & tv
• Yle ja kaupalliset kanavat
• Valtakunnalliset ja paikalliset kanavat
• Yle Areenan korvaukset näkyvät kahtena 

tilitysalueena
• Yle Areena Audio
• Yle Areena AV 

• Tilitys on viimevuotista suurempi erityisesti Ylen 
osalta

• TV2:lla esitetty aiempaa enemmän keikkojen, 
konserttien ja muiden live-esiintymisten 
taltiointeja. 

5,2

Esitykset ajalta Milj. €

Yle TV & Yle Areena AV Q2 / 2020 1,96

Kaupallinen TV Q2/ 2020 1,40

Yle radio & Yle Areena audio Q2 / 2020 1,07

Kaupallinen radio Q2 / 2020 0,59
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Julkinen 
esittäminen
• Suuret yksittäiset konsertit ja 

festivaalit sekä striimatut keikat 
tilitetään kvartaaleittain 

• Korvaukset jaetaan esitysilmoitusten 
perusteella

• Koronavuosi vaikuttaa vahvasti 
tapahtuma-alueeseen

• Ensimmäistä kertaa mukana myös 
Livestriimausluvalla lisensoitujen 
striimattujen keikkojen ja konserttien 
tulot, jotka nostavat tilitystä hieman

• Tilitykset jatkossa neljännesvuosittain

Konsertit, tapahtumalupa

0,04

Taustamusiikki (radiosoiton 
perusteella tilitettävä) 

1,09
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Milj. €

Milj. €



Internet: Online- ja 
streaming-palvelut
• Spotify-korvaukset ovat touko- ja 

kesäkuulta 2020
• Youtube-korvaukset huhti-, touko- ja 

kesäkuulta 2020
• Video on demand –palveluissa maksetaan 

Netflix- ja HBO-suoratoistopalveluiden 
korvauksia vuodelta 2019

• Lisäksi maksetaan kertaeriä aiemmilta 
vuosilta mm. kohdistumattomista 
esityksistä ja tunnistamattomista teoksista

Online streaming

0,95

Video on demand -palveluista

1,76
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Milj. €

Milj. €



Muut joulukuussa 
tilitettävät erät
• Ulkomailta tilityksiä yhteensä

1,27 miljoonaa euroa
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Lainauskorvaus

0,46

Korjaustilitys
(vahvistetut teokset, selvinneet kiistat)

0,30

Milj. €

Milj. €

17.12.2020 € Yht. 2016-2020

Saksa 338 299 3 372 662

Iso-Britannia 107 625 1 379 044

Ruotsi 492 372 2 237 908

Sveitsi 85 506 571 287

USA 46 000 1 027 095

Tanska 19 892 516 641

Alankomaat 43 771 559 161

Norja 30 556 712 659



Mikä vaikuttaa tilitykseesi?
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Tilitykset ohjautuvat 
teosilmoituksen
perusteella
• Voimme maksaa korvauksia vain niistä 

teoksista, joista olemme saaneet ajoissa 
teosilmoituksen. 

• Teosilmoitus kannattaa tehdä mahdollisimman 
nopeasti teoksen valmistuttua:

• 30.10. mennessä maaliskuun tilitystä varten
• 30.1. mennessä kesäkuun tilitystä varten
• 30.4. mennessä syyskuun tilitystä varten
• 30.7. mennessä joulukuun tilitystä varten

• Näin myös tilitysten korjaamisen ja 
reklamaatioiden tarve vähenee.
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Tarkista, onko sinulla verkkopalvelussa vahvistamattomia 
teoksia

• Vahvistamattomina teoksina Teokset-
välilehdellä näkyvät ne teokset, joiden 
teosilmoituksessa on puutteita tai 
epäselvyyksiä.

• Jos olet teoksen tekijä, voit täydentää 
teosilmoituksen tiedot verkkopalvelussa.

• Listalla näkyy usein myös teoksen esityksistä 
jo kertynyt summa, joka odottaa pääsyä 
tilitykseen.

• Teos odottaa vahvistusta 3 vuotta, minkä 
jälkeen sen keräämä summa menee yleiseen 
jakoon. 
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Verkkopalvelussa uudistettu 
Korvaukset-osio! 
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Tilitystä koskevat tiedot Korvaukset-osiossa

• Kertyneet tilitykset ja Maksetut korvaukset
• Kertyneet tilitykset –välilehdellä korvaukset 

alueittain, teoksittain, maittain jne.
• Maksetut tilitykset –välilehdellä vähennykset ja 

nettosummat
• Uudistetussa palvelussa tilitystiedot vuoteen 2014 

saakka.
• Ilmoita puutteista tai korjauksista tähän tilitykseen 

verkkopalvelun Reklamaatiot-osiossa viimeistään 
31.1.2021.

• Käsittelemme reklamaatiot saapumisjärjestyksessä.
• Muistathan! Pienin maksettava summa 25 euroa. 

• Myös asiakaspalvelumme auttaa mielellään.
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Kirjaudu verkkopalveluun omilla tunnuksillasi

• Erittelyn omasta tilityksestäsi näet Korvaukset-osiossa
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KYSYMYKSIÄ?
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KIITOS!
Nähdään taas
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