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Kuluttajille maksuttomat 
av-sisältöpalvelut 
Teoston musiikinkäyttökorvausten hinnasto 
Hinnasto voimassa 1.1.2017 alkaen. Viimeksi muutettu 1.4.2018. 
Maksuttomia av-sisältöjä tarjoavien palveluiden musiikinesityskorvauksen määrä on korvausprosentin osoittama 
osuus av-palvelun tarjoajan saamasta korvauksen alaisesta tulosta, kuitenkin vähintään tässä hinnastossa mainittu 
vähimmäiskorvaus. Av-palvelun korvausprosentti määräytyy sen tarjolle saattaman sisällön musiikkipitoisuuden 
mukaan. Hinta kattaa sekä lineaarisen lähettämisen että VOD-palvelut. Tämä hinnasto ei koske pelkästään musiikkia tai 
musiikkivideoita sisältävää palvelua.

Musiikinesityskorvauksen määrittäminen 
Korvauksen määrä lasketaan av-palvelun tarjoajan kokonaistulosta* seuraavasti: 
Kokonaistulo - vähennettävät erät = korvauksen alainen tulo 
Korvauksen alainen tulo x korvausprosentti = musiikinesityskorvaus 
* Tarkempi määrittely kokonaistulosta ja korvauksen alaisesta tulosta tämän hinnaston sivulla 2.

Tv-yhtiön tai tv-kanavan musiikkipitoisuuden määrittäminen 
Tv-yhtiöiden osalta musiikkipitoisuus voidaan määrittää tv-yhtiön oman valinnan mukaan joko yhtiö- tai 
kanavakohtaisesti. Korvausprosentti määritetään aina syksyisin edellisen kokonaisen kalenterivuoden toteutuneen 
musiikkipitoisuuden mukaan. 

Musiikkipitoisuus määritetään tv-kanavan lähetetyn sisällön musiikin määrän ja kokonaislähetysajan mukaan. Jos 
tv-yhtiö pystyy raportoimaan tarkan katselutiedon, voidaan musiikkipitoisuus määrittää tv-yhtiön niin halutessa myös 
katsellun sisällön mukaan. 

Musiikkipitoisuus lasketaan varsinaisen ohjelmiston ja trailereiden perusteella. Musiikkipitoisuutta määritettäessä 
mukaan ei lasketa esimerkiksi mainoksia, ostos-tv:ta, chat- tai call-in-ohjelmia ja uutisruutua. Musiikkipitoisuuteen 
lasketaan mukaan Teoston kulloinkin edustama ja sopimuslisenssin piiriin kuuluva musiikki.

Arvio tv-yhtiön tai tv-kanavan musiikkipitoisuudesta 
Jos kyseessä on uusi tv-kanava tai tv-yhtiön av-palvelu, jonka sisällön musiikkipitoisuudesta ei vielä ole tietoa, 
musiikkipitoisuus arvioidaan tv-kanavan tai palvelun sisällön profiilin mukaan tai käyttämällä vertailukohtana 
vastaavantyyppistä tv-kanavaa tai palvelua. 

Jos Teostolle ilmoitetut ohjelmien ja trailereiden musiikkitiedot ovat niin puutteelisia, että niistä voidaan käsitellä 
alle 60 %, tv-kanavan tai palvelun musiikkipitoisuus arvioidaan niiden sisältöjen osalta, joita ei voida käsitellä 
puuttuvien tietojen vuoksi. Arvio perustuu saman tv-kanavan tai palvelun edellisenä vuonna tarjolle saattaman sisällön 
musiikkipitoisuuteen. Sisältöjen musiikkipitoisuuden arvioinnissa käytetään ohjelmien Finnpanel-luokkien mukaisia 
musiikkipitoisuuksia. 

Muiden av-palveluiden musiikkipitoisuuden määrittäminen 
Av-palvelun musiikkipitoisuus määritetään palvelussa tarjolla olevan sisällön musiikin määrän mukaan tai palvelussa 
tarjolla olevan sisällön profiilin mukaan.

Kun tv-yhtiö tai -kanava ilmoittaa musiikkitiedot Teostolle, musiikkipitoisuus- ja korvausprosentti määritetään tarkemman 
taulukon mukaan. Korvausprosentti ei enää nouse, kun musiikkipitoisuus on yli 55 %.
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Tarkempi korvausprosentti %

Tv-kanavan vähimmäiskorvaus Kanavan musiikkipitoisuus

Kanavan musiikkipitoisuus max 30 % max 50 % max 90 %

Hinta €/kotitalous/kk 0,0017 € 0,0047 € 0,0060 €

Korvaus lasketaan arvonlisäverottomasta liikevaihdosta. Mikäli liikevaihtopohjainen korvaus on pienempi kuin 
vähimmäiskorvaus, sovelletaan vähimmäiskorvausta; minimilaskutus on kuitenkin 250 euroa. Laskujen loppusummaan 
lisätään arvonlisävero laskutushetkellä olevan verolainsäädännön mukaan.

Tämän hinnaston soveltaminen edellyttää Teoston kanssa tehtävää sopimusta. Hinnasto on tarkoitettu Suomessa toimiville 
lähettäjäyrityksille ja av-palveluille.
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Tv-kanavan vähimmäiskorvauksen määrittäminen 
Vähimmäiskorvaus määritetään tv-kanavan musiikkipitoisuuden mukaan. Jos tv-yhtiöllä on useita tv-kanavia, 
vähimmäiskorvaus lasketaan jokaiselle tv-kanavalle erikseen. Korvaus on musiikkipitoisuuden perusteella 
määräytyvä euromääräinen hinta kerrottuna tv-kanavaa vastaanottavien kotitalouksien määrällä. 

Muiden av-palveluiden (mukaanlukien tv-yhtiön av-palvelut) vähimmäiskorvaus sovitaan erikseen kunkin 
palvelun kanssa ja se riippuu palvelussa tarjolla olevan musiikin määrästä sekä palvelun käyttäjämäärästä ja 
ominaisuuksista.

Uuden kanavan aloitusalennus
Uudelle kanavalle annetaan aloitusalennusta seuraavasti:

• 50 % vähimmäiskorvauksen tai liikevaihtopohjaisen korvauksen loppusummasta ensimmäisen 
toimintavuoden ajan

• 25 % vähimmäiskorvauksen tai liikevaihtopohjaisen korvauksen loppusummasta toisen toimintavuoden 
ajan

Korvauksen alaisen tulon määrittäminen
Kokonaistulolla tarkoitetaan av-palvelun tarjoajan liikevaihtoa tai vastaavaa tuloa, joka sovitaan palvelun 
tarjoajan kanssa erikseen osana sopimusta.

Kokonaistuloon lasketaan mukaan esimerkiksi seuraavat tulot
• Mainostulot
• Tulot lähetystoiminnan sponsoroinnista ja lähetystoimintaan liittyvästä ohjelmayhteistyöstä mukaan lukien

sisältöyhteistyö ja tuotesijoittelu
• Barter-tulo
• Ohjelma-ajan myyntitulot
• Tulot ostosohjelmista ja muista täyteohjelmista
• Sopimuksessa määritellyt televisiotoimintaa varten saadut tuet (1.4.2018 alkaen)
• Lahjoituksina ja testamenteilla televisiotoimintaa varten saadut varat (1.4.2018 alkaen)

Kokonaistuloon tuloon eivät kuulu esimerkiksi:
• Tuote- ja tarvikemyynti
• Palvelumyyntitulot (esim. studio- ja tuotantopalvelut)
• Ohjelmien tai ohjelmaoikeuksien edelleen myynnistä saatavat tulot
• Ohjelmatuotantojen sponsoroinnista saatavat tulot

Korvauksen alainen tulo saadaan vähentämällä kokonaistulosta vähennettävät erät. 

Kokonaistulosta vähennettävät erät 
• Arvonlisävero
• Kokonaistuloon liittyvät luottotappiot
• Mediatoimistolle annetut vuosi-, volyymi- ja kassa-alennukset

Palautuneet luottotappiot lisätään kokonaistuloon.

Tämän hinnaston soveltaminen edellyttää Teoston kanssa tehtävää sopimusta. Hinnasto on tarkoitettu Suomessa toimiville 
lähettäjäyrityksille ja av-palveluille.


