
SF-Caravan ry:n ja 
Teoston sopimus
SF-Caravan ry:n ja sen jäsenyhdistysten musiikinkäyttö
SF-Caravan ry (myöhemmin Liitto) ja Teosto ovat sopineet SF-Caravan ry:n ja sen 
jäsenyhdistysten musiikinkäyttöluvista ja korvauksista 1.1.2017 alkaen.

Sopimus kattaa
• taustamusiikin esittämisen Liiton ja sen jäsenyhdistysten ylläpitämien alueiden vastaanottotiloissa tai muissa 

yleisissä tiloissa sekä sopimusliitteessä erikseen mainittujen alueiden kahvila- ja ravintolatiloissa (musiikkia 
soitetaan tv:stä, radiosta, äänilevyltä tai musiikin striimauspalvelusta, esim. Spotify for Business)

• karaoken esittämisen Liiton ja sen jäsenyhdistysten alueilla olevissa yleisissä tiloissa ammattikäyttöön 
tarkoitetuilta karaokelevyiltä

• musiikin esittämisen Liiton ja sen jäsenyhdistysten alueillaan järjestämissä elävän musiikin 
pääsymaksuttomissa tapahtumissa.

Tämä taulukko on varsinaista sopimusta havainnollistava visuaalinen tuki, ei varsinainen sopimus. Epäselvissä 
tilanteissa sovelletaan aina varsinaista sopimusta. Jos sinulla on kysyttävää sopimuksen piiriin kuuluvista yhdistyksistä 
tai varsinaisesta sopimuksesta, otathan yhteyttä SF-Caravan ry:hyn. 

Kun tarvitset johonkin tapahtumaan tai tilaisuuteen lisäluvan tai sinulla on kysyttävää musiikin käytöstä, ota yhteyttä 
Teoston asiakaspalveluun. Ajantasaiset yhteystiedot ja puheluhinnat löydät netistä www.teosto.fi/ota-yhteys. 

Sopimus antaa luvan musiikin esittämiseen 
Kun musiikin käyttötapa tai -yhteys on esim.

• Taustamusiikin esittäminen Liiton tai sen jäsenyhdistyksen 
ylläpitämien alueiden vastaanottotiloissa (musiikkia 
soitetaan tv:stä, radiosta, äänilevyltä tai musiikin 
striimauspalvelusta, esim. Spotify for Business)

• Taustamusiikin esittäminen Liiton tai sen jäsenyhdistyksen 
ylläpitämien alueiden kahviloissa tai ravintoloissa, joissa on 
alle 24 asiakaspaikkaa (erikseen sopimusliitteessä nimetyt 
alueet)

• Levytanssien järjestäminen Liiton tai sen jäsenyhdistyksen 
ylläpitämällä alueella (esim. kahvilassa, ravintolassa tai 
yleisessä tilassa).

• Karaoken esittäminen Liiton tai sen jäsenyhdistyksen 
ylläpitämällä alueella (esim. kahvilassa, ravintolassa 
tai yleisessä tilassa), kun käytetään ammattikäyttöön 
tarkoitettuja karaokelevyjä.

• 1–20 pääsymaksuttoman elävän musiikin tapahtuman 
järjestäminen liiton tai sen jäsenyhdistyksen ylläpitämällä 
alueella, kun tapahtumien suurin mahdollinen yleisömäärä 
on 200 henkeä/tapahtuma.

• Tapahtumissa voi esiintyä bändi, orkesteri, sooloartisti 
tms. ja niissä voidaan lisäksi soittaa myös mekaanista 
tanssimusiikkia (äänilevy, Spotify for Business tms. 
striimauspalvelu).

Erillisen esitysluvan tarvitset, 
kun

• Taustamusiikkia esitetään Liittoon kuulumattoman 
toimijan ylläpitämässä yleisessä tilassa, kahvilassa 
tai ravintolassa (esim. yksityisomisteisten 
sopimusalueiden vastaanottotilat, kahvilat ja ravintolat).

• Kahvilassa tai ravintolassa on yli 24 asiakaspaikkaa.
• Levytanssit järjestetään Liittoon kuulumattoman 

toimijan ylläpitämässä kahvilassa, ravintolassa tai 
yleisessä tilassa.

• Karaoken esittäminen Liittoon kuulumattoman 
toimijan ylläpitämässä yleisessä tilassa, kahvilassa tai 
ravintolassa.

• Järjestetään pääsymaksullinen konsertti tai elävän 
musiikin tapahtuma (Tapahtumalupa).

• Järjestetään yli 200 hengen pääsymaksuton elävän 
musiikin tapahtuma (Tapahtumalupa).

• Tallennat musiikkia cd-levylle, muistitikulle, 
tietokoneelle tai muulle tallennusalustalle.

ERILLINEN LUPA TARVITAAN AINA, jos Liittoon kuulumaton toimija (esim. yksityisomisteinen SFC:n sopimusalue) 
ylläpitää liike- tai elinkeinotoimintaa Liiton omistamassa tai hallinnoimassa tilassa, jossa soitetaan musiikkia tai jos 
musiikkia käytetään siten, että se identifioituu Liiton tai sen jäsenyhdistyksen toimintaan esimerkiksi tunnuslauluna tai 
mainoksena. HUOM! Kotikäyttöön tarkoitettujen karaokelevyjen käyttäminen julkisissa tilaisuuksissa on aina kiellettyä.
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