
Tervetuloa 
TILITYSINFOON 
9.3.2021 klo 14.00-15.00

OHJELMA:
• Tervetuloa & ohjeistus osallistujille

Vappu Aura, viestintä- ja markkinointijohtaja
• Uudistettu verkkopalvelu käytössäsi 24/7
• Maaliskuun 2021 tilityksen läpikäynti
• Miten radiosoitosta muodostuu tilitys?

Ano Sirppiniemi, raportointi ja tilitysryhmän vetäjä
• 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 julkaistaan Teoston YouTube -kanavalla 
• Presentaatio jaetaan kaikille osallistujille

• Täydennämme materiaaleja webinaarissa esitetyillä kysymyksillä
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TILITYS ON TÄRKEIN PALVELUMME SINULLE
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Erittelyn omasta tilityksestäsi 
näet verkkopalvelussamme

4

Jos olet unohtanut tunnuksesi verkkopalveluun tai sinulla ei vielä ole niitä, 
katso toimintaohjeet extranet.teosto.fi



Tilitystä koskevat tiedot Korvaukset-osiossa
• Kertyneet tilitykset ja Maksetut korvaukset

• Kertyneet tilitykset –välilehdellä korvaukset 
alueittain, teoksittain, maittain jne.

• Maksetut tilitykset –välilehdellä vähennykset ja 
nettosummat

• NMP:n online-tilitykset saattavat näkyä vasta 
maksupäivänä

• Ilmoita puutteista tai korjauksista tähän tilitykseen 
verkkopalvelun Reklamaatiot-osiossa viimeistään 
29.4.2021.

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

• Myös asiakaspalvelumme auttaa mielellään.
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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 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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Ylläpidä itse verokortti- ja pankkitietojasi
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Maaliskuun tilitys pähkinänkuoressa
Ano Sirppiniemi
Raportointi- ja tilitysyksikön vetäjä
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Maaliskuun 2021 tilitys 
maksetaan torstaina 18.3.
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Maaliskuun tilitys 
koskee pääosin heinä-
syyskuussa 2020 
kerättyjä korvauksia
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teosto.fi/musiikintekijalle/tilitykset/



Maaliskuun tilitys 9,8 miljoonaa euroa

Maksetaan to 18.3.2021
Ulkomaisille tekijänoikeusjärjestöille 
korvaukset  maksetaan huhtikuussa

• Viime vuoden maaliskuuhun verrattuna 
tilitystä nostavat eniten MTV:n 
markkinaoikeuden päätöksen nojalla 
maksamat lisäkorvaukset

• Myös Ylen tv-kanavien ja Areenan 
korvaukset ovat edellisvuotta suuremmat

• Tämä ja viime vuosi eivät suoraan 
vertailukelpoisia 

Musiikin käytön alue 
(oikeusluokka)

M€

Radio & TV 6,3

Julkinen esittäminen 1,2

Internet 1,3

Muut (ulkomaan tilitykset, 
korjaukset jne)

1,0

YHTEENSÄ 9,8
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Koronatilanteen 
vaikutuksia tilitykseen 

• Live-alue kärsinyt eniten
• Maaliskuun tilityksessä  korvausten 

määrä laskenut useilla  tilitysalueilla 
edellisvuoteen verrattuna

• Kaupalliset tv-kanavat  - 37 %
• Kaupalliset radiokanavat – 28 %
• Taustamusiikki – 14 %  
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Huomioita eri tilitysalueista
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Radio & tv
• Tilityksessä mukana sekä Ylen että kaupallisten 

toimijoiden valtakunnalliset ja paikalliset kanavat
• Yle Areenan korvaukset näkyvät kahtena 

tilitysalueena
• Yle Areena Audio
• Yle Areena AV

• Kaupallisten kanavien osalta tilitys viime 
vuotta pienempi, Ylen osalta suurempi

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

• TV1:n osalta vanhojen vuosien esityksiä pystytty 
kohdistamaan oikeille teoksille edellisvuotta 
enemmän

• Tv-alueen tilitystä nostaa MTV:n 
markkinaoikeuden päätöksen nojalla maksamat 
lisäkorvaukset

6,3

Yle TV & Yle Areena AV Q3 / 2020 1,82

Kaupallinen TV Q3 / 2020 1,8

MTV Lisätilitys 2017-2019 1,58

Yle radio & Yle Areena Audio Q3 / 2020 1,07

Kaupallinen radio Q3 / 2020 0,62
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Milj. €



MTV:n maksamat lisäkorvaukset 
1,58 M€
• MTV:n ja Teoston välillä hinnoitteluerimielisyys koskien 

MTV-, Sub- ja Ava-tv kanavien  musiikinkäyttökorvauksia 
vuosina 2017–2019

• Erimielisyyttä käsiteltiin Markkinaoikeudessa, joka päätti 
asian Teoston hyväksi

• MTV maksoi Teostolle 1,58 miljoonan euron lisäkorvaukset
• Lisäkorvaukset tilitetään niille tekijöille ja kustantajille

• Joiden teoksia on esitetty MTV:llä, Subilla tai Avalla vuosina 
2017–2019 ja

• Joille on maksettu ko. esityksistä esityskorvauksia kesäkuun 
2018 ja kesäkuun 2020 välisenä aikana
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Julkinen esittäminen
• Tässä tilityksessä mukana vain

kvartaaleittain tilitettävät yksittäiset 
konsertit ja festivaalit heinä-syyskuulta 
2020 sekä livestriimatut keikat ja konsertit

• Keikat ja muut elävän musiikin tapahtumat 
sekä esim. kuntien ja seurakuntien 
tapahtumat tilitetään kerran vuodessa 
kesäkuussa

• Korvaukset jaetaan esitysilmoitusten 
perusteella

• Koronavuosi vaikuttaa vahvasti 
tapahtuma-alueeseen

Yksittäiset konsertit ja 
livestriimatut konsertit

0,10

Taustamusiikki (radiosoiton 
perusteella tilitettävä) 

1,11
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Online: VoD- ja 
streaming-palvelut
• Spotify-korvauksia neljältä kuukaudelta

(heinä-lokakuu 2020)
• Youtube-korvauksia kolmelta kuukaudelta 

(heinä-syyskuu 2020)
• Video on Demand –palveluista maksetaan 

iTunesin ja Amazonin korvauksia vuosilta 
2017 – 2019

• Amazonin korvauksia maksetaan 
ensimmäistä kertaa 

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

Online streaming

1,13

Video on Demand -palvelut

0,14
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Muut maaliskuussa 
tilitettävät erät
• Ulkomailta eniten tilityksiä seuraavista 

maista
• Ruotsi
• Saksa
• USA
• Iso-Britannia
• Belgia
• Norja
• Alankomaat
• Romania
• Australia ja Uusi-Seelanti
• Tanska  
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Ulkomailta tulleet tilitykset

0,83

Korjaustilitys
(vahvistetut teokset, selvinneet kiistat)

0,24

Milj. €

Milj. €



Radiosoitosta kerättävät ja maksettavat 
korvaukset

Miten Teoston 
radiotilitys 
muodostuu?
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Kuka edustaa ketä?
Kappale
Kaupallisten radiokanavien Top 3 2019 

1. Suomen muotoisen pilven alla Säv. Janne Rintala, Mika Laakkonen
San. Janne Rintala
Kust. HMC Publishing,
Mökkitie Records 

Esittäjä: Arttu Wiskari

2. Shallow Säv.&san. Stefani Germanotta, Andrew Wyatt, 
Anthony Rossomando, Mark Ronson,
Kust. Sony ATV Songs LLC, House of Gaga Publishing 
INC, Downtown DMP Songs, DLJ Songs, Concord
Copyrights, Stephaniesays Music, Songs of Zelig, 
White Bull Music Group, Warner Olive Music LLC, 
Warner-Barham Music LLC, SG Songs Worldwide

Esittäjä: Lady Gaga & Bradley Cooper

3. 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
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Kaikki alkaa teoksesta ja teosilmoituksesta

Alatunniste23



Lisensointi eli teosten käytöstä 
sopiminen 
• Teosten käytön ehdoista ja hinnoista on neuvoteltu 

kattosopimus, jota sovelletaan kaikkiin radiotoimijoihin
• Ylen kanssa neuvotellaan erikseen, kaupallisia radioita edustaa 

niiden oma kattojärjestö RadioMedia
• Sopimukset ovat voimassa toistaiseksi 
• Sopimuksissa sovitaan myös raportoinnista, laskutuksesta yms. 

• Radioiden maksamiin korvauksiin vaikuttaa
• Kuukauden aikana soitettavan musiikin määrä suhteessa aseman 

kokonaislähetysaikaan (tunnit)
• Radion liikevaihto

• Radiotoiminnan hinnasto on julkinen ja se löytyy Teoston 
nettisivuilta 
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Radiokanavat soittavat musiikkia 
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LUOTTAMUKSELLINEN26

Raportit soitetusta musiikista toimitetaan Teostolle



Raportit käsitellään Teostossa 
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Teosten esityskerrat ”niputetaan” 
kanavakohtaisesti 



Kanavakohtaiset niput > kaupallisen radion niput



Esityskerrat kohdistetaan oikeisiin teoksiin 

111,11  

222,22

333,33

444,44

555,55



Kohdistaminen voi olla osin salapoliisityötä



Viimeinen auditointi ennen tilityskäsittelyä



Tilitysvalmistelut
Musiikkiraporttitietojen tilityskäsittely maksuvalmiiksi



Teostietojen tarkistaminen  



Esitys- ja teostietojen lopullinen yhdistäminen



Tilitys- ja jakosääntökäsittely -
tilityspisteet
• Teoksille annettaviin tilityspisteisiin vaikuttavat  

• Teoston laskuttamien esityskorvausten määrä
• Tilitysalue, jolla teos on esitetty,  esim. radio
• Esitysryhmäkerroin

• Esim.  radiossa live-esitykselle voidaan määrittää 
suurempi kerroin kuin äänitteeltä soitetulle musiikille

• Esitysten eli radiosoittojen lukumäärä
• Esityksen kesto eli montako minuuttia/sekuntia kappaletta 

soitettiin



Tilityssumman muodostuminen

Tekijöille maksettava summa (kokonaistilitys) €

Kulut
Teoston kulut, kansalliset varat 

Muita tuottoja 
(edelliseltä tilityskaudelta siirtyneitä tuloja, 

sijoitustuottoja, purettuja varauksia jne.) 

Taustamusiikin käytöstä 
kertyneitä tuloja tms. 

(ns. sijaiskäyttösiirrot)

Radiokanavan Teostolle musiikin välittämisestä 
maksama summa €



Kvartaalitilitys ja tasaustilitys

• Vuoden alussa tehdään ennuste vuoden aikana 
radioilta kerättävien korvausten kokonaismäärästä ja 
eri radiokanavien käyttämän musiikin määrästä

• Ennuste kerättävistä korvauksista mahdollistaa 
kvartaalitilitykset, muutoin tilityksiä voisi maksaa aina vasta 
kunkin vuoden päättymisen jälkeen 

• Musiikkimäärän ennuste perustuu kanavien 
musiikinkäyttöhistoriaan

• Tietojen perusteella lasketaan arvo kanavalla esitetylle 
musiikille (€/minuutti)

• Musiikin genrellä ei ole merkitystä 

38



Kvartaalitilitys ja tasaustilitys

• Raporttien käsittelyvaiheessa saatiin kunkin teoksen 
esitysminuuttien määrä

• Teoksen esitysminuutit x radiokanavan minuutin arvo = teoksen 
esityksestä tietyllä kanavalla tilitettävä summa

• Teosten esitysvuotta seuraavan vuoden keväällä tarkistetaan, 
kuinka hyvin ennustus ja toteuma radioiden tilitysalueelta 
kerätyistä korvauksista ja musiikkimääristä vastasivat 
todellisuutta  

• Jos ennuste ja toteuma poikkeavat toisistaan, tehdään 
tasaustilitys

• Tasaustilitys maksetaan kesäkuun tilityksen yhteydessä
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Tilitysten maksaminen 

 Tilityksiä maksetaan neljä kertaa vuodessa
 Tilityskalenteri Teosto.fi:llä
 Tilityksen maksuraja 25 €

• Jos summa on alle 25 €, se jää odottamaan rajan ylittymistä
• Maksetaan heti, kun 25 € on täynnä
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KYSYMYKSIÄ?

41



KIITOS!
Nähdään taas
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