
Tervetuloa 
TILITYSINFOON 
10.6.2021 klo 13.00-14.00

OHJELMA:
• Tervetuloa & ohjeistus osallistujille

Vappu Aura, viestintä- ja markkinointijohtaja
• Uudistettu verkkopalvelu käytössäsi 24/7
• Kesäkuun 2021 tilityksen läpikäynti

Ano Sirppiniemi, kehitysjohtaja
• Tasaustilitykset - mitä ne ovat?

Björn Söderström, raportointi- ja tilitysryhmän ryhmäpäällikkö
• Kysymyksiä?



Ohjeita webinaarin seuraamiseen

• Chatissa voit esittää kysymyksen puhujille, kommentoida tai 
käydä keskustelua muiden webinaarin osallistujien ja teknisen 
ylläpidon kanssa 

• Voit jättää kysymyksen myös nimettömästi
• Katso, onko joku muu ehtinyt esittää saman kysymyksen
• Kysymyksiin vastataan lopuksi
• Ylläpidolta voi kysyä mahdollisista teknisistä ongelmista

• Tallenne webinaarista julkaistaan Teoston YouTube -kanavalla 
• Presentaatio jaetaan kaikille osallistujille

• Täydennämme materiaaleja webinaarissa esitetyillä kysymyksillä

2



TILITYS ON TÄRKEIN PALVELUMME SINULLE
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Erittelyn omasta tilityksestäsi näet 
verkkopalvelussamme
• Jos olet unohtanut tunnuksesi 

verkkopalveluun tai sinulla ei vielä ole niitä, 
katso toimintaohjeet nettisivuiltamme 
www.teosto.fi/verkkopalvelu

• Verkkopalvelua uudistetaan osio kerrallaan
• 15.6. käyttöön uusi henkilökohtainen 

etusivu, joka on yleissilmäys omiin 
tietoihin
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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

• NMP:n online-tilitykset saattavat näkyä vasta 
maksupäivänä

• Ilmoita puutteista tai korjauksista tähän tilitykseen 
verkkopalvelun Reklamaatiot-osiossa viimeistään 
31.8.2021.

• 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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Olethan tehnyt esitysilmoitukset?

• Konsertti- ja livealueen (elävä musiikki 
tapahtumissa) korvausten kohdistamiseen 
tarvitaan aina myös esitysilmoitus

• Esitysilmoitukset tulee tehdä myös 
livestriimatuista esiintymisistä!

• Kotimaisten esiintymisten osalta vastuu 
esitysilmoituksen tekemisestä on 
esiintyjällä, ei tapahtumajärjestäjällä

• Poikkeuksena partituurimusiikki, jonka 
säveltäjällä ei välttämättä ole tietoa 
orkesterien esityksistä > ilmoituksen 
tekee orkesteri

• Esitysilmoitus-osion uudistamistyö  
verkkopalvelussa vielä kesken

8



Ylläpidä itse verokortti- ja pankkitietojasi
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Kesäkuun tilitys 
pähkinänkuoressa
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Ano Sirppiniemi, kehitysjohtaja



Kesäkuun 2021 tilitys 
on maksettu tänään 10.6.

• Tilitys maksettu Nordeasta 
• Maksujen siirtymisessä muihin pankkeihin usein 1-2 pankkipäivän viive

• Ulkomaisille tekijänoikeusjärjestöille korvaukset  maksetaan 30.6.

11



Kesäkuun tilitys 
koskee pääosin loka-
joulukuussa 2020 
kerättyjä korvauksia
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teosto.fi/musiikintekijalle/tilitykset/



Kesäkuun tilitys 21,3 miljoonaa euroa

• Tapahtuma-alan koronarajoituksista 
johtuen tilitys n. 5 miljoonaa euroa pienempi 
kuin viime vuoden kesäkuussa.

• Julkisen esittämisen tilitykset noin 4,8 
miljoonaa viime vuotta pienemmät. 

• Radio- ja tv-kanavilla esitetystä musiikista 
maksetut korvaukset tasaustilitysten 
ansiosta lähes yhtä suuret kuin viime 
vuonna 

• Myös Teoston toimintakulujen onnistuneella 
vähentämisellä ollut positiivinen vaikutus 

Musiikin käytön alue 
(oikeusluokka)

M€

Radio & TV 12,1

Julkinen esittäminen 5,8

Internet 1,2

Tallentaminen 1,2

Muut (ulkomaan tilitykset, 
korjaukset jne.)

1,0

YHTEENSÄ 21,3
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Huomioita eri tilitysalueista
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Radio & tv 12,1

Yle TV & Yle Areena Av Q4/2020 1,86 M€

Kaupallinen TV Q4/2020 1,53 M€

Verkkotallennuspalvelut 2020 1,31 M€

Maksu-TV 2020 0,66 M€

Yle radio & Yle Areena Audio Q4/2020 1,05 M€

Kaupallinen radio Q4/2020 0,61 M€

Tasaustilitykset (tv, radio, 
Areena) 2020 5,12 M€
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Milj. €
• Korvaukset lähes viime vuoden tasolla

• Kvartaalitilitettäviä alueita, korvausten 
toteutunut kertymä ennusteita suurempi

• Mukana sekä Ylen että kaupallisten toimijoiden 
valtakunnalliset ja paikalliset kanavat

• Yle Areena kahtena tilitysalueena
• Yle Areena Audio
• Yle Areena Av (sisältää myös Elävän Arkiston)

• MTV:n maksukanavien Maxin ja Juniorin 
korvauksia ei voitu tilittää edelleen käsittelyssä 
olevan hintaerimielisyyden vuoksi

• TV Finlandin korvauksia ei voitu tilittää, koska 
korvauksia ei vielä saatu Stimiltä



Julkinen esittäminen
• Koronarajoitukset vaikuttavat vahvasti 

tapahtuma-alueeseen
• Tässä tilityksessä mukana konsertit ja 

festivaalit, livemusiikki sekä livestriimatut 
konsertit ja keikat loka-joulukuulta 2020

• Mukana myös kuntien ja seurakuntien järjestämät 
tapahtumat sekä orkesterien ja 
musiikkioppilaitosten tapahtumat 

• Taustamusiikki tilitetään tapahtumien ja 
radiosoiton perusteella.

• Tasaustilityksiä yhteensä 1,52 Milj. €
• Kvartaaleittain tilitettäviltä alueilta

• Konsertit ja striimatut konsertit
• Radioraporttien perusteella tilitettävä 

taustamusiikki

• Mukana myös ns. koronatasaus kiinteähintaisesti 
laskutettavilla alueilla

• Kunnat ja seurakunnat, näyttämöt, pienet 
livemusiikkitapahtumat

5,8

Taustamusiikki, näyttämöt ja teatterielokuvat 
2,76
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Milj. €

Milj. €

Elävä musiikki: Konsertit, festivaalit, livemusiikki ja 
striimatut konsertit 

1,46 Milj. €



Online: VoD- ja 
streaming-palvelut Online streaming

1,22
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Milj. €

Korvaukset Video on 
Demand –palveluista 
maksetaan syyskuussa

• Spotify-korvauksia kuudelta
kuukaudelta

• elo-joulukuu 2020, tammikuu
2021

• Tässä tilityksessä ei ole mukana 
korvauksia Video on Demand –
palveluista

• VoD-korvauksia maksetaan 
jälleen syyskuun tilityksessä



Muut kesäkuussa 
tilitettävät erät
• Nordisk Copyright Bureau NCB:n keräämät 

tallennuskorvaukset
• Ulkomailta tilityksiä 0,63 milj. €, eniten 

seuraavista maista:
• USA
• Ranska
• Iso-Britannia
• Ruotsi
• Japani
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Tallentaminen

1,2

Ulkomaan korvaukset, korjaustilitykset
(vahvistetut teokset, selvinneet kiistat), tuki 
suomalaisen musiikin edistämiseen

1,0

Milj. €

Milj. €



Miksi ja miten koronan 
vaikutuksia tasattiin? 
• Tiettyjen lupien hinnoittelu kiinteähintainen ”könttäkorvaus”

• Kunnat ja seurakunnat – hinnoittelu perustuu asukas- ja jäsenmäärään
• Näyttämöt ja pienet livemusiikkitapahtumat –hinnoittelu perustuu 

katsomopaikkojen ja tapahtumien määrä 

• Em. toimijat maksoivat vuodelta 2020 täysimääräiset korvaukset
• Koronarajoitusten vuoksi tapahtumia kuitenkin huomattavasti normaalia 

vähemmän näillä alueilla

• Tästä syystä vuoden 2020 tilitys näiltä neljältä tilitysalueelta 
toteutettiin soveltamalla normaalista poikkeavaa, tasaavaa tilitysmallia 

• Edellä mainituilta alueilta mukana vuoden 2020 esitysraporttien lisäksi
myös kaikki vuoden 2019 esitysraportit 

• Näkyy verkkopalvelun tilityserittelyissä termillä Teosto kesäkuu, tasaus, 
korona 
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Mitä  
tasaustilitykset 
ovat?



Tilityskalenteri
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• Tiettyjä tilitysalueita 
tilitetään joka 
vuosineljänneksellä 

• Niitä tasataan tarpeen 
mukaan kerran vuodessa 
tasaustilityksessä



Kvartaalitilitykset eli tilitykset 4 x vuodessa

• Kvartaalitilitysten tavoitteena tilittää kerätyt korvaukset oikeudenomistajille 
mahdollisimman nopeasti

• Jotta tilityksiä voidaan maksaa neljä kertaa vuodessa, tilitys toteutetaan rullaavalla 
toimintamallilla 
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Ennustetaan
Koko vuodelta 

saatavien korvausten  
määrä

Tilitetään
Vuosineljänneksittäin 

ennusteeseen 
perustuen

Tarkistetaan
Korvausten toteutunut 

määrä vuoden 
päätteeksi

Tasataan
Jos ennuste ja toteuma 

poikkeavat, tehdään 
tasaustilitys



Tilitykset ja maksatukset 
perustuvat ennusteisiin
• Teoston tilikausi on kalenterivuosi:  vuoden aikana kerätyt korvaukset maksetaan ulos viiveellä

• Esim. vuoden 2020 aikana kerätyt korvaukset tilitetään eteenpäin tekijöille ja kustantajille syyskuun 
2020 ja kesäkuun 2021 välisenä aikana

• Tavoite: maksamme kunkin tilitysalueen korvaukset niistä varoista, jotka tämän alueen 
lupamaksuina on kerätty

• Koko vuodelta saatavien korvausten määrä ei vielä ole tiedossa, kun syyskuun ja joulukuun 
tilitykset maksetaan. Siksi tilitykset ja maksatukset perustuvat ennusteisiin.

• Ennusteen tekemiseen arvioidaan aluekohtaisesti 
• Tilitysalueelta koko vuoden aikana kerättävien korvausten määrä
• Tilitysalueella käytettävän musiikin määrä
• Tilitysalueelle kohdistuvat kulut
• Tilitysalueen riskit – ns. turvapuskurin asettaminen

• Arvioiden perusteella lasketaan ennuste kunkin tilitysalueen minuuttikorvauksesta 
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Ennustetaan Tilitetään Tarkistetaan Tasataan



Tilitämme korvaukset 
vuosineljänneksittäin
• Käsittelemme saamamme esitysraportit ja kohdistamme esitykset teosrekisteristä 

löytyville teoksille
• Tilitämme ja maksamme korvaukset teosten oikeudenomistajille ennustetulla 

minuuttikorvauksella
• Sama toimintamalli läpi vuoden ellei jotain poikkeuksellista tapahdu
• Ensimmäinen vuosineljännes tilitetään syyskuussa
• Toinen vuosineljännes tilitetään joulukuussa
• Kolmas vuosineljännes tilitetään seuraavan vuoden maaliskuussa 
• Neljäs vuosineljännes tilitetään seuraavan vuoden kesäkuussa
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Ennustetaan Tilitetään Tarkistetaan Tasataan



Vuoden päätteeksi 
tarkistamme kerättyjen 
korvausten  määrän
• Tässä vaiheessa tiedossa toteutuneet määrät 

• Tilitysalueilta kerätyistä korvauksista 
• Tilitysalueilla käytetyn musiikin määrästä
• Tilitysalueille kohdistuvista kuluista

• Toteumia verrataan jo ulos maksettujen korvausten määriin, jotta nähdään onko joillain 
tilitysalueilla vielä varoja jäljellä 

• Korvausten määrä tilitysalueella 
– vähennetään tilitysalueelle kohdistuvat kulut ja vähennykset 
– vähennetään jo tilitetyt korvaukset 
= jäljellä olevat korvaukset eli tase

• Taseen suuruuden ja merkittävyyden perusteella päätetään
• Onko kustannustehokasta tehdä alueella tasaustilitys ennalta päätettyjen sääntöjen mukaan
• Siirretäänkö taseessa jäljellä olevat korvaukset alueen seuraavalle tilitysvuodelle
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Ennustetaan Tilitetään Tarkistetaan Tasataan



Teemme tasaustilityksen 
tarvittaessa
• Jaamme kunkin alueen jäljellä olevat korvaukset (= tase) vuosineljännesten 

tilityksissä mukana olleille esityksille ja teoksille
• Jos tasaustilitystä ei ole kustannustehokasta tehdä, taseessa olevat korvaukset 

siirtyvät samalla tilitysalueella maksettaviksi seuraavana vuonna 
• Edellisen vuoden taseesta siirtyneet varat lisätään mukaan seuraavana vuonna 

tilitysalueelta  jaettaviin varoihin
• Joskus tarve myös negatiiviselle tasaustilitykselle

• Jos kerättyjen korvausten toteuma on jollain tilitysalueella pienempi kuin ennuste eli 
korvauksia tilitysalueelta on maksettu vuoden aikana ulos enemmän, kuin niitä on kerätty, 
tehdään negatiivinen tasaustilitys

• Negatiivinen tasaustilitys näkyy vähennyksenä kesäkuun tilityksessä sillä tilitysalueella, 
mistä oli tilitetty liikaa
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Ennustetaan Tilitetään Tarkistetaan Tasataan



Kokonaistilityksen muodostuminen

Tekijöille maksettava summa (kokonaistilitys) €

Kulut
Teoston kulut, kansalliset varat 

Muita tuottoja 
(edelliseltä tilityskaudelta siirtyneitä tuloja, sijoitustuottoja, purettuja varauksia jne.) 

Teoston keräämät musiikinkäyttökorvaukset €

Yksittäisen tekijän saaman tilityksen määrään vaikuttaa mm. 
• kuinka paljon hänen tekemäänsä kappaletta on esitetty
• missä tai millaisessa käyttötilanteessa sitä on esitetty
• mikä on hänen osuutensa teokselle tilitettävästä korvauksesta



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?
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KIITOS!
Nähdään taas

syyskuussa
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