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BILAGA TILL KAPITLET I AVRÄKNINGS- OCH 
FÖRDELNINGSREGLERNA (09/2021)

1.5 ”Avräkningsområden för framförandeersättningar som 
faktureras i Finland” 

AVRÄKNINGSOMRÅDEN OCH -KOEFFICIENTER

1.5.1  RADIO 

YLE 
Följande Yle-radiokanaler avräknas som separata avräkningsområden: 

• YLE Radio 1
• YleX
• YLE Radio Suomi
• YLE Radio Extrem
• YLE Radio Vega
• YLE Yöradio
• YLE Klassinen
• YLE Landskapsradio  (sändningar på finska, svenska och samiska)
• YLE Puhe

På dessa avräkningsområden tillämpas följande avräkningskoefficienter: 
mekanisk musik  1,00
levande musik 3,00
signaturmusik 0,50

I fråga om landskapsradio tillämpas även en koefficient som beskriver befolkningsunderlaget hos 
enskilda landskapsradiostationer. 

Yle inspelningar, ljudinspelningar
Teosto avräknar inspelningsersättningar som betalats av Yle för inspelningar som producerats av 
Yle enligt fördelningen för framförandeersättningar. Ersättningen betalas en gång för den arkivlåt 
som YLE rapporterar eller för ett uruppförande i radio.

Kommersiell radio 
Följande radiokanaler avräknas som separata avräkningsområden: 

• NRJ Energy
• NRJ Nostalgia
• MeNaiset
• Radio Dei
• Radio Nova
• Helmiradio
• Ysäri
• Kasari
• BassoRadio

• Radio Rock
• Iskelmä (Bauer) + samarbetspartner
• City-radiokanaler (Bauer)
• SuomiPOP
• Loop
• Suomirock
• HitMix
• Aito Iskelmä

Övriga radiokanaler utgör ett separat avräkningsområde. 

På ovan nämnda avräkningsområden tillämpas följande avräkningskoefficienter: 
mekanisk/levande musik  1,00
signatur-/reklammusik  0,50

Om den kommersiella radiokanalen inte rapporterar elektroniskt eller om ersättningen som kanalen 
betalar understiger 15 000 euro per år, behandlas kanalens framföranden inte i avräkningen. 
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1.5.2  TV

a) Följande TV-kanaler redovisas som separata avräkningsområden:

• Yle TV1
• Yle TV2
• Yle Fem
• Yle Teema

• Nelonen
• Nelonen betalkanaler
• Jim
• Liv
• Hero
• TLC  

• MTV3
• MTV3 AVA
• MTV3 betalkanaler
• Sub

• KUTONEN
• TV5
• TV7
• Fox
• Frii
• National Geographic

För dessa avräkningsområden tillämpas utifrån den musik som används i programmet följande 
avräkningskoefficienter samt produktionsspecifika koefficienter enligt Finnpanel-kategori: 

Musikanvändningssätt i produktionen 
bakgrundsmusik   1
visuell musik *    4 (ändrat 2018)
signaturmusik   1
reklammusik    1
Musik i TV-trailer   1
loopmusik    1 (ändrat 2018)

Finnpanel-kategori * 
Nyhetsprogram      1,00
Aktualitetsprogram    0,25
Faktaprogram     0,25
Kultur      1,00
Idrott – övriga idrottsprogram   1,00
Inh./Utl. Fiktion      0,25
Inh./Utl. Film     0,25
Barnprogram    0,50
Undervisnings- och utbildningsprogram  0,25
Nöjesprogram     0,50
Övriga programproduktioner  0,25
Populärmusikprogram    1,00
Reklam      0,25
TV-trailrar     0,25

* gäller inte avräkningen för TV7 

Prime Time-tiden (med de största antalet tittare) är mellan kl. 16.30 och 23.00. Värdet av 
framföranden utanför Prime Time avräknas som 60 procent av värdet under Prime Time.  
Koefficienterna som baseras på sändningstidpunkt används för huvudkanalerna under MTV 3 och 
Fyran.

Avräkningen inkluderar de TV-trailrar och reklaminslag som visats i de riksomfattande 
sändningarna på följande kommersiella TV-kanaler och som innehåller musik som inte ingår i 
programmet: 

• MTV3
• Sub
• Ava
• Nelonen
• LIV
• JIM
• National Geographic

• Hero
• TV5
• Kutonen
• Frii
• Fox
• TLC 

Regionala reklamfilmer och TV-trailrar tas inte upp i avräkningen. 

Yle inspelningar, AV-produktioner
Teosto avräknar inspelningsersättningar som betalats av Yle för AV-produktioner enligt 
fördelningen för framförandeersättningar. Ersättning betalas för uruppföranden till Yles egna 
produktioner och samproduktioner. 
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1.5.3  KONSERTER 

1.5.3.1  Konserter som faktureras separat enligt en prislista 
Avräkningen av evenemang med och utan inträdesavgift som faktureras enligt prislistorna för 
konserter och musikfestivaler sker i tre olika klasser utifrån det fakturerade beloppet. 

1. 0–200 €

2. > 200–400 €

3. över 400 € 

Klasserna 1 och 2 utgör egna avräkningsområden, där man inte använder koefficienter.

Klass 3 avräknas per konsert så att den ersättning som faktureras för evenemangen fördelas 
mellan artisternas program i förhållande till framträdandenas längd. Om faktureringen för 
evenemanget är minst 15 000 euro kan man använda avräkningspraxisen för megakonserter enligt 
punkt 1.5.3.3. i avräkningsreglerna.

1.5.3.2  Konserter som faktureras på basis av ett särskilt avtal 
a)	 avräkningsområden	med	interna	avräkningskoefficienter

• Stads-	och	stamorkestrars	konserter 
Orkestrar vars fakturering överstiger 25 000 € avräknas separat för varje orkester.  
Övriga orkestrar utgör ett separat avräkningsområde, där avräkningen för varje orkester 
motsvarar dess andel av områdets fakturering. Orkestern med den lägsta faktureringen 
får avräkningskoefficienten 1. Avräkningskoefficienten för de övriga orkestrarna 
beräknas genom att dividera deras fakturering med den minsta faktureringen, varvid 
avräkningskoefficienten ökar i relation till faktureringen. Avräkningskoefficienten avrundas 
till två decimaler.  

• Festivaler 
Festivaler avräknas enligt punkt 1.5.3.1., dock så att längden på framträdanden av sido- och 
områdesartister som rapporteras i klass 3 viktas med koefficienten 0,1.

b)	 avräkningsområden	utan	interna	avräkningskoefficienter

• Sibelius-Akademins konserter, med undantag för egentliga konserter med inträdesavgift 
vilka avräknas enligt en prislista i kategorierna för fakturering per evenemang

• Konserter som arrangeras av konservatorier
• Militärmusikkårernas konserter
• Musikinstitut
• Yle RSO
• Konserter anordnade av kommuner
• Konserter anordnade av församlingar

c)	 konserter	som	faktureras	enligt	ett	särskilt	avtal

Avräkning görs enligt prislistan inom områden för konserter som faktureras per evenemang. Om 
framförandetillståndet/kollektivavtalet omfattar flera evenemang, beräknas medeltalet för ett 
evenemang som sedan används för att fastställa kategori. 

1.5.3.3  Megakonserter 
Konserter vars fakturering överskrider 15 000 € kan avräknas som megakonserter.

För dessa konserters del följer man en avräkningspraxis enligt vilken 90 procent av den fakturerade 
ersättningen avräknas för huvudartistens program och 10 procent för sidoartistens program, efter 
avdrag för kostnader och nationella medel.
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1.5.4  ÖVRIG LEVANDE MUSIK 
Fakturerade evenemang med levande musik utgör fyra separata avräkningsområden: evenemang 
som baseras på publikantal, evenemang som baseras på fakturering, små evenemang, inklusive 
evenemang som strömmats via plattformstjänster, och evenemang för strömning av levande musik 
som faktureras per evenemang. 

Evenemangets avräkningskategori fastställs enligt den licensprodukt som arrangören har köpt, 
och inom avräkningsområdena tillämpas avräkningskoefficienter på följande sätt:

Levande	musik,	licensprodukt	 Avräkningsområde Avräknings-
koefficient

1. Evenemang som faktureras till ett 
fast pris på fasta framförandeplatser, 
publikkapacitet 1–1 500, biljettpris under 
25 euro

Publikbaserat Publikkapacitet på 
framförandeplatsen 

2. Evenemang som faktureras baserat 
på antal åhörare eller procentsats, 
publikkapacitet över 200

Fakturabaserad Evenemangs-
fakturering 

3. Små evenemang som faktureras till ett 
fast pris, publikantal högst 200 Små evenemang Inga koefficienter 

4. Strömmade evenemang med levande 
musik som ingår i användningslicenser 
som beviljats för plattformstjänster i 
sociala medier

Små evenemang Inga koefficienter

5. Strömmade evenemang med levande 
musik för vilka strömningsevenemangens 
arrangör faktureras per evenemang

Strömningstjänster Inga koefficienter

* Avräkningen förutsätter att evenemanget har anmälts via Teostos webbtjänst som ett strömmat 
evenemang med levande musik. Strömningen måste omfattas av den användningslicens som 
beviljats för plattformstjänsten i sociala medier.

1.5.5  FRAMFÖRANDE AV INSPELAD MUSIK PÅ TILLSTÄLLNINGAR 
DJ-uppträdanden som anmäls via Teostos nättjänst avräknas på avräkningsområdet för små 
evenemang inom levande musik (1.5.4). 

1.5.6  TEATER 
Evenemang som faktureras enligt en prislista för teaterscener utgör ett eget avräkningsområde, 
där följande avräkningskoefficienter används: 

Sång, levande   8,00
Dans, levande   8,00
Dans, mekanisk    4,00
Bakgrundsmusik  4,00
Bilaga   1,00

1.5.7  BIOGRAFER 
Spelfilmer utgör ett eget avräkningsområde. Hit hör fullängdsfilmer och kortfilmer som visas på 
biografer, i flygplan och under andra offentliga evenemang. 

Inom området för spelfilmer används inga avräkningskoefficienter. 
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1.5.8  AVRÄKNING AV FRAMFÖRANDEERSÄTTNINGAR  
 FÖR ONLINETJÄNSTER
Sedan 2015 och tills vidare tillämpar Teosto följande avräkningsfördelning inom onlineområdet:

Tjänst Framförande	rättigheter		 Inspelnings	rättigheter	
Downloading 30 % 70 %

Webb-TV och webbradio samt 
simulcasting och catch-up-tjänster* 100 % 0 %

On-demand streaming, kan innefatta 
temporär inspelning 70 % 30 %

Temporära downloadtjänster 50 % 50 %

*Catch-up-tjänster avser uppspelning av lineära TV-sändningar på nätet.  
Tjänsten är i regel kostnadsfri för tittaren.

Ovan nämnda fördelning tillämpas även på avräkning av online-tjänster som fakturerats i Finland 
och avräknas av NMP. 

YLE 
Teosto avräknar den musik som Yle tillhandahåller i online-tjänster som separata kategorier vad 
gäller följande catch-up-tjänster: 

• Yle Arenan AV
• Yle Arenan Audio

Inom området används inga avräkningskoefficienter. 

Övriga TV-bolag och radiobolag 
Fakturerade ersättningar från övriga TV- och radiobolags catch-up-tjänster avräknas i samband 
med avräkningen av huvudkanalens program. 

Inom området används inga avräkningskoefficienter. 

VoD (Video on Demand) 
VoD streamingtjänster som är avgiftsbelagda för konsumenter avräknas som egna 
avräkningsområden i fråga om följande tjänster: 

• Elisa Viihde 
• Netflix 
• Viaplay 
• HBO
• Disney+
• Amazon

Av dessa faktureras och avräknas finska VoD-tjänster som helhet. Avräkningen av 
gränsöverskridande tjänster täcker de andelar som faktureras av Teosto.

De ersättningar som fakturerats för tjänsten på VoD-avräkningsområdet beaktas 
produktionsspecifikt i avräkningen.

Konserter och evenemang med levande musik strömmade med Mediesmålicens 
Ersättningar som fakturerats av innehavare av mediesmålicens för strömmade levande konserter 
avräknas på avräkningsområdet Konserter (punkt 1.5.3) och strömmade evenemang med levande 
musik på strömningsområdet Övrig levande musik (punkt 1.5.4.). 

Evenemang med levande musik som strömmas via plattformar i sociala medier
Strömmade evenemang med levande musik som ingår i användningslicenser som beviljats för 
plattformstjänster i sociala medier avräknas på avräkningsområdet Övrig levande musik (punkt 
1.5.4., kategori 4). Avräkningen förutsätter att evenemanget har anmälts via Teostos webbtjänst 
som ett strömmat evenemang med levande musik. Strömningen måste omfattas av den 
användningslicens som beviljats för plattformstjänsten i sociala medier.


