
Tervetuloa 
TILITYSINFOON 
30.9.2021 klo 14.00-15.00

OHJELMA:
• Tervetuloa & ohjeistus osallistujille

Vappu Aura, viestintä- ja markkinointijohtaja
• Syyskuun 2021 tilityksen läpikäynti

Ano Sirppiniemi, kehitysjohtaja
• Miten korvaukset musiikin online-käytöstä kertyvät

ja miten ne jaetaan?
Markus Kaarto, lisensointijohtaja

• 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 
• Myös tämä 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
• Jos olet unohtanut tunnuksesi 

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

• Verkkopalvelussa voit myös itse lisätä 
verokorttisi omiin tietoihisi ja muuttaa 
osoitteesi tai tilinumerosi

• Verkkopalvelua uudistetaan osio kerrallaan
• Seuraavaksi julkaistaan uudistettu 

Esiintymiset-osio > esitysilmoitusten 
tekeminen helpottuu

• Samalla Keikkamobiili poistuu käytöstä, sillä 
uusi palvelu toimii myös mobiilissa
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http://www.teosto.fi/verkkopalvelu


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 
31.10.2021.

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

• Asiakaspalvelumme auttaa mielellään. 
HUOM! asiakaspalvelun puhelinnumero vaihtuu
1. marraskuuta. Uusi numero on  040 922 66 22.
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Teethän teos- ja esitysilmoitukset ajoissa? 
Tarkista myös vahvistamattomat teokset
• Voimme maksaa korvauksia vain niistä 

teoksista, joista olemme saaneet ajoissa 
teosilmoituksen.

• Jos teos näkyy Vahvistamattomat teokset –
listalla sen teosilmoituksessa on puutteita 
tai epäselvyyksiä, jotka on korjattava.

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

• Tee ilmoitukset ajoissa - näin myös tilitysten 
korjaamisen ja reklamaatioiden tarve 
vähenee.
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Syyskuun tilitys 
pähkinänkuoressa
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Ano Sirppiniemi, kehitysjohtaja



Syyskuun 2021 tilitys 
on maksettu tänään 30.9.

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

• Ulkomaisille tekijänoikeusjärjestöille korvaukset maksetaan 20.10.
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Syyskuun tilitys 
koskee pääosin 
tammi-maaliskuussa 
2021 kerättyjä 
korvauksia
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teosto.fi/musiikintekijalle/tilitykset/



Syyskuun tilitys 13,6 miljoonaa euroa

• Kansainvälisten VoD-palveluiden, radion ja 
television ansiosta tilitys n. 5 miljoonaa 
euroa suurempi kuin viime vuoden 
syyskuussa.

• Mukana Amazonin, Disney+:n, HBO:n, 
Netflixin sekä Viaplayn maksamat 
korvaukset

• Radio- ja tv-kanavien ennustetut 
korvauskertymät viime vuotta suuremmat.  

• TV:n osalta selvinnyt poikkeuksellisen paljon 
aiempien vuosien epäselviä musiikkitietoja.

Musiikin käytön alue 
(oikeusluokka)

M€

Radio & TV 5,4

Julkinen esittäminen 1,2

Internet (online) 5,0

Tallentaminen 0,1

Muut (ulkomaan tilitykset, 
korjaukset jne.)

1,9

YHTEENSÄ 13,6
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Presenter
Presentation Notes
Konserttien ja livestriimattujen konserttien osalta kvartaalitilitykset aloitettiin vasta syyskuussa 2020



Huomioita eri tilitysalueista
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Radio & tv 5,4

Yle TV & Yle Areena AV Q1/2021 1,56 M€

Kaupallinen TV Q1/2021 1,62 M€

TV 2020, TV Finland 2020 0,11 M€

Yle radio & Yle Areena Audio Q1/2021 1,22 M€

Kaupallinen radio Q1/2021 0,85 M€

Kaapeli- ja satelliittikanavien 
edelleenlähetys 2020 0,02 M€
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Milj. €
• Tilitys viime vuoden syyskuuta suurempi

• Kvartaaleittain tilitettäviä alueita, korvausten 
ennustettu kertymä viime vuotta suurempi

• Epäselviä teostietoja selvisi poikkeuksellisen 
paljon

• Mukana sekä Ylen että kaupallisten toimijoiden 
valtakunnalliset ja paikalliset kanavat

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

• TV Finlandin Stimille maksamat vuoden 2020 
korvaukset tässä tilityksessä 



Julkinen esittäminen
• Koronarajoitusten vaikutus tapahtuma-

alueeseen näkyy edelleen vahvasti
• Tässä tilityksessä mukana konsertit ja 

livestriimatut konsertit ja keikat tammi-
maaliskuulta 2021.

• Taustamusiikki tilitetään radiosoiton raporttien 
perusteella.

1,2

Taustamusiikki, radion raporttien perusteella 
tilitettävä 

1,13
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Milj. €

Milj. €

Konsertit ja striimatut konsertit 

0,04 Milj. €



Internet (online)
Video- ja audiopalvelut yhteensä

5,0
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Milj. €

• Kansainvälisten Video on Demand -
palveluiden korvaukset tuntuvia.

• Tilityksessä mukana Amazonin, 
Disney+:n, HBO:n, Netflixin sekä 
Viaplayn maksamat video on demand
-korvaukset.

• Valtaosa korvauksista maksetaan 
ulkomaille.

• Audiopalveluiden korvaukset 
pääasiallisesti Spotifysta ja 
Youtubesta.

• Suurin osa korvauksista jää 
Suomeen .

3,7 Milj. €

Milj. €1,3 
Videopalvelut (Video on Demand)

Audiopalvelut (musiikkipalvelut)

Presenter
Presentation Notes
3,72M€ kaupallinen vodiin josta noin 97% ulkomaille. Audio; 1,34M€ josta suurin osa jää kotimaahan.



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

tallennuskorvaukset 0,1 milj. €
• Ulkomailta tilityksiä 0,76 milj. €, eniten 

seuraavista maista:
• Saksa
• USA
• Ruotsi
• Italia
• Iso-Britannia
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Yksityisen kopioinnin hyvitys

0,91

Tallennuskorvaukset, ulkomaan 
korvaukset, korjaustilitykset
(vahvistetut teokset, selvinneet kiistat)

1,08

Milj. €

Milj. €

Presenter
Presentation Notes
Ano täydentää nämä
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Miten korvaukset musiikin
online-käytöstä kertyvät
ja miten ne jaetaan?
Markus Kaarto, lisensointijohtaja

Presenter
Presentation Notes
Käydään läpi miten online-käytöstä kertyy korvauksia ja miten ne jaetaan.



Korvaukset musiikkipalveluista
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Presenter
Presentation Notes
Aloitetaan audio – eli musiikkipalveluista



Äänitemyynnin kehitys

18 Lähde: IFPI Finland

Presenter
Presentation Notes
Tähän alkuun hyvä katsoa mitä äänitemyynnille on tapahtunut viimeisen 13 vuoden aikana, eli suunnilleen Spotifyn aloituksesta joka tapahtui 2008. Äänitemyynti oli tuolloin jo laskenut hieman 1999 huippuvuodesta. Suurempi tiputus kuitenkin alkoi vuoden 2008 paikkeilla kun fyysisen myynnin lasku alkoi.  Mutta; kuten nähdään nyt, digitaalinen myynti on jo kasvanut siten että kokonaismyynti alkaa olemaan jo lähes samalla tasolla kuin 1999.



19 Kuva: Alan Cross' A Journal of Musical Things

Presenter
Presentation Notes
Rahaa siis tulee ovista ja ikkunoista – vai miten se menì? No, kun katsoo pörssilistattujen levy-yhtiöiden julkistuksia niin näyttää tosiaan että musiikkiala ui rahassa!��Tosin, samaan aikaan, henkilökohtaiset keskusteluni, taikka vaikkapa mediassa oleva uutisointi, kertoo hyvin erilaista tilannetta tekijöiden tai osin myös artistien tuloista striimausalustoilta.��Yritän tässä kuitenkin avata teille kokonaiskuvaa, miten se korvaus lopulta tulee Teostoon ja mitä teidän pitää tehdä jotta varmistatte siitä osuutenne.



Oikeudet ja tulovirrat
musiikkipalveluissa MUSIIKKIPALVELU

TEOSTO/POLARIS

TEKIJÄ/ARTISTI

JAKELIJA

Presenter
Presentation Notes
Lähdetään liikkeelle perusasioista eli sopimuksista. Tekijä siis tekee sopimuksen Teoston kanssa. Teosto taas lisensoi musiikkipalvelun. Artisti taas tekee sopimukset jakelijan, siis levy-yhtiön tai aggregaattorin, kanssa. Nämä taas tekevät sopimukset master-oikeuksista musiikkipalvelun kanssa.Tämän jälkeen sitten musiikkipalvelu maksaa korvauksia sekä tekijänoikeuksista että master-oikeuksista jotka sitten tilitetään tekijälle ja artistille.



Tekijänoikeusjärjestöt

Presenter
Presentation Notes
Nämä korvaukset toki jakautuvat usealle osapuolelle; ohessa yleismallista kuvausta miten tämä menee.Yleinen näkemys on että levy-yhtiöt siis ottavat noin 55%. Se mitä artisti siitä lopulta saa, riippuu heidän sopimuksistaan levy-yhtiön kanssa. Aggregaattorin kautta toki pääosa tuloista menee artistille.Palveluntarjoaja, eli Spotify, Apple, YouTube, ottaa noin 30% ja musantekijöille jää loput. Salassapitosopimukset valitettavasti kieltävät kertomasta yksittäisten sopimusten osuuksia mutta Teoston julkisista hinnastoistakin näette että hinnoittelumme on 13,5% ja 15% välissä. Onko tämä oikea jakosuhde, siihen en lähde tässä palaverissa sillä aikaa ei tuohon riitä. Mutta julkisuudessakin puhutaan paljon onko levy-yhtiöiden osuus jo aseman väärinkäyttöä.
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15 %

Presenter
Presentation Notes
Tekijänoikeuksien osuus siis on noin 15%. Mitä Teosto siis tekee sen eteen että te saatte tästä osuutenne?
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15 %

Presenter
Presentation Notes
Ensin neuvottelemme huomattavan määrän palveluita. Tässä esimerkkejä lisensoimistamme audio-palveluista.Monet näistä palveluista ovat kansainvälisiä jolloin pyrimme nykyisin suoralisensoimaan omat oikeutemme niihin mahdollisimman laajalle alueelle; joko euroopanlaajuisesti tai jopa lähes maailmanlaajuisesti.�



Yhteissopimukset yli maarajojen

• Neuvottelut kansainvälisten palveluiden kanssa 
hoitaa Polaris Hub

• Teoston, norjalaisen Tonon ja tanskalaisen Kodan 
yhteisyritys

• Aloitti toimintansa 2019
• Lisensoi kaikkien kolmen järjestön repertoaarit 

yhteisesti yli maarajojen
• Enemmän repertoaaria = enemmän 

neuvotteluvoimaa
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Presenter
Presentation Notes
Pääosan Teoston tekijöiden musiikkipalveluiden sopimuksista tehdään Kodan, Tonon ja Teoston perustaman yhteisyrityksen, Polaris Music Licensing hubin toimesta. Olemme katsoneet että on parempi neuvotella sopimukset yhteistyössä kuin että Teosto tekisi sen itse. Polariksen ihmiset Ruotsissa neuvottelevat sopimukset, toki meidän emojärjestöjen ohjaamina.��Kuten mainitisin, pyrimme lisensoimaan nämä palvelut mahdollisimman laajasti. Teoston tapauksessa, Polaris lisensoi meidän tekijöiden teostenkäytön kotimarkkinallamme Suomessa, mutta palvelusta riippuen myös joko euroopanlaajuisesti taikka joissain palveluissa myös huomattavasti laajemmin. Jenkeissä, etelä-Amerikassa tai esim Japanissa tapahtuvaa käyttöä emme suoraan lisensoi mutta keräämme toki noistakin korvaukset paikallisen järjestön kautta.
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Presenter
Presentation Notes
Kun sopimus on saatu aikaan, alamme saamaan raportteja. Jjoudumme prosessoimaan miljardeja rivejä käyttödataa pelkästää Suomesta joka kuukausi. Tämän lisäksi, laajemmin lisensoiduista palveluista tulee omat raporttinsa jokaisesta maasta; lopputulos on siis satoja miljardeja rivejä käyttödataa joka kuukausi!Mutta miten ne korvaukset sitten lopulta tulevat näistä Teoston lisensoimista palveluistaMusiikkipalvelusta tulee raportti joka prosessoidaan toisessa pohjoismaisten järjestöjen yhteistyössä omistamassa Network of Music partnerissa eli NMP:ssä. Tämä raportti tulee nopeimmillaan 15 päivää siitä kun kappale on soitettu palvelussa.Tämän jälkeen NMP prosessoi miljardien rivien raportin ja etsii sieltä edustamiamme teoksia. Tuo etsintä tehdään etsimällä mätsejä ICE-teostietokantaa vastaan. Tämä tehdään jokaisen lisensoidun maan raportille erikseen. Tässä vaiheessa pitää siis teosilmoitukset olla toimitettu jotta NMP voi ne löytää ja mätsätä. Tämä on siis tärkeätä teidän huomata jotta teette raportit ajoissa!Tämän jälkeen NMP laskee Teoston edustaman musiikin osuuden koko musiikkipalvelun käytöstäJa laskuttaa musiikkipalvelua käytön mukaisestiMusiikkipalvelu maksaa korvaukset Teostolle, josta taas lasketaan kuinka paljon summasta kuuluu millekin teokselleNMP taas siirtää nuo korvaukset ja niihin liittyvät tilitysraportin TeostolleLopuksi Teosto tilittää korvauksen tekijöille seuraavassa tilityksessä. Koska ensimmäinen mätsäys tapahtuu melko nopeasti, jää tuolloin myös paljon teoksia joita ei tunnistetaSiten, palvelusta riippuen, noin 300 päivän kuluttua tehdään toinen prosessointi, ns. back claim,  jossa etsitään pystytäänkö mätsäämään lisää teoksia.Tämän jälkeen taas palveluntarjoajan lopullinen laskutus eli ns final claimSitten taas prosessointiSiirto TeostoonJa lopulta maksu oikeudenomistajalleHaluan tässä vielä korostaa että jos 300 päivän prosessoinnissa ei Teostolla ole teosta rekisteröitynä, et saa korvauksia tuosta soitosta.Suosittelen kuitenkin että teosilmoitus tehdään heti jotta olet jo ensimmäisessä prosessoinnissa mukana – tällöin ehdit myös reklamoimaan Teostoa jos tilitykset eivät jostain syystä tule – ja voit saada ne korvaukset jälkimmäisessä prosessoinnissa -  siis rekisteröi teoksesi ajoissa.



Jotta voit saada musiikistasi tuloja

Tee teoksestasi
teosilmoitus heti

Huolehdi, että julkaisujen
label copy –tiedoissa on 
myös teoksen tekijöiden
tiedot

1. 2.

15 päivää

300 päivää

Presenter
Presentation Notes
Eli tässä vielä yhteenvetona: Tee teosilmoitus itse, tai varmista että kustantajasi tekee sen, samalla hetkellä kun kappale ladataan palveluun sillä teosilmoituksen valuminen ensin meiltä ICEn järjestelmiin ja sieltä NMPn systeemeihin vie aikaa. Ensimmäinen kohdistus tehdään 15 päivän kohdalla Jotta siis saat tilityksen nopeasti, pitää teosilmoitus olla sisällä hetiJos teosilmoitusta ei ole tehty final claimiin mennessä eli 300 päivän kohdalla, et saa tuloja On myös hyvä että tarkistat esim Spotifystä että teoksistasi löytyy tekijätiedot koska sillä varmistat paremman kohdistuksen. Jos ei ole, kannattaa olla yhteydessä kontentin ladaneeseen toimijaan (aggregaattoriin tai levy-yhtiöön)



Korvaukset videopalveluista 
(video on demand)
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Presenter
Presentation Notes
Sitten voitaisiin vielä nopeasti katsoa videopalveluita



Korvauksia saa myös tv-sarjoissa, elokuvissa ja 
videoissa käytetystä musiikista

• Teosto neuvottelee sopimukset musiikin käytön ehdoista ja korvauksista 
eri toimijoiden kanssa

• Toimijat maksavat korvausta musiikinkäytöstä liikevaihtonsa ja 
palveluissa olevan sisällön musiikkipitoisuuden perusteella

• Ylen liikevaihdoksi katsotaan yhtiön valtiolta saama rahoitus

• Palvelut toimittavat Teostolle raportteja sisällöissä käytetystä musiikista
• Kaupallisten toimijoiden maksamat korvaukset tilitetään em. 

käyttöraporttien perusteella 
• Poikkeuksena Ruutu ja MTV, joiden korvaukset tilitetään tv-kanavien 

musiikinkäyttöraporttien perusteella
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Presenter
Presentation Notes
Teosto neuvottelee sopimukset myös TV-kanavien ja tilausvideopalveluiden, kuten Netflixin, Disneyn, Amazon Primen yms kanssa. Nämä me hoidamme itse Suomessa. Palvelut maksavat meille vastaavasti rojaltia liikevaihdostaan kuin musiikkipalvelut; toki sen rojaltin osuus on pienempi – maksullisissa palveluissa maksimissaan 3,5% ja mainosrahoitteisissa palveluissa maksimissaan 5%.Jälleen nämä palvelut toimittavat meille käyttöraportit, jotka prosessoimme täällä Suomessa ja tilitämme korvaukset edelleen.Tosin kotimaiset palvelut vielä toistaiseksi poikkeavat tästä hieman; Ruudussa ja MTV-palvelussa tilitämme korvaukset TV:ssä tapahtuneen katselun mukaisesti.



Korvauksia saa myös tv-sarjoissa, elokuvissa ja 
videoissa käytetystä musiikista

• Ylen maksamat korvaukset tilitetään sisältöjen tarjolle saattamiseen 
perustuen eli korvaus jaetaan tasan kaiken tarjolla olevan sisällön kesken

• Suurin osa kansainvälisistä VoD-palveluista kerätyistä korvauksista myös 
maksetaan ulkomaille

• Netflix, HBO yms. palvelut eivät juurikaan käytä suomalaista musiikkia
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Presenter
Presentation Notes
Ja YLE Areenan korvaukset tilitetään toistaiseksi tarjolle saattamiseen perustuen.Kaikkien näiden kotimaisten palveluiden kanssa olemme työstämässä parempaa raportointia jolloin voisimme tilittää ne täysin käyttöön perustuen.



Presenter
Presentation Notes
Lopuksi vielä tilitysaikataulusta;��online audio ja Yle Areena tilitetään neljä kertaa vuodessa, VOD tilitetään kerran vuodessa syyskuussa.



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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Presentation Notes
Vappu?



KYSYMYKSIÄ?
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KIITOS!
Nähdään taas
joulukuussa
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