
Tapahtumalupa 
Hinnastot 2022
Tapahtumalupa on “sateenvarjo”, jonka alle on koottu sekä Teoston että Gramexin edustamia oikeuksia, joita 
tarvitaan musiikin käyttöön erilaisissa tapahtumissa. Lupa haetaan vain kerran ja myönnetty lupa on voimassa 
toistaiseksi. Luvan hinta muodostuu jokaiselle  tapahtumalle erikseen, kun Teoston verkkopalvelussa 
ilmoittaa kunkin luvalla järjestetyn tapahtuman musiikinkäyttötavat eli sen, soiko tapahtumassa livemusiikki, 
äänitemusiikki vai molemmat. 

Tämä hinnasto on erittely Tapahtumalupaan kuuluvista Teoston ja Gramexin lupien hinnoista. Alla olevasta 
taulukosta näet, miten nettisivuiltamme löytyvän Tapahtumaluvan hintalaskurin antamat hinnat muodostuvat.

Livemusiikki  tapahtumassa, yksittäiset tapahtumat TEOSTO
Tapahtuman kuulijamäärä Pääsymaksullinen tapahtuma Pääsymaksuton tapahtuma Minimimaksu

1-200 52,10 42,75 42,75

201-500 4 % 56,14 56,14

yli 500 4 % 0,1607 0,1607

*Jos tilaisuuden lipputulot ovat vähintään 30 000 €, korvauksen määrä on 3,5 % lipputuloista. 
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Äänitemusiikki ja karaoke tapahtumassa, yksittäiset tapahtumat TEOSTO
Tapahtuman kuulijamäärä Pääsymaksullinen tapahtuma Pääsymaksuton tapahtuma Minimimaksu

1-200 36,10 29,41 29,41

201-500 4 % 40,01 40,01

yli 500 4 % 0,0801 0,0801

*Jos tilaisuuden lipputulot ovat vähintään 30 000 €, korvauksen määrä on 3,5 % lipputuloista. 
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
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Hintalaskuri Hinnasto
Konsertti tai festivaali
Esiintymiset konsertti- ja kulttuuritaloissa, ulkoilma- ja 
kirkkokonsertit, kuorojen esiintymiset, yksi- tai monipäi-
väiset festivaalit (kuten Provinssi, Wknd, Puistoblues jne.)

TEOSTO: Konsertit ja musiikkifestivaalit A tai B riippuen siitä, 
onko tapahtuma pääsymaksullinen vai ei

Live-keikka
Keikat, tanssit, klubi-illat, lauluillat jne.

TEOSTO: Livemusiikki tapahtumassa, yksittäiset tapahtumat

DJ-keikka, disko
DJ:n esiintyminen, levyltä soitettu musiikki, levytanssit

TEOSTO: Äänitemusiikki ja karaoke tapahtumassa, yksittäiset 
tapahtumat
GRAMEX: Äänitemusiikki huvitilaisuuksissa

Karaoke TEOSTO: Äänitemusiikki ja karaoke tapahtumassa, yksittäiset 
tapahtumat

Taustamusiikkia
Näytöksissä, näyttelyissä, messuilla, urheilu- tai liikun-
tatapahtumissa soitettu äänitemusiikki sekä tauko- ja 
väliaikamusiikkina soitettu äänitemusiikki

TEOSTO: Taustamusiikki tapahtumassa, yksittäiset 
tapahtumat +  
GRAMEX: Äänitemusiikki huvitilaisuuksissa

Jos konsertissa, festivaalilla tai live-keikalla soi livemusiikin lisäksi myös äänitemusiikki (esim. väliaika- 
tai taustamusiikkina) luvan kokonaishintaan lasketaan sekä Teoston hinta että Gramexin Äänitemusiikki 
huvitilaisuudessa -hinnastossa oleva hinta. 



Konsertit ja musiikkifestivaalit B (pääsymaksuttomat)                                                         TEOSTO
Pääsymaksuttomat konsertit ja musiikkifestivaalit, joissa ei myydä tai pyydetä vapaaehtoisia maksuja 
käsiohjelmista. Esitetystä musiikista 1/3 tai enemmän on tekijänoikeuden suojaamaa musiikkia.

Kuulijamäärä Korvaus

1-2000 0,3154 € henkilöltä kuitenkin vähintään 36,67 €

2001-20 000 0,2702 € henkilöltä kuitenkin vähintään  672,27 €

20 001- 0,2253 € henkilöltä kuitenkin vähintään 5500,26 €

Tapahtumassa esitetystä musiikista yli 2/3 on musiikkia, jonka tekijänoikeudet ovat rauenneet (kaikki tekijät 
ovat kuolleet yli 70 vuotta sitten) tai teokset eivät ole Teoston edustamia.

Kuulijamäärä Korvaus

1-2000 0,1577 € henkilöltä kuitenkin vähintään 24,44 €

2001-20 000 0,1352 € henkilöltä kuitenkin vähintään 366,69 €

20 001- 0,1015 € henkilöltä kuitenkin vähintään 3055,70 €

Jos pääsymaksullisen tapahtuman korvaus on A-hinnaston mukaan laskettuna pienempi kuin B-hinnaston 
mukaan laskettuna, korvaus laskutetaan B-hinnaston mukaan. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva 
arvonlisävero.
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Konsertit ja musiikkifestivaalit A (pääsymaksulliset)                                                            TEOSTO
Konsertit ja musiikkifestivaalit, joissa myydään pääsylippuja, käsiohjelmia tai molempia. Pääsymaksuiksi 
katsotaan myös vapaaehtoiset maksut pääsylipuista tai käsiohjelmista. Esitetystä musiikista 1/3 tai 
enemmän on tekijänoikeuden suojaamaa musiikkia.

Tulot yhteensä Korvaus

1- 200 € 36,67 €

201-400€ 48,91 €

401-1 350 € 8 % kuitenkin vähintään 62,03 €

1 351-8 400 € 7 % kuitenkin vähintään 140,91 €

8 401-15 000€ 6 % kuitenkin vähintään 788,93 €

15 001-34 000€ 5 % kuitenkin vähintään 1 149,56 €

34 001 € - 1 700,00 € + 3 % lipputuloista yli 34000,01 € menevältä osalta.

Jos tapahtumassa esitetystä musiikista yli 2/3 on musiikkia, jonka tekijänoikeudet ovat rauenneet (kaikki 
tekijät ovat kuolleet yli 70 vuotta sitten) tai teokset eivät ole Teoston edustamia,  laskutetaan 50 % ylläolevan 
hinnaston hinnasta (vähintään kuitenkin 29,35 €). Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Taustamusiikki tapahtumassa, yksittäiset tapahtumat             TEOSTO
Kattaa sekä pääsymaksulliset että pääsymaksuttomat tapahtumat

Kuulijamäärä/tapahtuma Hinta/tapahtuma

1-200 27,57

201-2000 34,45

2001 - 0,0275

Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.



3/3

Äänitemusiikki huvitilaisuuksissa                                                                    GRAMEX

Pääsymaksulliset tilaisuudet
Tariffi A/korvaus €/päivä

Kun ääniteperäisellä musiikilla on tilaisuudessa huomattava merkitys (esim. tanssit, disco, 
DJ soittaa yms.). 
Yleisömäärä  Korvaus

1-200 50,68
201-500 89,43
501-750 131,17
751-1000 169,97
1001-1500 232,58
1501-2000 301,13
2001-2500 366,69
2501-3000 434,63
3001-3500 500,87
3501-4000 566,52
4001-4500 635,06
+500 hlöä 65,91

Tariffi B/korvaus €/päivä

Kun ääniteperäistä musiikkia käytetään tausta- tai väliaikamusiikkina.
Yleisömäärä Korvaus

1-200 31,06
201-500 42,36
501-750 42,36
751-1000 62,12
1001-1500 62,12
1501-2000 96,00
2001-2500 96,00
2501-3000 127,05
3001-3500 127,05
3501-4000 158,10
4001-4500 158,10
+1000 hlöä 31,20

Pääsymaksuttomat tilaisuudet
Ääniteperäinen musiikki tansseissa, discoissa, DJ:n soittamana, tausta- tai 
väliaikamusiikkina sekä näytelmissä.
Yleisömäärä Korvaus

1-250 28,26
251-500 28,26
501-750 42,36
751-1000 42,36
1001-1500 56,44
1501-2000 70,58
2001-2500 84,68
2501-3000 98,78
3001-3500 112,93
3501-4000 127,05
+500 hlöä 14,06

Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. 


