
Tervetuloa 
TILITYSINFOON 
16.12.2021 klo 13.00-14.00

OHJELMA:
• Tervetuloa & ohjeistus osallistujille

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

Ano Sirppiniemi, raportoinnista ja tilityksestä vastaava 
johtaja

• Miten korvaukset musiikin tv-käytöstä kertyvät
ja miten ne jaetaan?
Ano Sirppiniemi,



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
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TILITYS ON TÄRKEIN PALVELUMME SINULLE
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Erittelyn omasta tilityksestäsi 
näet verkkopalvelussamme
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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 
31.1.2022.

• 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:

• 30.1. mennessä kesäkuun tilitystä varten
• 30.4. mennessä syyskuun tilitystä varten
• 30.7. mennessä joulukuun tilitystä varten
• 30.10. mennessä maaliskuun 2022 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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Joulukuun tilitys pähkinänkuoressa
Ano Sirppiniemi
Raportoinnista ja tilityksestä vastaava johtaja
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Joulukuun 2021 tilitys 
maksetaan torstaina 16.12.
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Joulukuun tilitys 
koskee pääosin huhti-
kesäkuussa 2021 
kerättyjä korvauksia
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teosto.fi/musiikintekijalle/tilitykset/



Joulukuun tilitys 12,2 miljoonaa euroa

Maksupäivä to 16.12.2021
Ulkomaisille tekijänoikeusjärjestöille korvaukset  
maksetaan tammikuussa
• Tilitettävät korvaukset koskevat pääosin huhti-

kesäkuun 2021 esityksiä
• Tilityksen kokonaissumma on jonkin verran 

suurempi kuin edellisvuoden joulukuussa 
(12/2020: 11,8 Milj. €)

• Tämän ja viime vuoden joulukuun 
kokonaissummat eivät kuitenkaan ole suoraan 
vertailukelpoisia, johtuen mm. poikkeuksista eri 
alueiden tilitysrytmissä ja poikkeavista eristä

• Koronatilanne vaikuttaa edelleen voimakkaasti 
erityisesti julkisen esittämisen alueella

Musiikin käytön alue 
(oikeusluokka)

M€

Radio & TV 5,3

Julkinen esittäminen 1,2

Internet 4,0

Muut (ulkomaan tilitykset, 
korjaukset jne)

1,7

YHTEENSÄ 12,2
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Huomioita tilityksestä 
• Online-alueen korvaukset ovat 

kokonaisuutena merkittävästi edellisvuotta 
korkeammat – syynä Video On Demand –
palveluiden vanhojen vuosien (2015-2019) 
varausten purkaminen.

• Video On Demand -palveluista joulukuun 2021 
tilityksessä on mukana vain osa; edellisvuonna 
kaikki VOD-palvelut tilitettiin joulukuussa

• Myös radioalueen tilitykset ovat jonkin verran 
edellisvuotta korkeampia, johtuen pääosin 
paremmasta ennustettavuudesta

• TV-tilitykset ovat jonkin verran alemmat 
edellisvuoteen verrattuna. Joulukuun 2020 
TV-tilitys oli poikkeuksellisen suuri. 
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Huomioita eri tilitysalueista
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5,3
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Milj. €Radio & tv
• Tilityksessä mukana sekä Ylen että 

kaupallisten toimijoiden valtakunnalliset ja 
paikalliset kanavat

• Radioiden korvaukset ovat joulukuussa 
edellisvuotta korkeammat

• Parempi varmuus ennusteissa on 
mahdollistanut 2021 isommat 
kvartaalitilitykset

• TV –tilitykset ovat joulukuussa puolestaan 
edellisvuotta alemmat 

• Edellisvuoden isompi tilitys johtui isosta 
konserttimäärästä Yle TV2:ssa vuoden 
2020 toisella neljänneksellä



Julkinen esittäminen
• Tässä tilityksessä mukana vain

kvartaaleittain tilitettävät yksittäiset 
konsertit ja festivaalit huhti-kesäkuulta 
2021 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.

• Koronarajoitukset vaikuttavat edelleen 
vahvasti tapahtuma-alueeseen.

Yksittäiset konsertit ja 
livestriimatut konsertit

0,05

Taustamusiikki (radiosoiton 
perusteella tilitettävä) 

1,11
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Milj. €

Milj. €



Online: VoD- ja 
streaming-palvelut

• Online streaming –palveluista
merkittävimmät erät joulukuun tilityksessä
ovat Spotify (Q2/2021) ja YouTube (Q2/2021)

• Video On Demand –palveluista on valtaosa
tilitetty jo syyskuun tilityksessä, mikä
selittää eron edellisvuoteen

• Suurin online-alueen korvausten erä liittyy
Video on Demand –palveluiden aiempien
vuosien varausten purkuun, joita tilitetään
nyt kertaluonteisesti

• Puuttuvien musiikkitietojen takia varattuja
korvauksia puretaan nyt Video on Demand –
palveluiden vuosien 2015-2019 esityksille

Online streaming ja Video on Demand-
palvelut

1,36
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Milj. €

Video on Demand –palvelut, 
aiempien vuosien varausten purku

2,65 Milj. €



Tallennuskorvaukset 
(NCB)

• Tallennuskorvaukset NCB:ltä (0,65 
Milj.€) sisältävät 30.6.2021 
mennessä kerättyjä korvauksia 

• Nyt tilitettäviin 
tallennuskorvauksiin sisältyy 77 k€ 
vuonna 2014 väärin kohdistuneita, 
mutta maksamattomia korvauksia, 
jotka maksetaan nyt 2014 tilitysten 
mukaan

0,65
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Tallennuskorvaukset (NCB)

Milj. €



Muut joulukuussa 
tilitettävät erät

• Ulkomailta joulukuussa eniten tilityksiä 
seuraavista maista: Ruotsi, Norja, Iso-
Britannia, Saksa ja Tanska

• Ulkomailta tulleisiin tilityksiin sisältyy 
91k€ Norwegian Broadcasting –tilitystä 
vuosilta 2011-2021

• Joulukuulta jää puuttumaan osa 
ulkomailta tulleista tilityksistä johtuen 
tilitysjärjestelmien teknisistä ongelmista

• Järjestelmiä korjataan ja korvaukset 
tilitetään osana maaliskuun 2022 tilitystä

• Lisäksi joulukuussa tilitetään 
lainauskorvauksia sekä korjaustilityksiä 
(vahvistetut teokset, selvinneet kiistat)

0,50
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Ulkomailta tulleet tilitykset

Milj. €

0,58 Milj. €

Lainauskorvaukset 0,42 Milj.€ + 
korjaustilitys 0,16 Milj. € 



Musiikin käytöstä televisiossa kertyvät
ja maksettavat korvaukset

Miten Teoston 
TV-tilitys 
muodostuu?



Kaikki alkaa teoksesta ja teosilmoituksesta

Alatunniste21



Musiikki tv-ohjelmissa ja mainoksissa
• Kun tekijä on Teoston asiakas ja on tehnyt teosilmoituksen, Teosto hoitaa hänen musiikkinsa 

lisensoinnin yhteistyössä Nordisk Copyright Bureau NCB:n kanssa
• Tv-kanavat eivät pääsääntöisest itse tee ohjelmiaan, vaan hankkivat ne tuotantoyhtiöiltä
• Tuotantoyhtiöt maksavat tallennuskorvauksen musiikin liittämisestä ohjelmaan
• Kun tv-kanava esittää hankkimansa ohjelman, se maksaa siitä esityskorvauksen Teostolle
• Teosto tilittää tallennus- ja esityskorvaukset tekijöille 
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Musiikki
Musiikin 

lisensointi
Teosto

Tuotantoyhtiö
Tallennus-

korvaus
NCB

TV-kanava
Esityskorvaus

Teosto

Tilitys
Korvaus 
tekijälle
Teosto



Musiikki tv-ohjelmissa: tuotantoyhtiöt
• Tuotantoyhtiö hankkii ohjelmatuotantoa varten musiikin 

tallennusluvat NCB:ltä tai musiikin tekijältä itseltään 
(kustantajalta kustannetun musiikin osalta)

• Tuotantoyhtiö kokoaa myös ohjelman musiikkitiedot (ns. cue
sheet) ja toimittaa ne tv-kanavalle, joka toimittaa ne Teostolle

• Mitä teoksia ohjelmassa on käytetty, tekijätiedot,  kuinka monta 
sekuntia teosta on käytetty jne.

• Ulkomaisten ohjelmien osalta eri maiden tekijänoikeusjärjestöt 
tallentavat ohjelmien musiikkitietoja kansainväliseen CIS-AVI–
tietokantaan, jota Teosto hyödyntää musiikkitietojen 
etsimisessä 

• Jos ohjelman musiikkitietoja ei löydy Teoston omista 
rekistereistä tai CIS-AVIsta, Teosto pyytää tv-kanavaa 
hankkimaan puuttuvat musiikkitiedot 
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Lisensointi eli sopiminen teosten 
käytöstä televisiossa
• Teosten käytön ehdoista ja hinnoista neuvotellaan erikseen Ylen 

ja kaupallisten TV-toimijoiden kanssa
• Sopimuksissa sovitaan myös esimerkiksi raportoinnista 

ja laskutuksesta
• TV-kanavien maksamat korvaukset perustuvat tv-yhtiön 

televisiotoimintaan liittyviin tuloihin sekä sisältöjen 
musiikkipitoisuuteen

• TV-toiminnan hinnastot ovat julkisia ja ne löytyvät Teoston 
verkkosivuilta

• Kuluttajalle maksuttomat av-sisältöpalvelut (esim. vapaasti 
vastaanotettavat TV-kanavat)

• Kuluttajalle maksulliset av-sisältöpalvelut (esim. maksu-tv-paketit 
ja VOD-palvelut)
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Entäs Yle Areena tai Netflix?

• Musiikin käytöstä kanavien verkkopalveluissa (esim. Yle Areena, 
Ruutu) sovitaan osana TV-toimijoiden kanssa tehtäviä sopimuksia

• Yle Areenan korvaukset tilitetään neljästi vuodessa, erikseen Yle 
Areenan AV-sisällöt (TV) ja audiosisällöt (radio)

• Video On Demand –palveluille (esimerkiksi Netflix, HBO, Elisa 
Viihde) käytetään kuluttajille maksullisten av-palveluiden 
hinnastoa, joka kattaa myös lineaariset maksu-tv-kanavat

• Hinnoittelu perustuu sisällön arvioituun musiikkipitoisuuteen
• Raportointi ja tilitysvalmistelut noudattavat samankaltaista 

prosessia kuin lineaaristen TV-kanavien kohdalla
• Video On Demand –palveluiden korvaukset tilitetään kerran vuodessa 

syyskuussa
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TV-kanavat lähettävät ohjelmia, jotka sisältävät 
musiikkia
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LUOTTAMUKSELLINEN27

TV-kanavat toimittavat Teostolle tiedot kaikista 
lähetetyistä ohjelmista (lähetysloki)



Lähetyslokit ladataan Teoston raportointijärjestelmään, 
jossa ohjelmat ja niiden musiikkitiedot kohdistetaan 
oikeisiin teoksiin



Ohjelmien musiikkitiedot kohdistetaan oikeisiin 
teoksiin



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. kaupallinen TV
• Tilityssäännössä määritellyt kertoimet, jotka perustuvat 

musiikin tehtävään ja käyttöarvoon ohjelmassa
• Esim.  TV:ssä  live-konsertille, jossa esiintyjä näkyy (ns. 

visuaalinen musiikki) on määritelty suurempi kerroin kuin 
muulle musiikille

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

soitettiin
• Lähetysajankohta: päivä/yö 



Tilityssumman muodostuminen TV-alueella

Tekijöille maksettava summa (kokonaistilitys) €

Kulut
Teoston kulut, kansalliset varat 

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

Tv-kanavan Teostolle musiikin välittämisestä 
maksama summa €



Kvartaalitilitykset eli tilitykset 4 x vuodessa

• 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



Kvartaalitilitys ja tasaustilitys TV-
alueella
• Vuoden alussa tehdään ennuste vuoden aikana TV-toimijoilta 

kerättävien korvausten kokonaismäärästä ja eri TV-kanavien 
käyttämän musiikin määrästä

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

• Musiikkimäärän ennuste perustuu kanavien musiikinkäyttöhistoriaan

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

• Vuoden aikana käytetään TV-kanavien raportointia, tätä sekä 
tilityssäännön kerroinliitteessä määriteltyjä kertoimia tilittämiseen

• Teosten esitysvuotta seuraavan vuoden keväällä tarkistetaan, kuinka 
hyvin ennuste ja toteuma TV-alueelta kerätyistä korvauksista ja 
musiikkimääristä vastasivat todellisuutta  

• Jos ennuste ja toteuma poikkeavat toisistaan, tehdään tasaustilitys
• Tasaustilitys maksetaan kesäkuun tilityksen yhteydessä36



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
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