
Tervetuloa 
TILITYSINFOON 
24.3.2022 klo 13.00-14.00

OHJELMA:
• Tervetuloa & ohjeistus osallistujille

Vappu Aura, viestintä- ja markkinointijohtaja
• Maaliskuun 2022 tilityksen läpikäynti

Ano Sirppiniemi, kehitys- ja teknologiajohtaja
• Miten korvaukset kertyvät live-musiikista 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.

Korjauspyynnöt
• Ilmoita puutteista tai korjauksista tähän tilitykseen 

verkkopalvelun Reklamaatiot-osiossa viimeistään 
30.4.2022.

• Huomiothan, että pienin maksettava summa on 25 
euroa.
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Tilitykset ohjautuvat teosilmoituksen
perusteella
Voimme maksaa korvauksia vain niistä 
teoksista, joista olemme saaneet ajoissa 
teosilmoituksen!

Tee teosilmoitus heti teoksen valmistuttua, 
kuitenkin viimeistään

• 30.10. mennessä maaliskuun tilitystä varten
• 30.1. mennessä kesäkuun tilitystä varten
• 30.4. mennessä syyskuun tilitystä varten
• 30.7. mennessä joulukuun tilitystä varten
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Tarkista, onko sinulla vahvistamattomia teoksia

• Vahvistamattomina näkyvät Teokset-
välilehdellä 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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Maaliskuun tilitys pähkinänkuoressa
Ano Sirppiniemi
Kehitys- ja teknologiajohtaja
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Maaliskuun 2022 tilitys 
maksetaan torstaina 24.3.
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Maaliskuun tilitys 
koskee pääosin 
heinä-syyskuussa 2021 
kerättyjä korvauksia
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teosto.fi/musiikintekijalle/tilitykset/



Maaliskuun tilitys 9,7 miljoonaa euroa

Maksupäivä to 24.3.2022

• Tilityksen kokonaissumma on samaa luokkaa 
kuin edellisvuoden maaliskuussa (9,8 milj. €).

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

Musiikin käytön alue 
(oikeusluokka)

M€ / muutos %

Radio & TV 5,0 (-21%)

Julkinen esittäminen 1,6 (+33%)

Internet 1,6 (-33%)

Muut (ulkomaan tilitykset, 
korjaukset jne)

1,5 (+50%)

YHTEENSÄ 9,7 (-1%)
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*Suluissa prosentuaalinen ero edellisvuoteen



Huomioita eri tilitysalueista
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5,0
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Milj. €Radio & TV
• Tilityksessä mukana sekä Ylen että 

kaupallisten toimijoiden 
valtakunnalliset ja paikalliset kanavat.

• Radioiden korvaukset ovat 
maaliskuussa edellisvuotta 
korkeammat.

• TV –tilitykset ovat joulukuussa 
puolestaan edellisvuotta alemmat .

• MTV:n lisätilitystä vuosilta 2017-2019 
tilitettiin edellisvuonna 1,6M€. Vuonna 
2022 vastaavaa erityiserää ei ole.

2022 2021



Julkinen esittäminen
• Tässä tilityksessä ovat mukana vain

kvartaaleittain tilitettävät yksittäiset 
konsertit ja festivaalit heinä-
syyskuulta 2022 sekä livestriimatut 
keikat ja konsertit.

• Pienemmät keikat ja muut elävän 
musiikin tapahtumat, sekä esim. 
kuntien ja seurakuntien tapahtumat 
tilitetään kerran vuodessa kesäkuussa.

• Korvaukset jaetaan esitysilmoitusten 
perusteella.

Yksittäiset konsertit ja 
livestriimatut konsertit

0,45

Taustamusiikki (radiosoiton 
perusteella tilitettävä) 

1,15
15

Milj. €

Milj. €



Online streaming ja Video on Demand-
palvelut

1,60
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Milj. €

2022 2021

Online: VoD- ja 
streaming -palvelut
• Merkittävimmät erät maaliskuussa

Spotify, YouTube ja Apple Music.
• Video On Demand –palveluita ei

normaalin tilitysaikataulun
mukaisesti tilitetä maaliskuussa

• Streaming-palveluista tilitettävä
summa on noin 45% suurempi kuin
vuonna 2021 (1,1 M€). Tämä johtuu
mm. siitä, että Youtube korvauksia
tilitetään nyt kahdelta kvartaalilta
yhden sijaan.



1,12

17

Ulkomailta tulleet tilitykset

Milj. €

0,33 Milj. €

Palautukset ulkomailta 0,05 Milj.€ + 
korjaustilitys 0,28 Milj. € 

Muut maaliskuussa 
tilitettävät erät
• Ulkomailta tulleet tilitykset sisältävät 

joulukuussa tilittämättä jääneen 
summan n. 0,5M€.

• Ulkomailta eniten tilityksiä tuli
• Saksa (Gema)
• Ruotsi (STIM)
• Iso-Britannia (PRS)
• Ranska (Sacem)
• Itävalta (AKM)

• Maaliskuun tilityksessä ei ole muita 
erityiseriä tai suurempia poikkeamia.



Säveltäjä-sanoittaja 
Mikko Kuustonen

Teoston asiakas vuodesta 1979

Miten 
korvaukset 
kertyvät 
livemusiikista
ja miten ne jaetaan?
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Koronan vaikutukset 

• Viime syksynä helpottanut koronatilanne 
nosti konserttien ja striimikonserttien 
korvauksia jo hieman, mutta ero niin 
sanottuun normaalitilanteeseen on vielä 
suuri.

• Keikkoja ja konsertteja päästiin 
järjestämään normaalisti hiljattain, mutta 
näiden vaikutukset tilityksessä näkyvät 
arviolta 6-12 kk viiveellä.

• Etenkin ravintoloiden tapahtumista 
korvauksia päästään maksamaan vasta 
vuoden päästä.
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Musiikin käyttöluvat

Teoston livealueen 
korvauksia kerätään 
erilaisten musiikin 

käyttölupien kautta.

Näistä myydyimpiä 
ovat 

Tapahtumalupa,
Kymppilupa ja 
ravintolaluvat.
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Tapahtumalupa

• Antaa oikeuden esittää live-musiikkia, 
äänitemusiikkia tai karaokea 
kertaluontoisissa tapahtumissa.

• Maksullisiin ja maksuttomiin 
tapahtumiin, sisältää sekä Teoston että 
Gramexin luvat.

• Hinta määräytyy tapahtumakohtaisesti.
• Uusia lupia on myyty vuosina 2021-2022 

noin 30-200 kpl kuukaudessa.
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Korona-aikana tapahtumaluvan 
laskutus on ollut noin 75% 
vähemmän kuin ennen koronaa!



Kymppilupa

• Tullut myyntiin 2021 
• Sisältää kalenterivuoden aikana max. 10 

tapahtumaa, joissa max. 200 kuulijaa.
• Luvan voi hankkia joko laajana tai suppeana, 

hinta määräytyy tämän mukaan.
• Lupa kattaa keikat, mutta ei esimerkiksi 

isompia konsertteja, joihin tarvitaan 
tapahtumalupa.

• Lupahakemuksia on vastaanotettu vuosina 
2021-2022 noin 10-60 kpl kuukaudessa.
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Ravintolaluvat ja muut luvat

• Ravintolan vuosilupa, live
• Ravintolan kiinteä lupa, live
• Ravintolan prossalupa, live

MUUT
• Livestriimauslupa 5-30 kpl /kk
• Mediapienlupa (jälkikatselu) 25-180 

kpl /kk
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Korona-aikana ravintolalupien laskutus 
on ollut lähes 50% vähemmän kuin 
ennen koronaa!



Kuka vastaa luvan hankkimisesta?

Luvan hankkii tapahtuman järjestäjä eli se, kenen nimissä tapahtuma 
järjestetään tai kuka hallinnoi esityspaikkaa, kuten ravintolaa tai tanssilavaa.

Luvan voi hankkia myös ammattimainen tapahtumayritys omiin nimiinsä tai 
juhlajärjestelyt tilanneen asiakkaan nimiin.
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Esim. Oppilaitokset, seurakunnat ja järjestöt tarvitsevat myös aina 
luvan. Lupa voi kuulua esimerkiksi kunnan musiikkiluvan alle. Muussa 
tapauksessa lupa tulee hankkia kuten muidenkin tapahtumajärjestäjien.



Yhteistyökumppaneitamme esim.
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Ukrainan kriisin 
vaikutukset
• Teosto ei voi oikeudenomistajiensa puolesta 

myöntää tapahtumalle maksuttomuutta 
esitetyn musiikin osalta. Myös hyvänteke-
väisyyskonsertit tarvitsevat luvan musiikin 
esittämiseen.

• Kappaleiden tekijät ja kustantajat voivat 
kuitenkin itse lahjoittaa konsertista saamansa 
korvaukset kohteeseen. Lahjoitus voi 
tapahtua joko Teoston kautta tai omalta tililtä. 

• Teosto on tehnyt lahjoituksen kansainväliseen
#CreatorsForUkraine hätäapurahastoon, jolla 
autetaan ukrainalaisia taiteilijoita. Tilitykset 
Venäjälle on toistaiseksi pidätetty.

• Allekirjoita kansainvälinen vetoomus 
osoitteessa creatorsforukraine.org
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https://creatorsforukraine.org/


Tilityksen kulku livealue
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Tapahtumailmoitus

• Tapahtumajärjestäjä 
ilmoittaa tapahtuman 
tiedot ja maksaa 
musiikin 
käyttökorvauksen.

Esitysilmoitus

• Esiintyjä ilmoittaa 
kappaleet, joita on 
esittänyt 
tapahtumassa/keikalla.

Teosto

• Tiedot kohtaavat 
Teoston 
järjestelmässä ja ne 
tilitetään musiikin 
tekijöille sekä 
oikeuden omistajille.

Teosilmoitus

• Ilman teosilmoitusta 
tiedot eivät kohtaa 
eikä korvauksia voida 
jakaa.

• Teosilmoitus 
määrittää kenelle 
korvauksia 
maksetaan.

Teosilmoitus

Kaikki alkaa teoksesta ja teosilmoituksesta! 



Teostietojen tarkistaminen  



Esitys- ja teostietojen yhdistäminen



Tilityssääntö ja tilitysalueet

• Teoston jäsenten hyväksymä säännöstö, jossa määritellään, 
miten korvaukset eri alueilta lasketaan ja tilitetään

• teosto.fi/tilityssaanto

Livealueen tilitysalueet:
• Konsertit ja festivaalit

• Megakonsertit
• Orkesterikonsertit
• Muut konsertit

• Elävä musiikki

http://teosto.fi/tilityssaanto


Tilityssumman muodostuminen livealueella

Tekijöille maksettava summa (kokonaistilitys) €

Kulut
Teoston kulut, kansalliset varat 

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

Tapahtumajärjestäjän Teostolle musiikin käyttämisestä 
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 

• Elävän musiikin osalta striimit ja tapahtumaluvalla järjestetyt konsertit ja festivaalit 
tilitetään kvartaaleittain. Pienemmät keikat ja muut elävän musiikin tapahtumat 
tilitetään kerran vuodessa kesäkuussa.
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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



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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