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SÄVELTÄJÄIN TEKIJÄNOIKEUSTOIMISTO TEOSTO R.Y.
Säännöt
YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS
1 § Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimi on Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y.

2 § Yhdistyksen kotipaikka
Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

3 § Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistys on aatteellinen ja sen tarkoituksena on valvoa ja hallinnoida säveltaiteellista ja
siihen liittyvää kirjallista tekijänoikeutta Suomessa ja ulkomailla sekä edistää kotimaista
luovaa säveltaidetta ja sen yleisiä edellytyksiä.

4 § Toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa tekijänoikeusolojen ja -lainsäädännön
kehitystä kotimaassa ja ulkomailla, tekee tarpeellisia aloitteita ja esityksiä, harjoittaa
tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä edistää kotimaisen musiikin saattamista yleisön
saataviin.
Yhdistyksen toimintaan kuuluvat myös tekijänoikeuslainsäädäntöön perustuvien lupien
myöntäminen sekä korvausten periminen ja tilittäminen niihin oikeutetuille.

JÄSENET
5 § Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen asiakkaana oleva musiikin tekijä tai
kustantaja, joka jäsenyyden hakemisvuotta lähinnä edeltäneiltä enintään kuudelta
tilityskaudelta on yhteensä saanut näiden sääntöjen tarkoittamia tilityksiä yhdistyksen
kokouksen kulloinkin vahvistaman vähimmäismäärän. Musiikin tekijällä tarkoitetaan
säveltäjää, sovittajaa, sanoittajaa tai kirjailijaa ja tilityskaudella kalenterivuotta.
Yhdistyksen kokous päättää kustannustoiminnan harjoittamista koskevista tarkemmista
jäsenyysedellytyksistä. Jäseneksi voidaan hyväksyä myös musiikin tekijöitä tai
kustantajia edustava ammatillinen rekisteröity yhdistys, jolla on edellytyksiä edistää
yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhdistyksen kokous päättää tällaisia yhdistyksiä
koskevista tarkemmista jäsenyysedellytyksistä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
Yhdistyksen jäsenyyttä haetaan kirjallisesti hallitukselta, joka hyväksyy uudet jäsenet ja
pitää jäsenluetteloa. Jäsenluetteloon on merkittävä jäsenten postiosoitteet. Yhdistyksen
kokous päättää perusteista, joilla jäsenhakemus voidaan hylätä.
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Kunniajäseneksi hallitus voi kutsua henkilön, jonka toiminta yhdistyksen hyväksi on
ollut huomattavan arvokasta. Kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yhdistyksen
kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus mutta ei äänioikeutta, ellei hän ole yhdistyksen
jäsen.
Kunniapuheenjohtajaksi hallitus voi kutsua yhdistyksen puheenjohtajana toimineen
yhdistyksen jäsenen.
Hallitus päättää jäseniltä perittävien liittymis-, jäsen- ja muiden maksujen suuruudesta.
Jäsenmaksu voi olla erilainen yksityisillä ja juridisilla henkilöillä.

6 § Jäsenyyden voimassaolo
Jäsenyys tulee voimaan, kun hallitus on hyväksynyt jäsenhakemuksen.
Jäsenyys lakkaa, kun yksityinen henkilö kuolee, yhteisö tai säätiö purkautuu taikka jäsen
eroaa tai erotetaan yhdistyksestä.

7 § Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle tai puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen
kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Yhdistys voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa säädetyillä erottamisperusteilla. Yhdistys
päättää erottamisesta hallituksen ehdotuksesta kevätkokouksessa kolmen neljäsosan
enemmistöllä. Asianomaiselle jäsenelle on ennen päätöksen tekemistä varattava tilaisuus
tulla kuulluksi.
Hallituksen on viipymättä erotettava jäsen, jonka asiakkuus on säännöissä mainituilla
perusteilla tai muusta syystä johtuen lakannut kokonaan.

PÄÄTOKSENTEKO
8 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, joista kevätkokous
pidetään viimeistään toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus
katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä vaatii
sitä kirjallisesti hallitukselta ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Yhdistyksen kokous voi päättää, että myös muilla kuin yhdistyksen jäsenillä on
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Teoston hallitus voi päättää, että yhdistyksen kokoukseen tai yhdistyksen ylimääräiseen
kokoukseen voi hallituksen määräämin edellytyksin osallistua kokouksen aikana
käyttämällä tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä apuvälinettä.
Teoston hallitus voi päättää, että kokoukseen osallistuminen tietoliikenneyhteyden
välityksellä tai muuta teknistä apuvälinettä käyttäen edellyttää ennakkoilmoittautumista
tiettyyn kutsussa ilmoitettavaan päivään mennessä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa
ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.
Ennakkoilmoittautuminen ei koske osallistumista kokoukseen kokouspaikalla.

9 § Kokouskutsu
Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta. Kutsu kokoukseen lähetetään sähköpostilla tai
tekstiviestillä taikka postitse kullekin jäsenelle jäsenluetteloon merkittyyn osoitteeseen.
Kutsu kevätkokoukseen ja syyskokoukseen lähetetään vähintään kaksi viikkoa ennen
kokouspäivää ja kutsu ylimääräiseen kokoukseen vähintään kymmenen päivää ennen
kokouspäivää. Jos kokoukseen osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista,
lasketaan kokouskutsuaika viimeisestä ilmoittautumispäivästä.
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10 § Jäsenen äänioikeus
Jokaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksessa jäsenet jakaantuvat kahteen jäsenryhmään, jotka ovat musiikin
tekijät ja musiikin kustantajat. Musiikin tekijöitä tai musiikin kustantajia edustava
ammatillinen rekisteröity yhdistys luetaan siihen jäsenryhmään, jota se edustaa.
Kokoukseen osallistuva jäsen saa toimia yhden kokouksesta poissa olevan samaan
jäsenryhmään kuuluvan jäsenen asiamiehenä ja äänestää hänen puolestaan. Yhteisö
tai säätiö, jota edustaa kokouksessa asiamies, ei kuitenkaan voi toimia toisen jäsenen
asiamiehenä. Asiamiehen valtuutuksen tulee olla kirjallinen ja se voidaan antaa vain yhtä
kokousta varten kerrallaan.
Äänestys suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä. Hallituksen päätöksellä äänestys
voidaan aina toteuttaa myös postiäänestyksellä, tietoliikenneyhteydellä tai muuta
teknistä apuvälinettä käyttäen, tai eri äänestysmuotojen yhdistelmällä, mikäli tästä on
ilmoitettu kokouskutsussa.

11 § Päätöksentekojärjestys
Yhdistyksen päätökseksi tulee, jollei näissä säännöissä toisin ole määrätty:

1. se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä;
2. äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa
kannattavansa;
3. yhdistyksen sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskevassa asiassa
se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä
annetuista äänistä.

12 § Vaalit
Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet (suhteellinen enemmistö). Jos
valittavana on vain yksi henkilö, valituksi tulemiseen tarvitaan yli puolet annetuista
äänistä. Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin. Hallituksen päätöksellä vaali voidaan aina
toteuttaa myös postiäänestyksellä, tietoliikenneyhteyden välityksellä tai teknistä
apuvälinettä käyttäen, tai eri äänestysmuotojen yhdistelmällä, mikäli tästä on ilmoitettu
kokouskutsussa. Tasatulos ratkaistaan arvalla.

13 § Kevät- ja syyskokous
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Avataan kokous.
2. Tarkastetaan kokousedustajien valtakirjat ja todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus.
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muut tarvittavat kokousvirkailijat.
4. Esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös, jotka on viimeistään
yhtä viikkoa ennen kokousta asetettu jäsenten saataville Teoston sähköisessä
palvelussa, sekä toimitusjohtajan ja kunkin hallituksen jäsenen henkilökohtainen
sidonnaisuuslausuma.
5. Esitetään tilintarkastuskertomus ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
6. Esitetään vuotuinen avoimuusraportti ja tilintarkastajan lausunto, jotka on
viimeistään yhtä viikkoa ennen kokousta asetettu jäsenten saataville Teoston
sähköisessä palvelussa, ja päätetään avoimuusraportin hyväksymisestä.
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7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
8. Päätetään tilivuoden ylijäämän käytöstä tai alijäämän kattamisesta.
9. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
11. Valitaan tilintarkastaja.
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen jäsen voi saattaa asian kevätkokouksen päätettäväksi ilmoittamalla siitä
hallitukselle helmikuun loppuun mennessä vähintään viiden jäsenen allekirjoittamalla
kirjelmällä.
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Avataan kokous.
2. Tarkastetaan kokousedustajien valtakirjat ja todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus.
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muut tarvittavat kokousvirkailijat.
4. Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.
5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

14 § Pöytäkirjan laatiminen
Kokouksen puheenjohtaja huolehtii siitä, että kokouksessa tehdyistä päätöksistä
laaditaan pöytäkirja. Pöytäkirjan pitäjäksi puheenjohtaja kutsuu sopivaksi katsomansa
henkilön kokouksessa läsnä olevista. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja
ja pöytäkirjan laatija ja sen varmentavat allekirjoituksillaan pöytäkirjan tarkastajat.

YHDISTYKSEN HALLINTO
15 § Hallituksen tehtävät ja kokoonpano
Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on:
1. edustaa yhdistystä,
2. johtaa luovaa säveltaidetta edistävää yleistä toimintaa yhdistyksen piirissä,
3. hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja vastata sen taloudesta,
4. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimitusjohtaja,
5. valvoa yhdistyksen toimiston toimintaa.
Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Hallituksen jäsenistä kahden
on oltava kevyen ja yhden vakavan musiikin tekijöiden piiristä sekä kahden musiikin
kustantajien piiristä. Lisäksi yhden hallituksen jäsenen on oltava musiikin tekijöiden
piiristä. Musiikin tekijöillä tarkoitetaan säveltäjiä, sovittajia, sanoittajia ja kirjailijoita.
Kevätkokous valitsee ensin hallituksen puheenjohtajan ja sen jälkeen muut hallituksen
jäsenet yhdistyksen jäsenten piiristä.
Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa. Hallituksen jäsenten
toimikausi päättyy seuraavaan kevätkokoukseen.
Hallitus voi myydä, vaihtaa ja kiinnittää yhdistyksen omaisuutta.
Hallitus nimittää viimeistään kevätkokousta edeltävän kalenterivuoden loppuun
mennessä vaalivaliokunnan, jonka tehtävänä on esittää kevätkokoukselle ehdokkaita
hallituksen puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi. Ehdotus ei sido kevätkokousta.
Vaalivaliokunnan jäsenten toimikausi päättyy kevätkokoukseen.
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16 § Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu on annettava, jos kolme hallituksen
jäsentä pyytää sitä kirjallisesti puheenjohtajalta.
Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kolme
jäsentä on saapuvilla.
Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet (suhteellinen enemmistö).
Jos valittavana on vain yksi henkilö, valituksi tulemiseen tarvitaan yli puolet annetuista
äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa
arpa.

17 § Toimitusjohtaja
Yhdistyksellä on toimitusjohtaja, jonka tehtävistä ja valtuuksista päättää hallitus.

18 § Nimenkirjoittajat
Oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on hallituksen puheenjohtajalla ja
varapuheenjohtajalla, kullakin yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa, sekä
yhdistyksen toimitusjohtajalla ja niillä toimihenkilöillä, joilla on siihen hallituksen erikseen
antama oikeus.

19 § Tilintarkastaja
Yhdistyksen tilintarkastajana toimii Keskuskauppakamarin hyväksymä
tilintarkastusyhteisö.

20 § Talous
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Kultakin tilikaudelta laadittava tilinpäätös on jätettävä tilintarkastajalle tilikautta
seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

ASIAKKAAT
21 § Asiakassopimus
Jokainen säveltäjä, sovittaja, sanoittaja ja kirjailija, jolla on säveltaiteellinen tai siihen
liittyvä kirjallinen tekijänoikeus, voi liittyä yhdistyksen asiakkaaksi, jos vähintään yksi
hänen teoksensa on esitetty julkisesti tai tallennettu ääni- tai kuvatallenteelle. Samoin
perustein voi kuolleen säveltäjän, sovittajan, sanoittajan tai kirjailijan tekijänoikeudet
perinnön, testamentin tai avio-oikeuden perusteella saanut oikeudenomistaja liittyä
yhdistyksen asiakkaaksi tekijänoikeuden voimassaoloaikana.
Teoston kustantaja-asiakkaaksi voi liittyä kustantaja, joka jatkuvasti harjoittaa musiikin
kustannustoimintaa.
Yhdistys tekee asiakkaaksi liittyvän oikeudenhaltijan tai kustantajan kanssa
asiakassopimuksen, jonka sisällön vahvistaa hallitus. Hallitus määrää myös
asiakasmaksun perusteet ja suuruuden.

22 § Asiakkuuden voimassaolo
Asiakkuus tulee voimaan, kun asiakas on allekirjoittanut asiakassopimuksen ja maksanut
asiakasmaksun.
Asiakkuus on voimassa koko tekijänoikeuden voimassaoloajan, ellei sopimusta sitä
ennen asianmukaisesti irtisanota. Asiakkaan kuoltua asiakkuussuhteeseen tulevat hänen
oikeudenomistajansa.
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Asiakkuus lakkaa kokonaan asiakkaan tai yhdistyksen irtisanottua asiakassopimuksen
kokonaan tai kustantaja-asiakkaana olevan yhteisön purkauduttua. Mikäli asiakas
irtisanoo sopimuksen osittain, asiakkuus lakkaa siltä osin kuin sopimus on irtisanottu.
Kun asiakkuus on kokonaan tai osittain lakannut asiakassopimuksen irtisanomiseen,
oikeudenhaltijalla on kuitenkin oikeus saada yhdistyksen asiakassopimuksen nojalla
perimät tekijänoikeuskorvaukset.

TOIMISTON TOIMINTA
23 § Toimiston tehtävä
Yhdistyksen toimiston tehtävänä on palvella yhdistyksen asiakkaita säveltaiteellista ja
siihen liittyvää kirjallista tekijänoikeutta koskevissa asioissa.
Hallitus päättää toimiston suorittamista palveluksista aiheutuneiden kulujen
korvaamiseksi asiakkailta perittävistä maksuista.

24 § Luvat teosten saattamiseen yleisön saataviin
Yhdistys myöntää lupia asiakassopimusten ja ulkomaisten tekijänoikeusyhteisöjen kanssa
tehtyjen sopimusten perusteella hallinnoimiensa teosten julkiseen esittämiseen ja
muuhun teosten saattamiseen yleisön saataviin. Lupaehdoista päättää hallitus.

25 § Luvat teoskappaleiden valmistamiseen
Yhdistys myöntää lupia asiakassopimusten ja ulkomaisten tekijänoikeusyhteisöjen kanssa
tehtyjen sopimusten perusteella hallinnoimiensa teosten tallentamiseen ja muuhun
teoskappaleiden valmistamiseen. Lupaehdoista päättää hallitus.

26 § Muut toimeksiannot
Yhdistys voi korvausta vastaan hoitaa myös muita sen tarkoituksen kanssa sopusoinnussa
olevia tehtäviä hallituksen niin päättäessä.

27 § Oikeudelliset toimenpiteet
Yhdistys voi ilman eri valtuutusta ryhtyä hallituksen tarpeellisiksi katsomiin oikeudellisiin
toimenpiteisiin, jos sen hallinnoimia oikeuksia on loukattu.

28 § Tilitykset
Yhdistys vastaa asiakassopimukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvista
sitoumuksistaan ainoastaan sopimuksen tai toimeksiannon nojalla perimillään
tekijänoikeuskorvauksilla.
Perityt korvaukset ja muut tulot tilitetään asiakassopimusten ja ulkomaisten
tekijänoikeusyhteisöjen kanssa solmittujen sopimusten perusteella toimitusjohtajan
määrääminä tilitysajankohtina. Tilitykset suoritetaan yhdistyksen kokouksen
hyväksymien tilitys- ja jakosääntöjen mukaan.
Sopimusten perusteella ulkomailta saadut korvaukset sekä muiden toimeksiantojen
nojalla perityt korvaukset suoritetaan asianomaisille oikeudenhaltijoille sen jälkeen, kun
niistä on pidätetty hallituksen määräämät toimituskulut.
Niiden oikeudenhaltijoiden korvaukset, jotka eivät ole tehneet asiakassopimusta
yhdistyksen kanssa, mutta joiden tekijänoikeuskorvauksista yhdistys on kolmanteen
osapuoleen nähden sitoutunut vastaamaan, varataan tilityksen suorittamisvuotta
seuraavan kolmannen tilikauden loppuun. Nämä varat voidaan tämän jälkeen
kevätkokouksen päätöksellä siirtää seuraavien tilitysten yhteydessä jaettaviksi, ellei
asianomainen oikeudenhaltija ole niitä sitä ennen kirjallisesti yhdistykseltä vaatinut.
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29 § Rahastot
Yhdistyksellä voi olla sen tarkoitusta palvelevia rahastoja. Yhdistyksen kokous päättää
hallituksen esityksestä tällaisten rahastojen perustamisesta ja purkamisesta sekä niiden
säännöistä ja toimintaperiaatteista ja rahastojen varojen jakamisesta. Yhdistyksen
hallitus tekee päätökset tällaisten rahastojen kartuttamisesta ja rahastojen varojen
sijoittamisesta sekä hoitaa rahastoihin liittyvät yleishallinnolliset asiat.

YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN
30 § Varojen käyttö, jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, yhdistyksen viimeinen kokous päättää
yhdistyksen varojen käytöstä kotimaista luovaa säveltaidetta edistävään tarkoitukseen.
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