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Ohjelma tänään
• Teosto ja tekijänoikeudet lyhyesti
• Lupa-asiat ja käytännön esimerkit

• Musiikki verkossa ja some-alustoilla
• Ennakkokysymykset
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Säveltäjä Kaija Saariaho  
Teoston asiakas vuodesta 1978

Tekijänoikeuksista 
lyhyesti
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Teoksen mukana tulee tekijänoikeus

• Esim. musiikkikappale, kirja, lehti, taulu, 
piirros, tanssiesitys jne.

• Henkisen luomistyön omaperäinen ja 
itsenäinen tulos  (ei laatuvaatimuksia) 
Myös teoksen osa suojattu 

• Tekijänoikeussuojan ulkopuolella mm. 
idea, juoni, tieto, periaate ja käsite

• Tekijän oikeus määrätä teoksensa 
käytöstä sekä oikeutta tulla mainituksi 
sen tekijänä

• Perustuu lakiin ja kansainvälisiin 
sopimuksiin

• Voimassa tekijän elinajan ja vielä 70 
vuotta tekijän kuolinvuoden jälkeen
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TEOS TEKIJÄNOIKEUS



Tekijällä on teokseensa taloudelliset  
ja moraaliset oikeudet

TALOUDELLISET OIKEUDET
Kappaleiden valmistaminen:

• Painaminen, monistaminen, 
kopioiminen, tallentaminen…

• Muu analoginen tai digitaalinen 
menetelmä

Saattaminen yleisön saataviin:
• Esittäminen/näyttäminen julkisesti
• Levittäminen/välittäminen yleisölle

MORAALISET OIKEUDET
Isyysoikeus

• Tekijän nimi mainittava teoksen 
käyttämisen yhteydessä

• Hyvän tavan mukaisesti
Respektioikeus:

• Ei lupaa muuttaa teosta tekijän 
taiteellista arvoa loukkaavalla 
tavalla
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Säveltäjä Iiro Rantala  
Teoston asiakas vuodesta 1993

Teosto lyhyesti
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Teosto on voittoa 
tavoittelematon yhdistys, 
jonka säveltäjät ja 
musiikinkustantajat 
perustivat vuonna 1928 
valvomaan etujaan.

Teosto edustaa 34 000 kotimaista ja lähes kolmea 
miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, 
sovittajaa ja musiikinkustantajaa.
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34 000

Päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen 
jäsenet, joita on 758.

758



Musiikinkäytön lupamaksut 
ovat musiikintekijöille 

maksettavaa korvausta heidän 
tekemästään työstä.

MUSIIKKIA SÄVELLETÄÄN, 
SANOITETAAN JA SOVITETAAN.
Musiikintekijä sopii Teoston 
kanssa tekijänoikeuden 
valvomisesta ja musiikin 
käytön korvausten 
keräämisestä.

MUSIIKKIA ESITETÄÄN
Musiikin käyttäjät hankkivat 
luvan musiikin käyttöön 
Teostolta.

KORVAUKSET 
KERÄTÄÄN
Teosto kerää musiikinkäyttäjiltä 
tiedot ja korvaukset musiikin 
käytöstä.

KORVAUKSET 
TILITETÄÄN
Teosto tilittää korvaukset 
musiikin tekijöille. Musiikintekijä 
käyttää rahat esim. elämiseen.
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Suurin osa korvauksista tulee edelleen radiosta 
ja televisiosta



Digikanavien osuus 
lähes kolminkertaistunut 
Suomessa vuoden 2014 
jälkeen

Tekijänoikeuskorvaukset 
digikanavista



Säveltäjä-sanoittaja  
Mikko Kuustonen 

Teoston asiakas vuodesta 1979

Lupa-asiat ja 
käytännön esimerkit
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Musiikin julkiseen esittämiseen tarvitaan aina lupa
KÄYTTÖLUPA TARVITAAN RIIPPUMATTA  
SIITÄ ONKO:
• musiikki elävää vai tallennettua
• musiikki koti- vai ulkomaista
• toiminta kaupallista tai ei kaupallista 
• tapahtuma tai tilaisuus maksullinen vai 

maksuton
• musiikki toiminnan tai  tapahtuman 

pääasiallinen sisältö (esim. radiokanava, 
keikka tai konsertti) vai esim. 
taustamusiikkia asiakastilassa

NÄIHIN EI TARVITA LUPAA:
• Musiikin esittämiseen yksityisessä piirissä, 

opetuksessa tai jumalanpalveluksessa
• Vapaan teoksen käyttöön (tekijänoikeus ei 

enää voimassa)
• Teoksen kopiointiin yksityiseen käyttöön 
• Siteeraukseen: sitaatin on tuettava, 

perusteltava tai valotettava omaa esitystä
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• Musiikin arvo käyttäjälle ja tämän asiakkaalle
• Kaikki musiikki on käyttäjälle samanhintaista lajista, laadusta tai alkuperämaasta 

riippumatta
• Korvaus määräytyy esim. suojatun musiikin määrän, liikevaihdon, esityspaikan 

yleisökapasiteetin tai lipputulojen perusteella
• Hinnat neuvotellaan eri toimialoja edustavien kattojärjestöjen sekä radio- ja tv-

yhtiöiden kanssa
• Samat käyttöehdot kaikille saman alan toimijoille

• Kilpailuvirasto valvoo, ettei Teosto käytä määräävää markkina-asemaansa väärin
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Mikä vaikuttaa käyttöluvan hintaan?



Musiikki verkossa
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Keikat/konsertit Muu musiikkisisältö Some



Musiikki verkossa, some

• Suurimmat somealustat on lisensoitu Teoston toimesta
• Yksityishenkilöt eivät tarvitse lupia ko. alustoille

• Yritykset, yhteisöt, yhdistykset:
• Ilmainen live = Lupaa ei tarvita
• Maksullinen live (konsertti) = Tarvitset luvan
• Maksullinen live (muu sisältö) = Tarvitset luvan
• Live + tallenne = Tarvitset luvan
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Some

Livestriimauslupa Mediapienlupa

Synkronointilupa



Musiikki verkossa, keikat

• Keikat ja konsertit, joissa musiikki on tapahtuman pääasiallinen 
sisältö, tarvitsee luvan

• Oikea lupa on livestriimauslupa
• Lupa tarvitaan maksullisiin, että ilmaisiin musiikkitapahtumiin

• Poikkeuksena somealustat ! ilmaiset livestriimit (ei tallennetta) 
eivät tarvitse lupaa
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Keikat/konsertit



Musiikki verkossa
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Keikat/konsertit Muu musiikkisisältö Some

MediapienlupaLivestriimauslupa
Mediapienlupa 

Livestriimauslupa 
Ei lupaa lainkaan

Synkronointilupa



Mediapienlupa

• Sopii monenlaiseen pienimuotoiseen mediakäyttöön 
• Kiinteä kk-hinta 25 € - 480 €
• Kattaa tallenteen jättämisen palveluun
• Ei raportointia
• Luvan haku Teoston verkkosivuilta
• https://www.teosto.fi/musiikin-kayttoluvat/hanki-lupa/uusi-mediapienlupa/

19

https://www.teosto.fi/musiikin-kayttoluvat/hanki-lupa/uusi-mediapienlupa/


Ennakkoon tulleita 
kysymyksiä
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Ennakkokysymys

Pienmedia ja synkronointilupa: Jos haluan tehdä lyhyitä 
videoita omalle some -kanavalle TAI omille nettisivuilleni 
joihin käytän kaupallista musiikkia taustalla  niin riittääkö 
tämä lupa siihen?
• Jos olet yksityishenkilö, et tarvitse lupia some –kanavallesi lainkaan
• Ei-yksityishenkilö voi hakea some –kanavaa tai omia nettisivuja varten 

Mediapienluvan tai synkronointiluvan, lupa kattaa kaiken musiikin, mutta 
ääniteoikeutta lupa ei valitettavasti sisällä.
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Ennakkokysymys

Pienmedia ja synkronointilupa: Jos haluan striimata esityksen 
(jossa käytän kaupallista musiikkia) julkiselta paikalta some 
kanavalleni, tai tallentaa striimitallenteen omalle some 
-kanavalleni tai nettisivuilleni, riittääkö tämä lupa siihen? 
• Jos olet yksityishenkilö, et tarvitse lupia some –kanavallesi lainkaan
• Ei-yksityishenkilö voi hakea some –kanavaa tai omia nettisivuja varten Mediapienluvan 

tai synkronointiluvan, lupa kattaa kaiken musiikin, mutta ääniteoikeutta lupa ei 
valitettavasti sisällä

• Lisäksi voi olla tarpeellista selvittää videolla olevilta henkilöiltä suostumus videon 
julkaisuun
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Ennakkokysymys

Ottaen huomioon että netti on pullollaan kaupallista musiikkia 
sisältäviä videoita, miten käytännössä niiden lupia 
kontroiloidaan, vai estetäänkö videoiden jakaminen vain (esim 
Youtubessa). Jos haluaisin käyttää kaupallista musaa, miten 
käytännössä voin hakea lupaa, voinko edes saada lupaa?
• Väärinkäytöksiin puututaan resurssien salliessa ja esim. TTVK tekee tarvittaessa 

alasottoja eri palveluista
• Jos Teosto ei voi lupaa myöntää, niin etsimme kyllä oikeudenomistajiemme yhteystiedot 

luvan kysymiseksi (esim. mainokset ja markkinointisisällöt)
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Ennakkokysymys

Tanssitaiteen osalta, miten sinulle on tullut vastaan 
tekijänoikeuskysymykset, mitkä ovat yleisimpiä 
kompastuskiviä, epävarmuuksia jne?
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Kiitos
antti.valkama@teosto.fi


