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teosto ry

mikä teosto on?
•	Musiikin tekijöiden järjestö.

•	Aatteellinen voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka säveltäjät ja musiikinkustantajat 
perustivat vuonna 1928 valvomaan etujaan.

•	Edustaa 26 000:ta kotimaista ja lähes kolmea miljoonaa ulkomaista  
säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikinkustantajaa. 

teoston tehtävänä on
•	Mahdollistaa ammattimaisen suomalaisen musiikintekijän menestyminen.

•	Kerätä ja tilittää musiikintekijöille ja kustantajille korvaukset heidän musiikkinsa 
julkisesta esittämisestä ja tallentamisesta.

•	Edistää säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikinkustantajien oikeuksia.

•	Myydä ja kehittää ratkaisuja asiakkaittensa musiikinkäytön tarpeisiin.

•	Edistää suomalaisen musiikin monimuotoisuutta, tunnettuutta ja soimista kotimaassa  
ja vientimarkkinoilla. 

teoston asiakkaat
•	Teosto toimii yhdyssiteenä kahden asiakasryhmänsä, musiikintekijöiden 

ja musiikkia käyttävien yritysten ja yhteisöjen välillä.

•	Musiikin käyttäjäasiakkaita ovat muun muassa TV- ja radioyhtiöt, konserttien  
ja tapahtumien järjestäjät, ravintolat ja muut liiketoiminnassaan musiikkia käyttävät 
yritykset ja yhteisöt.

teoston tulos vuonna 2011 
•	Teoston keräämät korvaukset kotimaasta olivat 45,3 miljoonaa euroa, josta  

tilitetään toimintakulujen vähennyksen jälkeen 86,9 prosenttia eli 39,4 miljoonaa  
euroa säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikinkustantajille. 

•	Muilta järjestöiltä tuloutui tilitettäväksi Teoston oikeudenomistajille yhteensä  
8 miljoonaa. Tästä  suurimpina erinä 4,4 miljoonaa Nordisk Copyright Bureau NCB:ltä 
suomalaisen musiikin tallentamisesta muun muassa äänitteille ja elokuviin sekä Teoston 
sisarjärjestöiltä 2,8 miljoonaa suomalaisen musiikin esityksistä ulkomailla.

•	 Suomalaisen musiikin edistämiseen oikeudenomistajien yhteisillä päätöksillä käytetään 
6,7 prosenttia tilityssummasta eli 2,6 miljoonaa euroa. 

teoston visio
Teosto on Suomen musiikkimarkkinoiden aktiivisin ja asiantuntevin ratkaisujen tekijä.

teoston arvot
•	Asiakkaitamme varten, musiikin puolesta.

•	Ajattelemme luovasti, ratkaisemme tehokkaasti. 

•	Tunnemme vastuumme. 

•	 Innostumme, onnistumme, menestymme.
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teosto ry

”Nykyään teen koko ajan biisejä. 
Teen mielelläni biisejä myös muille, koska 

se on hyvä tapa selvitä tilasta ja tunnelmasta, 
joka seuraa oman levyn julkaisua.” 

Tuure Kilpeläinen, Selvis 4/2011
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tuure kilpeläisellä on takanaan pitkä ura laulajana ja 
lauluntekijänä. Tehnyt sävellyksiä ja sanoituksia monille 
tunnetuille artisteille. Kolme omaa sooloalbumia. 
Kaihon Karavaani -yhtyeen kanssa tehdyt levyt 
Valon pisaroita (2010) ja Erämaa (2011). 
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toimitusjohtajan katsaus

Tekijöiden ääni kuuluviin

Vuosi 2011 oli maailmassa ja Suomessakin 
talouslukujen valossa vaikea. Teostossa 
mennyt vuosi oli kuitenkin taloudelli-
sesti tyydyttä-
vä. Musiikki 

soi vaikeinakin aikoina ja on-
nistuimme kasvattamaan mu-
siikintekijöille ja -kustantajil-
le jaettuja tilityksiä 1,4 miljoo-
nalla eurolla.

Teoston kotimaasta kerää-
mät korvaukset olivat viime vuonna yhteensä 45,3 
miljoonaa euroa ja Teoston kokonaistuotot kasvoivat 
53,6 miljoonaan euroon. Teoston keräämät korvauk-
set menevät kulujen jälkeen suoraan säveltäjille, sa-
noittajille, sovittajille ja musiikinkustantajille. Teos-
to on ollut jo vuosia yksi Euroopan tehokkaimmista 
tekijänoikeusjärjestöistä. Vuonna 2011 kuluprosent-
timme oli 13,1.

vuonna 2011 Suomessa järjestettiin eduskuntavaa-
lit, jotka leimasivat myös Teoston vuotta. Keskityim-
me monilla eri tahoilla yhteiskunnalliseen vaikutta-
miseen ja siihen, että tekijöiden ääni kuuluisi myös 
päätöksentekijöille.

Viime kesäkuussa kirjoitettu Kataisen hallitus-
ohjelma nosti esiin useita sellaisia musiikintekijöi-
den kannalta tärkeitä kysymyksiä, joita myös Teosto 
on korostanut: luovilla aloilla toimivien työ-, sosiaali-
turva- ja verolainsäädännön uudistaminen, yrittäjyy-
den tukeminen ja kulttuuriviennin edistäminen. Nyt 
on aika lunastaa hallitusohjelmaan kirjatut lupaukset.

tekijänoikeuden merkitys luovan työn kannusti-
mena on noussut konkreettisella tavalla esiin Kult-
tuurikummi-hankkeessa, jota jatkettiin menestyk-
sekkäästi viime vuonna. Lähes jokainen kansanedus-
taja ja europarlamentaarikko on jo saanut musiikin-
tekijän Kulttuurikummikseen. 

teosto mahdollistaa ammattimaisen suomalaisen musiikintekijän 
menestymisen. perustehtävämme lisäksi edistämme suomalaisen 

musiikin elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta sekä luomme joustavia 
ratkaisuja musiikkia käyttävien asiakkaidemme tarpeisiin. 
tätä työtä teemme avoimesti, läpinäkyvästi ja tehokkaasti.

“Musiikin joustava, 
nopea ja helppo 

lisensointi on 
Teoston tavoite.”

kulttuurikummit ovat hieno esimerkki siitä, mi-
ten tekijät voivat yhdessä nostaa esiin ajankohtaisia 
ja tärkeitä asioita. Tällaista musiikintekijöiden yh-

teisöllistä toimintaa tullaan 
 Teostossa edistämään eri ta-
voin myös kuluvana vuonna.

Musiikin joustava, nopea 
ja helppo lisensointi on tavoi-
te, jota kohti pyrimme aktii-
visesti. Joustavampien lisen-
sointiratkaisujen syntymi-

nen edistää suomalaisen musiikin laaja-alaista käyt-
töä. Viime vuonna esittelimme muun muassa uuden 
Nettilisenssin, joka helpottaa osaltaan musiikin vai-
vatonta käyttöä verkossa.

asiakaspalvelu verkossa on yksi toimintamme 
kehittämiskohteista myös vuonna 2012. Musiikinte-
kijöille avattiin helmikuussa täysin uudistunut verk-
kopalvelu, jossa teosilmoitusten ja esitysilmoitusten 
tekeminen sujuu entistä jouhevammin. Teoston uu-
det verkkosivut tullaan avaamaan niin ikään kuluvan 
vuoden aikana.

Teostossa on paneuduttu myös tutkimustoimin-
taan, jotta saisimme tietoa muuttuvista markkinoista 
ja voisimme palvella asiakkaitamme mahdollisimman 
hyvin. Viime vuonna tutkimusten keskiössä oli kulut-
taja sekä se, miten musiikkia käytetään ja kulutetaan 
alueellisesti. Vuonna 2012 huomio kiinnitetään muun 
muassa siihen, miten Teoston tietovarantoja voidaan 
hyödyntää aiempaa laajemmin muun muassa yhteis-
työkumppaneidemme tutkimuskäytössä. 

musiikkimaailma muuttuu ja muuttuva toimin-
taympäristö luo paineita myös tekijänoikeusjärjes-
töille. Tulevaisuudessa tekijänoikeusjärjestöjen pitää 
ottaa entistä aktiivisempi rooli ja hakea kumppanei-
ta luovan työn tekijöiden ja yrittäjien toimintaedelly-
tysten varmistamiseksi. Tätä työtä Teostossa on tehty 
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•	 Korvaukset tekijöille ja kustantajille kasvoivat.

•  Toimme joustavampia tapoja lisensoida ja käyttää 
     musiikkia verkossa.

•  Tekijöiden ääni välittyi hallitusohjelmaan.

jo pitkään esimerkiksi muiden pohjoismaisten teki-
jänoikeusjärjestöjen kanssa. Yhteistyötä tiivistettiin 
viime vuonna erityisesti Tanskan Kodan ja Norjan To-
non kanssa. Työ jatkuu kuluvana vuonna ja pohjois-
maisin voimin tullaan kehittämään muun muassa yh-
teisiä IT-palveluja. Kumppanuus on investointi, joka 
auttaa meitä varautumaan paremmin tulevaisuuteen.

viime vuonna uudistettiin myös musiikkialan ra-
kenteita. Olimme luomassa uutta Music Finland -yh-
distystä, kun Music Export Finlandin (Musexin) ja 
Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus Fimicin toi-
minnot koottiin yhden organisaation alle. Uuden yh-
distyksen tarkoituksena on edistää laaja-alaisesti ja 
tavoitteellisesti suomalaisen musiikin tunnettuutta, 
suomalaisen elävän musiikin, suomalaisten tallentei-
den ja nuottien saatavuutta ja käyttöä Suomessa ja ul-
komailla sekä musiikkivientiä. 

Haluamme edistää musiikin tekemisen kansain-
välisen tason osaamista Suomessa ja olemmekin lä-

hivuosina käynnistämässä tähän tähtäävää koulu-
tusohjelmaa.

sen lisäksi että syvensimme yhteistyötämme mui-
den musiikkimarkkinoilla toimivien kanssa, teimme 
Teostossa viime vuonna myös uusia aluevaltauksia: 
keväällä Teosto teki Nokian kanssa yhteisen toimin-
taehdotuksen Suomen nostamiseksi maailman joh-
tavaksi maaksi luovien ja teknologia-alojen ansain-
tamahdollisuuksien ja kehitysedellytyksien yhdistä-
jänä. Kuluvan vuoden aikana yhteistyötä tullaan sy-
ventämään muun muassa Suomen Yrittäjien kanssa.

Laaja-alainen yhteistyö luo parhaan mahdollisen 
pohjan suomalaisen musiikintekijän menestymisel-
le. Myös tulevaisuudessa.

Katri Sipilä
Toimitusjohtaja

Korvaukset muilta järjestöiltä
Teoston keräämät korvaukset
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edunvalvonta

Työtä musiikintekijöiden 
yhteisön hyväksi

Teoston edunvalvontatyön tavoitteena on 
vahvistaa poliittisia ja lainsäädännöllisiä 
edellytyksiä suomalaisen musiikinteki-
jän menestymiseksi. Vuoden 2011 edus-
kuntavaalien alla Teosto keskitti voi-

miaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Luovalla 
alalla toimivien viestit näkyvät Jyrki Kataisen halli-
tuksen ohjelmassa, johon on kirjattu muun muassa 
nämä tavoitteet:

•	 Kulttuuriyrittäjyyttä ja luovien alojen työpaikko-
jen syntymistä tuetaan. 

•	 Kulttuurivientiä ja luovien alojen markkinointi-
osaamista edistetään. 

•	 Hyvitysmaksujärjestelmää uudistetaan turvaa-
maan alan toiminnan taloudelliset edellytykset 
nopean teknologisen kehityksen olosuhteissa.

•	 Luovien aineistojen luvatonta käyttöä kitketään 
tiedotuksen keinoin sekä kehittämällä lainsää-
däntöä ja tehostamalla sen täytäntöönpanoa.

•	 Luovilla aloilla toimivien aseman parantamiseksi 
selvitetään poikkihallinnollisesti työ-, sosiaali-
turva- ja verolainsäädännön uudistustarve.

•	 Luovien alojen merkitys kasvaa uusien liiketoi-
mintamahdollisuuksien myötä. Niihin pyritään 
kannustamaan kasvavilla rahoituspanostuksilla 
ja alan erityispiirteiden huomioon ottamisella. 

Luovien alojen kasvuodotusten lunastaminen vaatii, 
että luovan työn kannustavuudesta huolehditaan ja 
että luovien ihmisten potentiaali saadaan käyttöön 
täysimääräisesti. Teosto on vakuuttunut siitä, että li-
säämällä luovan työn kannustavuutta lisätään samal-
la uusien innovaatioiden kasvupotentiaalia. Vuonna 
2012 Teoston päämääränä on vaikuttaa hallitusohjel-
makirjausten ripeään toimeenpanoon.

yhteistyötä yli rajojen
Teosto tukee ja perustelee näkemyksiään yhä van-
kemmin ajantasaisella tutkimus- ja markkinatiedol-
la, jota sekä tuotetaan itse että hankitaan ulkopuoli-
sista lähteistä. Teosto on mukana muun muassa im-
materiaalioikeuksiin liittyvää tutkimus- ja koulutus-
toimintaa harjoittavassa IPR University Centerissä. 

Kesällä 2011 Teosto teki yhdessä Gramexin, Mu-
siikkituottajien ja Muusikkojen liiton kanssa 525 000 
euron suuruisen lahjoituksen Helsingin yliopistoon 
perustettavaa tekijänoikeusprofessuuria varten.

Teosto pyrkii myös uusiin avauksiin ja kumppa-
nuuksiin. Keväällä 2011 Teosto ja Nokia tekivät yhtei-
sen toimintaehdotuksen Suomen nostamiseksi maa-
ilman johtavaksi maaksi luovien ja teknologia-alojen 
ansaintamahdollisuuksien ja kehitysedellytyksien yh-
distäjänä. Vastaavia aloitteita tehdään myös vuonna 
2012, ja yhteistyötä tullaan syventämään muun mu-
assa Suomen Yrittäjien kanssa.

tekijöiden ääni euroopassa
Euroopan unionin vaikutus suomalaisen tekijän kan-
nalta tärkeisiin kysymyksiin on merkittävä. Tämän 
takia Teosto pyrkii tuomaan aktiivisesti näkemyk-
siään ja kantojaan esiin myös Brysselissä. Kuluneen 
vuoden aikana tapaamisia on ollut muun muassa lu-
kuisten europarlamentaarikkojen, komission edusta-
jien ja Suomen EU-edustuston virkamiesten kanssa.

Yksi eurooppalaista keskustelua hallinneista tee-
moista oli komission julkaisema tiedonanto Euroopan 
IPR-strategiasta. Tiedonannossa ehdotetaan muun 
muassa tekijänoikeusjärjestöjä koskevaa EU-tasois-
ta sääntelyä. Hyvän tekijänoikeushallinnon käytän-
töjen suhteen pohjoismaisten tekijänoikeusjärjestö-
jen avoin ja läpinäkyvä toimintakulttuuri on sopiva 
esikuva myös yleiseurooppalaisella tasolla. 

Sisämarkkinakehityksen vauhdittamiseksi komissi-
on pyrkimyksenä on laajentaa tekijänoikeusjärjestöjen 
toimintapiiriä yleiseurooppalaiseen suuntaan. Tässäkin 

pienten kieli- ja kulttuurialueiden asemasta on 
pidettävä huolta. on tärkeää, että tekijänoikeusjärjestöjen 

palvelut ovat lähellä musiikin tekijää ja käyttäjää.

8



hyvät ja toimivat esimerkit löytyvät läheltä: Teosto on 
mukana pohjoismaisten järjestöjen NCB-Hub-yhteis-
työssä, jonka tavoitteena on vastata yhtä maata laajem-
malle ulottuvien tekijänoikeuslupien kysyntään Poh-
joismaiden ja Baltian alueella. (ks. NCB-Hubista s. 20)

Samalla kun tekijänoikeushallinnossa tavoitel-
laan suuria yksiköitä ja mittakaavaetuja, on kuiten-
kin huolehdittava siitä, että pienten kieli- ja kulttuu-

rialueiden asema ei heikenny. Näin voi käydä, jos kan-
sallisten tekijänoikeuspalveluiden toimintaedelly-
tykset vaarantuvat. Tekijänoikeusjärjestöt kuuluvat 
kiinteästi paikalliseen kulttuurituotannon ekosystee-
miin ja niiden palvelut oikeudenhaltijoille ja aineisto-
jen käyttäjille ovat lähellä asiakasta. Tämä on suoma-
laisen asiakkaan ja suomalaisen kulttuurin etu, josta 
kannattaa pitää kiinni.

Teoston tutkimustoiminta lisääntyi vuonna 2011 
huomattavasti. Tutkimusten tekemisessä  pai-
notettiin erityisesti tiedon tehokkaampaa hyö-
dyntämistä osana Teoston omaa toimintaa ja 
toiminnan suunnittelua. Tutkimustoiminta on 
koostunut markkinatutkimuksista, Teoston ke-
räämän datan jalostamisesta ja tutkimusyhteis-
työstä yritysten, tutkimuslaitosten ja korkea-
koulujen kanssa. Tutkimustoimintaa on tuettu 
kehittämällä teknologia- ja markkinaseurantaa.

Vuoden 2011 aikana Teostossa tutkittiin erityises-
ti kuluttajien musiikinkäyttötapoja: konserteissa ja 
tapahtumissa käyntejä, äänitteiden ostamista, ra-
dionkuuntelua ja televisionkatselua sekä ennen 
kaikkea digitaalisten musiikkipalvelujen käyttöä.

Vuonna 2011 käynnistettiin myös käyttäjien luo-
man sisällön (User Generated Content) lisen-
soinnista selvitystyö, jonka tuloksia esiteltiin 
 Teoston syysseminaarissa. 

Teosto on ollut mukana myös Aalto-yliopis-
ton vetämässä AudioImager-tutkimusprojektis-
sa, jossa on selvitetty käyttäjien luoman sisäl-
lön ja suojatun sisällön yhdistämistä verkkopal-
veluissa. Projekti sai rahoitusta Tekesin Medial-
la maailmalle -ohjelmasta. Vuosina 2009–2010 
 Teosto osallistui myös Jyväskylän yliopiston ja 
Aalto-yliopiston DCM – Digital Content Mar-
keting -projektiin, jonka loppuseminaari järjes-
tettiin Teostossa maaliskuussa 2011. Myös tämä 
projekti sai rahoitusta Tekesiltä.

Syksyllä 2011 Teosto käynnisti Musiikin teki-
jänoikeudet 2010-luvulla -hankkeen suunnitte-
lun. Hankkeessa selvitetään yhdessä yritys- ja 
yliopistokumppanien kanssa teknisen kehityk-
sen vaikutuksia tekijänoikeuksien hallinnointiin. 
Hanke sai rahoitusta opetus- ja kulttuuriminis-
teriöltä.

Syksyllä Teosto järjesti myös eri alojen tutki-
joille suunnatun tutkimusseminaarin, jossa poh-
dittiin Teoston tietovarastojen aiempaa laajem-
paa hyödyntämistä tutkimuskäyttöön. Seminaa-
rissa esiteltiin Teoston elävän musiikin tapahtu-
mien tilastointihanketta, jonka kehittäminen jat-
kuu vuonna 2012.

Tutkimustieto kiertoon

Ministeri Paula Risikko ja musiikintekijä Simo Ralli Seinäjoen kulttuurikummitapaamisessa syksyllä 2011.
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edunvalvonta

Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien Lyhty ry:n toimeksiannosta tehdyn 
tekijänoikeusbarometrin mukaan suomalaiset ovat entistä vahvemmin 
sitä mieltä, että tekijänoikeusjärjestöt ovat oikealla asialla. Myös nuorten 
piratismiasenteet ovat kehittyneet parempaan suuntaan. Taloustutkimus 
on tutkinut vuodesta 2004 lähtien noin kerran vuodessa suomalaisten 
asenteita tekijänoikeuksia, tekijänoikeusjärjestöjä ja piratismia kohtaan. 

Tekijänoikeusbarometri kertoo

•	 63 % kansalaisista on sitä mieltä, että tekijänoikeuskorvausten 
kerääminen nykyiseen tapaan on pääasiassa oikein ja vain 9 % on  
toista mieltä.

•	 Kansalaisten mielestä tekijänoikeusjärjestöt ovat oikealla asialla 
(täysin tai jokseenkin samaa mieltä 75 %) ja tarpeellisia (täysin tai 
jokseenkin samaa mieltä 74 %). 

•	 82 %:n mielestä tekijänoikeuskorvauksilla tuetaan sitä, 
että taidetta tehdään huomennakin ja 78 % katsoo, että 
tekijänoikeuskorvaukset ovat hyväksi kotimaiselle kulttuurille. 

•	 78 % on sitä mieltä, että musiikin tekijöiden ja artistien tulisi saada 
korvaus siitä, että heidän musiikkiaan ladataan internetistä. 

•	 Ylivoimainen enemmistö (85 %) suomalaisista tietää nettipiratismin 
laittomaksi. Vain 14 % hyväksyy piraattitiedostojen imuroinnin.  
Silti joka viidennessä kotitaloudessa (21 %) sitä tehdään.

•	 Edellisen tutkimuksen mukaan piraattitiedostojen levittämisen 
netissä hyväksyi 31 % nuorista (15–24-vuotiaat), nyt sen hyväksyy 
enää 11 % heistä.

Tekijänoikeuksiin suhtaudutaan 
entistä myönteisemmin
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Teoston vuonna 2009 käynnistämä 
Kulttuurikummi-hanke jatkui vuon-
na 2011, ja lähes jokainen kansan-
edustaja on saanut oman vaalipii-
rinsä alueelta musiikintekijän Kult-
tuurikummikseen. Keväällä oman 
Kulttuurikummin saivat myös kym-
menen suomalaista europarlamen-
taarikkoa.

Kulttuurikummien avulla kansan-
edustajille avautuu mahdollisuus 

tutustua paikallisiin musiikinteki-
jöihin ja luovalle alalle ajankohtai-
siin kysymyksiin. Kansanedustajat ja 
kummit tapasivat viime syksyn ai-
kana Tampereella, Turussa, Helsin-
gissä, Espoossa, Oulussa, Seinäjoel-
la ja Jyväskylässä.

Uudet ja vanhat kansanedusta-
jat mukaan lukien kummipare-
ja on jo 150. Kummiksi ovat lupau-
tuneet esimerkiksi Toni Wirtanen, 

Cheek, Jussi Chydenius, Marco Hie-
tala, Anna Eriksson, Maria Kalanie-
mi, Jorma Panula ja Olavi Uusivir-
ta. Musiikintekijät ovat halunneet 
saada äänensä kuuluviin esimerkik-
si verotuksesta ja sosiaaliturvasta. 
Tekijänoikeuden merkitys luovan 
työn edellytyksenä on kirkastunut, 
kun päättäjät ovat saaneet viestin 
henkilökohtaisella tasolla suoraan 
tekijöiltä. 

Kulttuurikummit ovat silta arjen ja politiikan välillä

Vasemmalla ylhäällä: Säveltäjä 
Heikki Elo ja europarlamentaarikko 
Sampo Terho kättelemässä 
kulttuurikummitapaamisessa 
Brysselissä. Iso kuva: Sanoittaja 
Sinikka Svärd on kansanedustaja 
Ilkka Kantolan Kulttuurikummi.
Vasemmalla: Kulttuurikummit 
Tuomo Prättälä ja Jyrki Linnankivi.
Oikealla: Kummi Kaija Kärkinen ja 
kansanedustaja Sanna Lauslahti. 
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”Kirjoittaminen on tahtotila, 
ja se helpottaa vuosi vuodelta 

ja biisi biisiltä.” 
Mariska, Teostory 1/2011

mariska on säveltäjä ja sanoittaja sekä hip hop -artistina 
aloittanut laulaja. Tehnyt sanoituksia muun muassa Jenni 
Vartiaiselle ja Anna Puulle. Kolme omaa sooloalbumia, 
jotka sanoittanut sekä osallistunut niiden säveltämiseen. 
Lisäksi albumi Mariska & Pahat Sudet (2010), joka sisältää 
muun muassa hitin Suloinen myrkynkeittäjä.
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Teoston ylin päättävä elin eli jäsenkokous  
on linjannut yhdistyksen perustehtä-
väksi ammattimaisen suomalaisen mu-
siikintekijän menestymisen mahdollis-
tamisen. Menestystä tuetaan hoitamal-

la tehokkaasti musiikintekijöiden tekijänoikeuksia 
sekä edistämällä heidän toimintaedellytyksiään mo-
nin tavoin. 

Vuonna 2011 Teosto tilitti oikeudenomistajilleen 
musiikin esitys- ja tallennuskorvauksia yhteensä 
44,5 miljoonaa euroa. Summa on 1,4 miljoonaa euroa 
suurempi kuin edellisenä vuonna.  Kotimaisille sävel-
täjille, sanoittajille, sovittajille ja heidän perillisilleen 
sekä musiikinkustantajille maksettiin tästä 21,2 mil-
joonaa  euroa, ja loput 23,3 miljoonaa Teosto tilitti si-
sarjärjestöjensä välityksellä ulkomaisille musiikinte-
kijöille ja kustantajille.

Suomesta kerätyistä korvauksista, 45,3 miljoonas-
ta eurosta, Teosto tilittää toimintakulujen vähentä-
misen jälkeen 86,9 prosenttia eli 39,4 miljoonaa eu-
roa oikeudenomistajilleen. Korvauksia saavat ne ko-

Tuloa tekijöille
teosto tilittää keräämänsä tekijänoikeuskorvaukset 

oikeudenomistaja-asiakkailleen. tilityksiä tekijät ja kustantajat 
saivat viime vuonna yhteensä 44,5 miljoonaa euroa.

timaiset ja ulkomaiset musiikintekijät ja kustantajat, 
joiden musiikkia on esitetty Suomessa. Tämän lisäk-
si oikeudenomistajille tilitetään lähinnä ulkomaisilta 
sisarjärjestöiltä sekä yhteispohjoismaiselta tallennus-
oikeuksia myyvältä NCB:ltä saatuja korvauksia 8 mil-
joonaa euroa.

Kotimaisille oikeudenomistajille tilitetyistä esitys-
korvauksista suurimman osan, 84 prosenttia, saavat 
musiikintekijät eli säveltäjät, sanoittajat ja sovittajat. 
Loput 16 prosenttia tilitetään musiikinkustantajille.

Tilityksiä maksetaan niille teoksille, joita on esi-
tetty julkisesti, joita on liitetty tallenteelle tai joita on 
lainattu kirjastoista. Vuonna 2011 tilityksiä sai 9 702 
kotimaista oikeudenomistajaa – musiikintekijää, kus-
tantajaa ja perillistä. Tekijöitä tästä määrästä on yli 
8 000. Noin 600 heistä sai vuoden aikana Teostosta 
enemmän kuin 5 000 euroa. 

Esityskorvausten tilityksiä varten Teostossa kä-
sitellään mittava määrä tietoja. Esimerkiksi vuodelta 
2010 käsiteltiin tilitykseen kuusi miljoonaa esitysta-
pahtumaa ja tilityksessä oli mukana 235 000 eri teosta.
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naisten osuus lisääntymässä
Vuonna 2011 Teostoon liittyi 716 uutta musiikintekijä-
asiakasta ja 18 kustantajaa. Vuoden lopussa Teostossa 
oli yhteensä 25 806 oikeudenomistaja-asiakasta, jois-
ta kustantajia 647. 

Tekijöistä valtaosa on miehiä ja naisten osuus jää 
17 prosenttiin. Naisten osuus on kuitenkin kasvamas-
sa, sillä 20–29-vuotiaista asiakkaista on naisia jo 21 
prosenttia ja alle 20-vuotiaista jopa 41 prosenttia. Kai-
kista Teostoon vuoden aikana liittyneistä asiakkaista 
23 prosenttia oli naisia.

Esiintyvinä taiteilijoina naiset on totuttu näke-

mään myyntilistojen kärkisijoilla. Musiikkialan yh-
teinen ponnistus, Musiikkiviennin naistenklinik-
ka, jonka toimintaan myös Teosto on osallistunut, on 
kannustanut naisia tekemään ja tuottamaan musiik-
kia unohtamatta alan taustavoimissa työskentelyä. 

Oikeudenomistaja-asiakkaat ovat keskittyneet 
voimakkaasti pääkaupunkiseudulle. 43 prosenttia te-
kijäasiakkaista asuu ja 63 prosenttia kustantaja-asiak-
kaista toimii Helsingin seudulla. 

Tilityksissä alan keskittyminen näkyy vielä sel-
keämmin: 67 prosenttia tilityksistä maksetaan pää-
kaupunkiseudulle, 10 prosenttia Tampereelle, ja vii-

Jare Brandin ja Ville Gallen räp-duo nousi ilmiöksi viime vuonna. Duo palkittiin myös kahdella Emmalla. 
Teoston sanoittaja-asiakkaiksi Brand ja Galle liittyivät viime vuoden tammikuussa.
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*Näistä suurin osa on korvauksia sellaisista teoksista, 
joiden alikustannusoikeudet ovat Ruotsissa
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si prosenttia Turkuun. Muut kaupungit saavat kukin 
enintään kolme prosenttia.

verkkopalvelut kehittyvät
Teostoon ilmoitettiin vuoden mittaan yli 26 000 uut-
ta teosta. Verkossa uusista teoksista ilmoitettiin nyt 
86 prosenttia.

Tekijöiltä ja esittäjiltä saamansa palautteen pe-
rusteella Teosto aloitti verkkopalvelujen uusimisen. 
Heidän toiveidensa pohjalta suunniteltu uudistettu ja 
käyttäjäystävällisempi verkkopalvelu avattiin helmi-
kuussa 2012. Verkkopalveluiden käytettävyyden ja ul-
koasun suunnittelussa toimi kumppanina Idean Oy ja 
suunnittelutyöpajoihin on osallistunut musiikinteki-
jöitä todellisina palvelun käyttäjinä. 

Musiikintekijöiden ja esiintyjien uudistunut pal-
velu on osa Teoston verkkopalveluiden kokonais-
uudistusta. Vuoden 2012 aikana uudistetaan musiik-
kia käyttävien asiakkaiden verkkopalveluita ja myös 
Teoston uudet verkkosivut julkaistaan vuonna 2012.

koulutusta ammattilaiseksi
Teosto järjesti vuonna 2011 asiakastilaisuuksia oi-
keudenomistajille Kuopiossa, Seinäjoella, Jyväsky-
lässä sekä Helsingissä, jossa erityisenä teemana oli-
vat musiikkialan sopimukset. Vuonna 2012 asiakasti-
laisuuksia järjestetään lisää, ja käytännön neuvonnan 
lisäksi tilaisuuksien aiheet tullaan kokoamaan asiak-
kaiden itsensä esittämien toiveiden mukaan.

Ruotsin musiikkiviennin menestyksen selittäjänä 
on pidetty muun muassa aktiivista koulutusta. Mu-
siikkia voi tehdä ammattimaisesti vain silloin, kun 
musiikin tekemisestä saa toimeentulonsa. Ruotsin 
ammattisäveltäjillä ja -sanoittajilla on kansainväli-
set markkinat merkittävänä tulonlähteenä. Teosto 
haluaa  edistää musiikin tekemisen kansainvälisen ta-
son osaamista Suomessa uudella alan koulutuksella. 
Ruotsin Musikmakarna-ammattikorkeakoulun mallin 
innoittamana Teosto kokosi jäsenjärjestönsä ja ryhtyi 

yhteistyössä näiden kanssa valmistelemaan ehdotusta 
koulutuskokonaisuuden toteutumiseksi vuonna 2013.

musiikin edistäminen ja vienti
Teosto käyttää vuosittain oikeudenomistajien yhtei-
sillä päätöksillä osan esityskorvausten tilityssummas-
ta suomalaisen musiikin edistämiseen. Vuonna 2011 
kotimaisen musiikin edistämiseen käytettiin 2,6 mil-
joonaa euroa eli 6,7 prosenttia tilityssummasta.

Aatteellisen toiminnan turvaamiseksi ja edistä-
mistyön jatkuvuuden varmistamiseksi Teosto on pe-
rustanut luovan säveltaiteen edistämisrahaston eli 
Teosto-rahaston.

Rahaston alkupääomaa on kartutettu siirtämällä 
sinne vuodelta 2010 kansallisten varojen rahastoita-
va osuus 1,4 miljoonaa euroa sekä viime vuodelta 1,3 
miljoonaa euroa. Lisäksi rahastoon siirrettiin Teoston 
viime vuonna myymien työsuhdeasuntojen myynti-
voittoja yhteensä 1,3 miljoonaa euroa. Rahaston koko 
oli vuoden lopulla 4,6 miljoonaa euroa. Teoston halli-
tuksen asettaman sijoitustyöryhmän esitysten perus-
teella rahastolle vahvistettiin sijoitussuunnitelma ja 
valittiin varainhoitaja. Aktiivisen sijoitustoiminnan 
käynnistämistä on kuitenkin lykätty epävarman ta-
loustilanteen takia.

Musiikin edistämisvaroilla Teosto tukee esimer-
kiksi jäsenjärjestöjensä Suomen Säveltäjät ry:n, Sä-
veltäjät ja Sanoittajat Elvis ry:n ja Suomen Musiik-
kikustantajat ry:n sekä niitä lähellä olevien säätiöi-
den ja rahastojen sekä Music Finland ry:n toimintaa.

Uusi Music Finland ry perustettiin yhdistämään 
Suomalaisen musiikin tiedotuskeskuksen Fimicin ja 
Music Export Finlandin (Musexin) toiminnot. Uu-
den yhdistyksen tarkoituksena on ”laaja-alaisesti ja 
tavoitteellisesti edistää suomalaisen musiikin tun-
nettuutta, suomalaisen elävän musiikin, suomalais-
ten tallenteiden ja nuottien saatavuutta ja käyttöä 
Suomessa ja ulkomailla sekä musiikkivientiä”. Teos-
to ohjaa osaltaan Music Finlandin toimintaa sen hal-
lituksessa.

Viimeisimpien, vuotta 2009 koskevien tutkimus-
tietojen mukaan suomalaisen musiikkiviennin mark-
kina-arvo on kaikki sektorit yhteenlaskettuina noin 
32 miljoonaa euroa. Tästä erilaisten tekijänoikeuskor-
vausten osuus on noin 6 miljoonaa (lähde: Music Ex-
port Finland).

Vuonna 2011 Teoston sisarjärjestöt välittivät 
Teostolle  tekijänoikeuskorvauksia ulkomailla tapah-
tuneista suomalaisen musiikin esityksistä 2,8 mil-
joonaa euroa. Kokonaissummasta noin 2,4 miljoonaa 
tuli Euroopasta ja 0,2 miljoonaa Pohjois-Amerikasta. 
Suomalaisen musiikin tärkeimpiä markkina-alueita 
ovat Ruotsi, Saksa,Iso-Britannia, Ranska ja USA, joi-
den osuus ulkomailta maksettavista korvauksista oli 
60 prosenttia.

kotimaisen musiikin edistäminen
yhteensä 2,6 milj. €

 *Sisältää Teoston tuen jäsenjärjestöilleen ja 
niitä lähellä oleville säätiöille ja rahastoille.

Musiikinviennin 
edistäminen 11 %

Muut*
39 %

Kansallisten varojen 
rahastointi 50 %
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Helsinki
9 305

Tampere
2 289

Hämeenlinna
444

Lahti
596

Jyväskylä
1 029

Seinäjoki
520

Kuopio
510

Joensuu
466

Kouvola
304

Vaasa
390

Pori
367

Rovaniemi
314

Kokkola
440

Oulu
985

Turku
1 789

Teoston kesällä 2011 toteuttamas-
sa kuluttajatutkimuksessa 76 % vas-
taajista sanoi kuuntelevansa paljon 
musiikkia. 36 % vastaajista arvioi , 
että musiikin kuuntelusta luopu-
minen olisi mahdotonta. Kolman-
nes vastaajista harrastaa tai on ai-
emmin harrastanut soittamista 
tai laulamista. Vastaajista 70 % sa-
noi kuuntelevansa musiikkia päi-

vittäin radiosta, 18 % televisiosta ja 
15 % internetistä. Aktiivisin radion 
kautta kuuntelijoiden joukko olivat 
46–55-vuotiaat. 

Television kautta aktiivisimmin mu-
siikkia kuuntelevat 66–70-vuotiaat. 
Kaikista vastaajista 6 % sanoi kuun-
televansa musiikkia matkapuheli-
mella päivittäin ja 10 % viikoittain. 

Miehet kuuntelevat naisia enem-
män musiikkia kaikkien muiden ka-
navien paitsi television kautta. En-
nalta arvattavasti nuoret kuuntele-
vat muita enemmän musiikkia inter-
netistä ja matkapuhelimen kautta.

Tutkimuksen teki Innolink Reseach 
Oy kesäkuussa. Kyselyyn vastasi tu-
hat 18–75-vuotiasta suomalaista.

Teostolla on 26 000 musiikinteki-
jä- ja -kustantaja-asiakasta, joista 
yli kolmannes asuu pääkaupunki-
seudulla. Vuoden 2011 lopulla teki-
jöistä 9 305 asui Helsingin postinu-

meroalueella ja heistä Helsingissä 
noin 6 200, Espoossa noin 1 000 ja 
Vantaalla noin 780. Helsingissä Kal-
lion kaupunginosa on musiikinteki-
jöiden keskittymä. Yli 400 tekijää 

asuu Kalliossa. Pääkaupunkiseudun 
lisäksi suuremmissa yliopistokau-
pungeissa on keskimääräistä enem-
män musiikintekijöitä. 

Musiikkia tehdään ympäri Suomen

Musiikki on suomalaisille tärkeä osa elämää

elävän musiikin 
tapahtumien määrä 2010*

Helsinki.......................................................7 000
Tampere......................................................2 000
Turku..............................................................1 500
Oulu...............................................................1 000
Jyväskylä........................................................900
Vantaa.............................................................800
Espoo................................................................700
Kuopio.............................................................700
Pori.....................................................................600
Joensuu...........................................................600

*Teoston asiakkaiden ilmoittamat 
elävän musiikin tapahtumat, joita 
yhteensä n. 40 000. Ei sisällä 
sinfoniaorkestereiden konsertteja.

keikkapaikkojen top 10 
vuonna 2010*

M/s Isabella
M/s Amorella
Silja Europa
Kylpylähotelli Levitunturi
Tavastia-klubi, Helsinki
Tunturihotelli, Saariselkä
Klubi, Turku
Galax Restaurant, Turku
Sibelius-Akatemia, Helsinki
Ravintola Liberte, Helsinki

*Teoston asiakkaiden ilmoittamat 
elävän musiikin esityspaikat.

musiikintekijöitä /
postinumeroalue

Helsinki............................................9 305
Tampere...........................................2 289
Turku...................................................1 789
Jyväskylä..........................................1 029
Oulu.......................................................985
Lahti.......................................................596
Seinäjoki..............................................520
Kuopio...................................................510
Joensuu................................................466
Hämeenlinna....................................444
Kokkola.................................................440
Vaasa.......................................................390
Pori...........................................................367
Rovaniemi ...........................................314
Kouvola ...............................................304
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musiikilla on merkitystä

Vuonna 2011 Teosto keräsi kotimaas-
ta musiikin esityskorvauksia 45,3 mil-
joonaa euroa eli 5,8 prosenttia edellis-
vuotta enemmän. Yhteispohjoismai-
sen NCB:n* Teoston kautta tilittämät 

tallennuskorvaukset suomalaisille tekijöille ja kus-
tantajille vähenivät sen sijaan 11,8 prosenttia 4,4 mil-
joonaan euroon.

Teoston keräämistä korvauksista 62 prosenttia eli 
noin 28 miljoonaa euroa tuli musiikin käytöstä tele-
visiossa, radiossa ja internetissä. Kaupallisen televisi-
on musiikinkäytöstään maksamien korvausten mää-
rä kasvoi edellisvuodesta. Kasvua selittää kaupallis-
ten tv-kanavien määrän ja eri kanavien musiikkimää-
rien lisääntyminen: ohjelmatunteja oli edellisvuot-
ta enemmän ja ohjelmissa myös käytettiin enemmän 
musiikkia.

Myös kaupallisen radion musiikinkäytön kor-
vaukset lisääntyivät. Kasvu syntyi pääosin keskeis-
ten radiokanavien mainosmyynnin ja liikevaihto-
jen erittäin suotuisasta kehityksestä. Radioiden soit-
taman musiikin määrä säilyi pääosin ennallaan tai 
jopa väheni hieman.  

Neuvotteluja yksityisiä radioita edustavan Radio-
Median kanssa käytiin aktiivisesti vuoden 2011 aika-
na. Neuvottelujen tavoitteena on uusia radioiden ja 
Teoston välinen puitesopimus musiikinkäyttökor-
vauksista.

Teoston suurin yksittäinen asiakas on Yleisra-
dio, jonka kanssa Teosto tekee koko ajan läheistä yh-
teistyötä. Teoston ja Yleisradion vuodelle 2011 teke-
mä laaja sopimus kattoi Ylen musiikin käytön viidel-
lä eri osa-alueella: radiossa, televisiossa, verkkopal-
veluissa, tallentamisessa ja konserteissa.

Musiikilla on merkitystä 
yritykset pitävät musiikkia tärkeänä liiketoiminnalleen. 

teosto edistää musiikin nopeaa, helppoa ja joustavaa lisensointia 
neuvottelemalla toimintamalleista muun musiikkialan kanssa.

* NCB (Nordisk Copyright Bureau) on Kööpenhaminassa sijaitseva yhteispohjoismainen tallennusoikeuksia 
lisensoiva  yhteenliittymä, jonka jäseniä ovat pohjoismaiset tekijänoikeusjärjestöt Koda, Stef, Stim, Teosto ja Tono.

festivaalikesä ylitti odotukset
Konserteista ja festivaaleista kerätyt esityskorvaukset 
kasvoivat 9,2 prosenttia vuodesta 2010. Isoja stadion-
konsertteja järjestettiin vain muutama, mutta kesän 
festivaalit onnistuivat yli odotusten ja useat festivaa-
lit rikkoivat yleisöennätyksiään.

Rock-klubien, tanssipaikkojen ja muiden pienem-
pien elävän musiikin esityspaikkojen Teostolle mak-
samat korvaukset vähenivät noin 1 prosenttia. 

Tapahtumatietojen raportoinnin tehostamiseksi 
Teosto teki yhteistyösopimuksen merkittävän tapah-
tumatietoja keräävän ja julkaisevan toimijan kanssa. 
Yhteistyön tavoitteena on tehostaa korvausten kerää-
mistä ja kasvattaa näin oikeudenomistajien tilityksiä.

Yhteenlaskettuna elävä musiikki tuotti Teostolle 
tilitettäväksi noin 5,2 miljoonaa euroa, mikä on 5 pro-
senttia enemmän kuin vuonna 2010.

Eniten lipputuloja keränneet 
tapahtumat 2011
1. Pori Jazz (Pori Kirjurinluoto)
2. Bon Jovi (Helsinki Olympiastadion)
3. Provinssirock (Seinäjoki Törnävänsaari) 
4. Ruisrock (Turku Ruissalo) 
5. Flow Festival (Helsinki Suvilahti) 
6. Iron Maiden (Helsinki Olympiastadion) 
7. Foo Fighters (Helsinki Kalasatama) 
8. Ilosaarirock (Joensuu Laulurinne)
9. Roger Waters (Helsinki Hartwall Areena)
10. On The Beach: Rihanna (Helsinki Hietaniemi) 
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taustamusiikki tärkeää 
Teoston asiakkailleen teettämän valtakunnallisen ky-
selytutkimuksen mukaan yli puolet taustamusiikkia 
käyttävistä ravintoloista, myymälöistä, kampaamois-
ta ja muista Teoston yritysasiakkaista pitää taustamu-
siikkia merkittävänä oman liiketoimintansa kannal-
ta. Erittäin merkittäväksi taustamusiikin näkevät lii-
ketoiminnalleen ravintolat.

Yritysten asiakastiloissa, ravintoloissa ja liikenne-
välineissä soivan taustamusiikin käytöstä kerättävät 
korvaukset ovat myös merkittävä tulonlähde Teoston 
oikeudenomistajille. Yksittäisille taustamusiikin käyt-
täjille maksut ovat kuitenkin erittäin kohtuullisia. 

Taustamusiikin käytöstä kerättiin vuonna 2011 
korvauksia noin 10 miljoonaa euroa. Työpaikkamu-
siikin käyttö ja taustamusiikin soittaminen julkisis-
sa liikennevälineissä jatkavat kuitenkin vähenemis-
tään. Yhtenä syynä tähän on henkilökohtaisten kan-
nettavien musiikkilaitteiden yleistyminen. 

digimyynti vielä vähäistä
Teoston oikeudenomistajien tallennusoikeuksia 
hallinnoi NCB. Se kerää tallennuskorvaukset niille 
 Teoston edustamille musiikintekijöille ja kustanta-
jille, joiden teoksia on tallennettu esimerkiksi äänit-
teille, elokuviin tai mainoksiin. 

Meidän festivaali (ent. Tuusulanjärven kamarimusiikki) saavutti kesällä suurimman yleisönsä Järvenpää-talon konserteissa. 
Kuvassa etualalla festivaalin taiteellinen johtaja Pekka Kuusisto.
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Myymälät
ja palvelut
15 000

Taksit ja 
bussit 4 900

Ravintolat 
8 600

Liikunta ja 
urheilu 900

Kunnat ja 
seurakunnat 780

Muut 1 000

taustamusiikin käyttäjät 2011
yhteensä 31 180

Radio ja TV 
59 %

Taustamusiikki
asiakastiloissa 

16 %

Konsertit
ja muut

tapahtumat 
14 %

Muut 8 %
Internet ja 

uudet mediat 3 %

teoston keräämät korvaukset
yhteensä 45,3 milj. €

* Tilitykset suomalaisille oikeudenomistajille

Teoston keräämät 
korvaukset 84 %

NCB:n keräämät 
korvaukset* 9 %

Esityskorvaukset
ulkomailta 5 %

Muut 2 %

kaikki esitys- ja 
tallennuskorvaukset

yhteensä 53,6 milj. €
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musiikilla on merkitystä

NCB:n Teoston kautta tilittämät tallennuskorvauk-
set suomalaisille säveltäjille, sanoittajille ja kustantajil-
le vähenivät 11,8 prosenttia 4,4 miljoonaan euroon. Las-
kevan trendin aiheuttaa ennen kaikkea cd- ja dvd-levy-
jen edelleen vähenevä myynti, jota digitaalisten palve-
luiden myynnin kasvu ei vielä riitä täysin korvaamaan. 

lisensointi laillisten  
palveluiden tukena 
Suomessa toimivat online-musiikkipalvelut ovat joko 
kansainvälisiä digitaalisia palveluja tai suomalaisten 
toimijoiden hallinnoimia kauppapaikkoja, joiden li-
sensoinnista ja laskutuksesta vastaa pääasiassa NCB. 
Vuonna 2011 NCB keräsi Suomesta digitaalisista pal-
veluista yhteensä 1,1 miljoonaa euroa. Tästä summasta 
NCB tilitti Suomeen Teoston oman repertoaarin käy-
tön mukaisen osuuden, noin 20 prosenttia.

Myös yhteispohjoismainen lisensointitoiminta 
NCB-Hubin kautta oli aiempaa aktiivisempaa ja Teos-
to osallistui vahvasti tähän yhteistyöhön. Lisäksi Teos-
to neuvotteli suoraan useiden digitaalisten palvelun-
tarjoajien kanssa. Uusien palveluiden ja liiketoimin-
tamallien kehittämistä jatkettiin yhdessä palveluntar-
joajien kanssa tavoitteena kasvattaa markkinoilla ole-
vaa tarjontaa vuoden 2012 aikana.

Teosto ja Matkailu- ja ravintolapal-
velut MaRa ry aloittivat syyskuussa 
2011 neuvottelut ravintolamusiikkia 
koskevan, pitkään jatkuneen kiistan 
ratkaisemiseksi. Vuonna 2006 al-
kunsa saanut kiista syntyi Teoston 
hinnastouudistuksesta, joka nosti 
joidenkin ravintoloiden maksamia 
esityskorvauksia. Näiden MaRan jä-

senyritysten ja Teoston välinen eri-
mielisyys johti asian ratkaisemiseen 
tuomioistuimessa.

Aktiivisesti ja hyvässä hengessä 
käytyjen neuvottelujen toivotaan 
johtavan yhteisesti hyväksyttyyn 
ratkaisuun alkuvuonna 2012. Kiistan 
aikanakin 99 prosenttia Teoston 

asiakkaina olevista MaRan jäsenistä 
on kuitenkin noudattanut vuonna 
2006 uudistettua hinnastoa. Vaik-
ka runsaasti musiikkia käyttävien 
ravintoloiden korvaukset nousivat, 
useiden asiakkaiden musiikinkäy-
tön hinnat vastaavasti laskivat.

Kasvua online-alueelta lähdettiin hakemaan myös 
yksinkertaistamalla ja uudistamalla alueen lupatuot-
teita. Uudistustyön myötä syntyi muun muassa Teos-
ton Nettilisenssi, joka korvaa viisi aiemmin käytössä 
ollutta erillistä online-lupatuotetta. Musiikkia netti-
sivuillaan käyttäville yrityksille, yhteisöille ja yksi-
tyishenkilöille tarkoitetun Nettilisenssin hinnoitte-
lu on yksinkertaista ja selkeää: hinta perustuu sivuil-
la käytettyyn musiikkimäärään ja sivujen kävijämää-
rään. 

Kuluttajille suunnatut digitaaliset musiikkipalve-
lut saivat Suomessakin lisää käyttäjiä vuoden 2011 ai-
kana, mutta oikeudenomistajille tuloja musiikin in-
ternet-käytöstä kertyy vielä varsin niukasti. Teosto 
pyrki myös viime vuonna edistämään aktiivisesti lail-
listen palveluiden markkinoille tuloa ja kasvua sekä 
turvaamaan oikeudenomistajille kohtuullisen korva-
uksen heidän teostensa käytöstä uusissa palveluissa.

Kotimaisten teleoperaattoreiden merkitys erityi-
sesti av-sisältöjen jakelijoina on lisääntynyt merkit-
tävästi. Teosto ratkaisi viime vuonna operaattoreiden 
kannalta tärkeitä sisältöpalvelujen lisensointiin liit-
tyviä kysymyksiä tekemällä tiivistä yhteistyötä ja pi-
lottiprojekteja lähes kaikkien suurten operaattorei-
den kanssa. 

NCB-Hub on pohjoismainen mu-
siikin tekijänoikeusjärjestöjen yh-
teistyöelin, jossa on Teoston lisäk-
si mukana ruotsalainen Stim, tans-
kalainen Koda ja norjalainen Tono. 
Teosto on toiminut Hub-yhteis-
työssä aktiivisena jäsenenä.

Hubin tavoitteena on tarjota 
kansalliset rajat ylittäville digitaa-
lisille musiikkipalveluille helpom-
pi reitti pohjoismaisille ja Baltian 

markkinoille niin että asiakkaille tar-
jotaan mahdollisuus neuvotella näi-
den alueiden lisensointi yhdellä so-
pimuksella. Kunkin mukana olevan 
maan alueella käytetään kuitenkin 
maan omia hinnoittelumalleja.

NCB-Hubin kautta lisensoitiin 
vuonna 2011 merkittäviä uusia mu-
siikki- ja VOD- (video on demand) 
-palveluita. Näitä olivat muun 

muassa  Sony Music Unlimited, 
Beatport, Rara.com sekä iTunesin ja 
Microsoftin VOD-palvelut.

Kaikki tekijänoikeusjärjestöt voi-
vat silti myös neuvotella sopimuk-
sia itsenäisesti palveluntarjoajien 
kanssa. Teosto esimerkiksi uudisti 
Spotify-sopimuksen ja avasi vuon-
na 2011 neuvottelut muun muassa 
YouTuben kanssa.

Pohjoismaista lisensointiyhteistyötä NCB-Hubissa

Teosto ja MaRa neuvottelivat ravintolamusiikin hinnoittelusta
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Sielun veljet teki odotetun paluun lavalle loppuunmyydyssä Ilosaarirockissa heinäkuussa.

Kotimainen musiikki soi vähemmän

Vaikka kotimainen musiikki soi tanssipaikoilla ja oli 
tallennemyynnissä vuonna 2011 kaikkien aikojen huip-
pulukemissa, kotimaisuuden havaittiin olevan laskus-
sa sekä radiossa että televisiossa. Teosto ryhtyy tästä 
syystä selvittämään laskevan trendin taustoja ja suun-
nittelemaan tilannetta korjaavia toimia. Vuoden 2012 
aikana Teosto nostaa kotimaisen musiikin ja sen käy-
tön edistämisen yhdeksi toimintansa painopistealu-
eeksi.

kohti joustavampia ratkaisuja
Edistääkseen musiikin laaja-alaista ja monipuolista 
käyttöä Teosto kehitti edelleen aktiivisesti oikeuden-
omistaja- ja musiikinkäyttäjäasiakkuuksiaan sekä si-
dosryhmäsuhteitaan muihin musiikkimarkkinoilla 
toimiviin ja päättäjiin. Musiikinkäyttäjäasiakkaiden 
tarpeita kartoitettiin ja niihin vastattiin sekä paranta-
malla asiakaspalvelua että uudistamalla lupatuotteita.

Teosto kokosi alan toimijoita, kuten musiikkituot-
tajia, kustantajia ja muita tekijänoikeusjärjestöjä, yh-
teisen neuvottelupöydän ääreen keskustelemaan en-
tistä joustavammista ja musiikin käyttäjäasiakkaille 
yksinkertaisemmista lisensointimalleista. Pohdinnan 
kohteena oli, voisiko musiikkia käyttävä asiakas saada 
tulevaisuudessa kaikki tarvitsemansa oikeudet keski-
tetysti yhdestä paikasta.  

Taustamusiikin lupatuotteiden myynnin turvaa-
miseksi toteutettiin sekä puhelimitse että kirjeitse 
suoramarkkinointikampanjoita eri kohderyhmille. 
Pienten ja keskisuurten musiikinkäyttäjäasiakkai-
den asiakaspalvelussa tehtiin pääkaupunkiseudulla 
yhteistyötä myös Gramexin alueellisen asiakasvas-
taavan kanssa.

Tekijänoikeusjärjestöjen valvonnan piiriin kuulu-
matonta musiikkia erityisesti audiovisuaalisiin tuotan-
toihin tarjoavat yritykset markkinoivat palveluitaan 
viime vuonna Suomessakin aiempaa aggressiivisem-
min. Teosto kartoitti kotimaisten tuotantoyhtiöiden 
ja lähettäjäyritysten tarpeita ja toiveita musiikinkäy-

tön suhteen keskusteluissa usean alan toimijan kans-
sa. Tavoitteena on parantaa suojatun musiikin asema 
kilpailutilanteessa pyrkimällä entistäkin nopeampaan 
ja musiikinkäyttäjälle helpompaan lisensointiin myös 
tällä alueella.

Tiedon kaupallistamiseksi käynnistettiin pilotti-
projekti merkittävän valtakunnallisen matkailu- ja 
ravitsemusalalla toimivan musiikinkäyttäjäasiakkaan 
kanssa Teoston keräämän tiedon jalostamisesta myös 
asiakasta hyödyttävään muotoon.

M
A

IJA
 SA

A
RI / LEH

TIKU
VA

21



hyvitysmaksu

Hyvitysmaksu 
odottaa uudistustaan

hyvitysmaksujärjestelmän uudistusta valmistellaan vuonna 2012. 
uuden järjestelmän odotetaan kerryttävän riittävästi tuloja luovan työn 

tekijöille ja vaikuttavan suomalaisen kulttuurin elinvoimaisuuteen.

Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksua 
 Teosto keräsi 6,5 miljoonaa euroa  eli 
yhtä paljon kuin vuonna 2010. Hyvi-
tysmaksun ro-
mahdus pysäh-

tyi, mutta 2000-luvun muihin 
vuosiin verrattuna tuotto jäi 
kuopan pohjalle. Huippuvuon-
na 2007 hyvitysmaksua kerät-
tiin 15,5 miljoonaa. Viime vuo-
den niukka tulos johtuu siitä, 
että hyvitysmaksu ei kohdistu riittävästi tämän päivän 
kopiointivälineisiin. Alun perin kasettien kopiointia 
korvaamaan luotu järjestelmä ei edelleenkään ulotu 
esimerkiksi matkapuhelimiin ja tietokoneisiin. Kopi-
oinnin määrä on myös kasvanut jyrkästi eivätkä kopiot  
eroa nykyisin laadultaan alkuperäisistä.

hyvitysmaksun piirissä olevien nauhojen ja levy-
jen myynti jatkoi laskuaan. Myös ns. mp3-soittimien 
myynti lähes puolittui, sillä audiotallentimet integroi-

daan matkapuhelimiin, joista ei makseta hyvitysmak-
sua. Laskusuuntaa paikkasivat tallentavien digiboksi-
en sekä uusina laitteina hyvitysmaksun piiriin vuon-

na 2011 tulleiden ulkoisten 
kovalevyjen myynti. Niis-
tä kertyi yhteensä yli puolet 
hyvitysmaksutuotoista.

teosto sekä muut tekijöitä 
ja tuottajia edustavat järjestöt 
vetosivat toistuvasti valtio-

neuvostoon hyvitysmaksun syöksykierteen korjaami-
seksi. Hyvitysmaksun piiriin kuuluvaa laitekantaa tu-
lisi päivittää paremmin vastaamaan todellista käyttöä. 
Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien tulot ovat vähenty-
neet, vaikka kopiointi on lisääntynyt. Samaan aikaan 
on vaarantunut kaikki se hyvä, mitä hyvitysmaksun 
avulla on saatu aikaiseksi. Esimerkiksi uusia kotimai-
sia ruohonjuuritason tuotantoja rahoittavat edistämis-
keskukset, kuten  Avek, Luses ja Esek ovat joutuneet 
supistamaan merkittävästi antamaansa tukea.

Hyvitysmaksuvaroilla 
syntyy 

uutta kulttuuria.

tallentamiseen käytettävien laitteiden myynti 
(kpl)

Hyvitysmaksutuotot   Hyvitysmaksujako   
Hyvitysmaksujako Teoston oikeudenomistajille

Myynti 2011 Myynti 2010 Muutos

Ulkoinen kiintolevy 149 000

Videotallennin / tallentava digisovitin 112 000 101 000 11 %

Audiotallennin 102 000 169 000 -40 %

CD-R 3 460 000 4 750 000 -27 %

DVD 2 340 000 3 000 000 -22 %

Blu-ray 9 500 10 000 -5 %

C-kasetti 58 000 58 000 0 %

VHS 25 000 43 000 -42 %
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kulttuuriministerin valtioneuvostolle antamassa 
esityksessä puhelimet ja tietokoneet olisi liitetty hyvi-
tysmaksullisten laitteiden joukkoon. Valtioneuvosto 
päätti, että laitekanta pysyy entisellään. Hyvitysmak-
sun tasoa kuitenkin nostettiin digiboksien ja ulkoisten 
kovalevyjen osalta. Opetus- ja kulttuuriministeriö ar-
vioi vuoden 2012 hyvitysmaksukertymän jäävän hin-
nankorotuksista huolimatta alle 8 miljoonan euron. 

hallituksen sivistyspoliittinen ministerityö-
ryhmä päätti, että hyvitysmaksujärjestelmän uudis-
tus valmistellaan vuoden 2012 aikana. Uudistetun jär-
jestelmän soveltaminen on tarkoitus käynnistää vuo-
den 2013 alusta. Tavoitteena on opetus- ja kulttuuri-
ministeriön mukaan ”järjestelmä, joka olisi nykyistä 
paremmin ennakoitavissa, takaisi reilun hyvitysta-
son tekijöille, turvaisi kaupan ja työpaikkojen säily-
mistä Suomessa ja olisi hallinnollisesti mahdollisim-
man kevyt”.

teosto on avoin keskustelulle uudenlaisistakin 
malleista. Onnistuneen uudistuksen edellytyksenä on 
kuitenkin Teoston näkemyksen mukaan se, että uusi 
järjestelmä on kyllin laaja-alainen ja kerryttää riittä-
västi tuloja tekijöille. Tämä vaikuttaa suoraan suoma-
laisen kulttuurin elinvoimaisuuteen ja luovan talou-
den kannusteisiin.

opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyi Teos-
ton hyvitysmaksua kerääväksi järjestöksi myös seu-
raavaksi kaudeksi eli vuosiksi 2012–2016.

Kuluttajat saavat kopioida teoksia 
yksityiseen käyttöönsä. Tämä on 
poikkeus tekijänoikeuslakiin, jon-
ka mukaan tekijöillä on yksinoikeus  
päättää teostensa käytöstä. Sik-
si teosten oikeudenhaltijoille mak-
setaan hyvitystä, joka sisältyy ku-

luttajan maksamaan kopiointiväli-
neen hintaan.

Hyvitysmaksu koskee Suomes-
sa laitteita, joihin teos voidaan tal-
lentaa ja joita käytetään merkittä-
vässä määrin yksityiseen kopioin-
tiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö 

päättää vuosittain, kuinka hyvitys-
maksuvarat jaetaan. Osa tuotosta 
tilitetään suorina hyvityksinä te-
kijöille ja osa käytetään tekijöiden 
yhteisiin tarkoituksiin, kuten kult-
tuurin edistämiskeskusten ja -sääti-
öiden toimintaan..

Tilastokeskuksen tutkimuksen 
(2011) mukaan 39 prosenttia suo-
malaisista oli kopioinut, tallentanut 
tai siirtänyt musiikkitiedostoja digi-
taalisille tallennusalustoille. Video-
aineistoja oli tallentanut 57 pro-
senttia suomalaisista. Tavallisinta 
on kopioida musiikkitiedostoja al-
kuperäisiltä cd-levyiltä ja videotie-
dostoja televisiolähetyksistä. Yksi-
tyinen laillinen kopiointi on yleisin 

tapa kopioida musiikkia ja videosi-
sältöjä eri tallennusalustoille.

Yleisimmät musiikin tai videoai-
neiston kopiointiin käytetyt tallen-
nusalustat Suomessa ovat tallentava 
digiboksi, tietokone ja matkapuhelin. 
Uudet sisältöjen kulutustavat, kuten 
internetin streaming-palvelut, eivät 
ole vielä merkittävästi vaikuttaneet 
yksityisen kopioinnin määrään.

Tiedot perustuvat tutkimuksiin, 
jotka on teettänyt laitealan ja luo-
van alan yhteinen neuvottelukun-
ta. (Neuvottelukunnan kokoonpano 
on selostettu kohdassa Toimikunnat 
ja työryhmät.) Yksityisen kopioinnin 
määrää ja laajuutta on tutkittu moni-
puolisesti. Vuosina 2008–2011 on tee-
tetty kaikkiaan 17 kyselytutkimusta. 
Vuonna 2011 tutkimukset toteuttivat 
Tilastokeskus ja Otantatutkimus Oy. 

Tutkimustietoa hyvitysmaksusta

Mikä hyvitysmaksu on?

Henkilökohtaiset tilitykset oikeudenomistajille: Euroa

Jakava järjestö

Kopiosto 1 263 993,45

Gramex 1 038 564,13

Teosto 968 310,70

Tuotos 186 316,00

Yhteensä 3 457 184,28

Tilitykset tekijöiden yhteisiin tarkoituksiin

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK 1 195 000,00

Luovan säveltaiteen Edistämissäätiö LUSES 365 000,00

Esittävän säveltaiteen edistämiskeskus ESEK 388 000,00

ESEK / LUSES * 256 000,00

Suomen Tekijänoikeudellinen yhdistys 64 500,00

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK 150 000,00

Kirjallisuuden edistämiskeskus 58 000,00

Visuaalisen taiteen edistämiskeskus VISEK 17 000,00

Kuurojen liitto 3 500,00

Yhteensä 2 497 000,00

OKM päättää myöhemmin 146 306,21

Yhteensä kaikki 6 100 490,49

*Sisältää LUSESin ja ESEKin yhteisiä AV-varoja

0petus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2011 
tekemä päätös vuoden 2010 

hyvitysmaksuvarojen jaosta

Myynti 2011 Myynti 2010 Muutos

Ulkoinen kiintolevy 149 000

Videotallennin / tallentava digisovitin 112 000 101 000 11 %

Audiotallennin 102 000 169 000 -40 %

CD-R 3 460 000 4 750 000 -27 %

DVD 2 340 000 3 000 000 -22 %

Blu-ray 9 500 10 000 -5 %

C-kasetti 58 000 58 000 0 %

VHS 25 000 43 000 -42 %

23



esitetyimmät

Vuonna 2010 esitetyimmät
tanssipaikoilla soitettu elävä musiikki on ollut suomessa perinteisesti 
kotimaisvoittoista ja myös vuonna 2010 tanssibändien soittamasta musiikista 81 
prosenttia oli kotimaisten tekijöiden tekemää. 

Festivaaleilla ja konserteissa kotimainen 
musiikki soi hieman harvemmin kuin 
tanssipaikoilla. Esimerkiksi festivaaleil-

la kotimaisen musiikin osuus vuonna 2010 oli 
62 prosenttia. Kaupallisten radioiden musiikis-
ta vain 31 prosenttia oli kotimaisten tekijöiden 
tekemää, Ylen valtakunnallisen radion musii-
kista 27 prosenttia ja maakuntaradioiden mu-
siikista 48 prosenttia.

elävä musiikki

1. Paratiisi
säv. Rauli Somerjoki, san. R. Somerjoki, Arja Tiainen, 
kust. Warner/Chappell Music Finland
2. Keinu kanssani (Quien sera)
säv. ja san. Pablo Rosas Rodriguez, suom. Ulla Sand, 
kust. Peermusic 
3. Ikkunaprinsessa (Glendora)
säv. ja san. Ray Stanley, suom. Saukki, 
kust. Emi Music Publishing, Warner/Chappell Music 
Finland, Edition Wilhelm Hansen
4. Satumaa
säv. ja san. Unto Mononen, 
kust. Warner/Chappell Music Finland 
5. Jätkän humppa
säv. Paavo Melander, san. Tupa-Uuno, 
kust. Warner/Chappell Music Finland 
6. Kulkurin iltatähti
säv. Toivo Kärki nimimerkillä Martti Ounamo, 
san. Reino Helismaa nimimerkillä Orvokki Itä, 
kust. Warner/Chappell Music Finland *
7. Se jokin sinulla on (You’ve Got What I Like)
säv. ja san. Gerard Marsden, Leslie Maguire, Les 
Chadwick ja Frederick Marsden, suom. Juha Vainio, 
kust. Universal
8. Valot
säv. ja san. Rauli Somerjoki, 
kust. Warner/Chappell Music Finland
9. Kaksi kolpakkoa neiti
säv. ja san. Martti Maja, 
kust. Warner/Chappell Music Finland
10. Oikeesti
säv. Kaisa Ranta-Toivonen, san. Sinikka Svärd, 
sov. Aku Toivonen, kust. Finlanders Productions Oy

* Toivo Kärjen ja Reino Helismaan perilliset 
ovat toivoneet, että näiden kahden suositun 
edesmenneen tekijän salanimet tulisivat julkisiksi.

eniten esityskorvauksia ulkomailta 
keränneet suomalaiset sävellykset

1. Viulukonsertto
säv. Jean Sibelius, kust. Robert Lienau
2. Toinen sinfonia
säv. Jean Sibelius, kust. Breitkopf & Härtel
3. In the Shadows
säv. Lauri Ylönen, Eero Heinonen, Aki-Markus Hakala 
ja Pauli Rantasalmi, san. Lauri Ylönen, 
kust. Boneless-Skeletor Oy, Grotto Entertainment
4. Ensimmäinen sinfonia
säv. Jean Sibelius, kust. Breitkopf & Härtel
5. Lemminkäis-sarja
säv. Jean Sibelius, kust. Breitkopf & Härtel
6. Viides sinfonia
säv. Jean Sibelius, kust. Edition Wilhelm Hansen
7. Finlandia
säv. Jean Sibelius, kust. Breitkopf & Härtel
8. What Did I Do
säv. ja san. Crazy Kid ja Martti Vuorinen, 
kust. Bonnier Music Publishing, 
HMC - Helsinki Music Company
9. Karelia-sarja
säv. Jean Sibelius, kust. Breitkopf & Härtel
10. Seitsemäs sinfonia
säv. Jean Sibelius, kust. Edition Wilhelm Hansen

tilastot perustuvat musiikin esitystietoihin, 
joita Teosto saa tilaisuuksien järjestäjiltä, radio- 
ja tv-yhtiöiltä ja esiintyjiltä. Tietojen perusteel-
la Teosto maksaa sekä koti- että ulkomaisille sä-
veltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikinkus-
tantajille korvaukset teosten käytöstä. Esityskor-
vaukset vuoden 2010 esityksistä Teosto tilitti oi-
keudenomistajille vuonna 2010 ja 2011. Tilastot 
vuoden 2011 esityksistä valmistuvat kesällä 2012.

eniten esityskorvauksia ulkomailta 
keränneet suomalaiset sävellykset
ilman sibeliusta

1. In the Shadows
säv. Lauri Ylönen, Eero Heinonen, Aki-Markus Hakala 
ja Pauli Rantasalmi, san. Lauri Ylönen, 
kust. Boneless-Skeletor Oy, Grotto Entertainment 
2. What Did I Do
säv. ja san. Crazy Kid ja Martti Vuorinen, 
kust. Bonnier Music Publishing, 
HMC - Helsinki Music Company
3. Arn-TV-sarja
säv. Tuomas Kantelinen
4. Rikostarinoita Suomesta
säv. Jussi Aronen ja Vesa Mattsson
5. Mongol - musiikkia elokuvaan
säv. Tuomas Kantelinen
6. LR Löytöretki
säv. Osmo Ikonen, Kimmo Laiho ja Sakari Aalto, 
kust. Elastinen Live Arts
7. Sandstorm
säv. Ville Virtanen, sov. Jaakko Salovaara ja 
Ville Virtanen, kust. MGB Music Publishing Finland
8. Freestyler
säv. Jaakko Salovaara, san. Raymond Ebanks, 
kust. Lebaron Music
9. Join Me in Death
säv. ja san. Ville Valo, sov. Mikko Lindström, 
Mika Karppinen, Mikko Paananen ja 
Jussi-Mikko Salminen, kust. Heartagram
10. The King of Rock’n Roll
säv. ja san. Mikko Lindström ja Ville Valo, 
kust. Heartagram
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ylen radiot*

1. Työlki ellää
säv. ja san. Timo Kiiskinen, 
sov. Susan Aho, Johanna Virtanen, 
Jetro Vainio ja Tom Nyman 
2. Missä muruseni on
säv. ja san. Jukka Immonen, 
Jenni Vartiainen ja Mariska, 
kust. Air Chrysalis Scandinavia
3. Kosketusta vailla 
vapiseva mies 
säv. ja san. Tuure Kilpeläinen, 
sov. Jape Karjalainen, 
Tuure Kilpeläinen, Jaakko 
Kääriäinen, Pessi Levanto, 
Markus Nyman ja 
Marko Timonen)
4. Valon pisaroita
säv. ja san. Tuure Kilpeläinen, 
sov. Sampo Haapaniemi, 
kust. HMC Publishing
5. Poutaa
säv. Kari Pesonen, 
san. Kari Pesonen ja Erkki Vuokila
6. Näiden tähtien alla
säv. Jari Latomaa ja Jussi Selo, 
san. Jussi Selo, sov. Janne Selo, 
Teemu Rajamäki, Pasi Viitala, 
Antti Matikainen, Jussi Selo, Jari 
Latomaa, kust. Universal Music, 
Afterglow Music
7. Jos menet pois
säv. ja san. Leri Leskinen, 
Jonne Aaron ja Samuli Laiho, 
kust. Warner/Chappell Music 
Finland 
8. Tule tyttö
säv. ja san. V.V. Riihiluoma, 
kust. Hype Productions 
9. Hiljaisia päiviä
säv. ja sov. Dj Street Kobra ja 
Matti Mikkola, 
san. Laura Närhi, kust. HMC 
Publishing, Universal Music
10. Rakkauslaulu
säv. Lauri Ylönen, 
san. Paula Vesala, sov. Markus 
Koskinen ja Sampo Haapaniemi, 
kust. Boneless-Skeletor

* Mukana ovat Ylen suomen- ja 
ruotsinkieliset radiokanavat Radio 
Suomi, YleX, Radio Vega ja X3M. 
Radio Suomen valtakunnallisen 
lähetyksen ja kunkin 20 
maakuntaradion soittokerrat on 
laskettu yhteen.

kaupalliset radiot 

1. En haluu kuolla tänä yönä
säv. ja san. Jukka Immonen, 
Jenni Vartiainen ja Mariska, 
kust. Air Chrysalis Scandinavia
2. Hot’n Cold
säv. ja san. Lukasz Gottwald, 
Max Martin ja Katy Perry, kust. 
Kobalt Music Publishing, Warner/
Chappell Music Scandinavia
3. Jos sä tahdot niin
säv. ja san. Hector
4. Need You Now
säv. ja san. David Haywood, 
Charles Kelley, Josh Kear ja Hillary 
Scott, kust. Warner/Chappell 
Music Scandinavia, 
Emi Music Publishing Scandinavia, 
Scandinavian Songs
5. Missä muruseni on
säv. ja san. Jukka Immonen, 
Jenni Vartiainen ja Mariska, 
kust. Air Chrysalis Scandinavia
6. Umbrella
säv. ja san. Christopher Stewart, 
Terius Nash, Thaddis Harrell ja 
Shawn Carter, 
kust. Sony/ATV Music Publishing, 
Warner/Chappell Music 
Scandinavia, Peermusic, Emi 
Music Publishing Scandinavia
7. Alejandro
säv. ja san. Stefani Germanotta 
ja Nadir Khayat, kust. Sony/ATV 
Music Publishing
8. Stereo Love
säv. ja san. Edward Maya ja 
Vika Jigulina, kust. Emi Music 
Publishing Scandinavia
9. Tämä on totta
säv. ja sov. Matti Mikkola ja Dj 
Street Kobra, san. Anna-Leena 
Härkönen ja Laura Närhi, kust. 
HMC Publishing, Universal Music
10. Sama nainen
säv. ja san. Christel Sundberg, 
kust. HMC - Helsinki Music 
Company

Jenni Vartiainen
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vuoden varrelta

Tekijöiden sosiaaliturva puhutti

Teoston järjestämä puoluejohtajien paneelikeskustelu veti Helsingin Akatee-
miseen kirjakauppaan helmikuun puolivälissä suomalaisen politiikan kärkikaar-
tia keskustelemaan tekijänoikeuksista ja luovasta taloudesta. Mukana olivat 
Anni Sinnemäki Vihreistä, Jutta Urpilainen SDP:stä, Paavo Arhinmäki Vasemmis-
toliitosta, Anne-Mari Virolainen Kokoomuksesta ja Timo Laaninen Keskustasta.

Suomalaisen musiikin monimuotoisuus tuli jälleen erinomaisesti esiin, kun 
kahdeksas Teosto-palkinto jaettiin huhtikuussa 2011. Palkinto jaettiin Sebas-
tian Fagerlundin teokselle Ignite, Christel Sundbergin teoksille Chisun levyl-

lä Vapaa ja yksin sekä Wimme Saaren, Tapani Rinteen ja Tuomas Norvion 
teoksille Mun-levyllä. Palkintosumma on yhteensä 40 000 euroa. Palkinto 
perustettiin vuonna 2003.

Vuoden raportööripalkinnot jaettiin toista kertaa
Tuska-festivaalia luotsaava Finnish Metal Events palkittiin huhtikuussa 2011 
järjestäjän Vuoden raportööri -palkinnolla ja laulaja Suvi Teräsniska esittä-
jän Vuoden raportööri -palkinnolla. Musiikintekijät ja -kustantajat haluavat 
kunnioittaa palkinnolla sellaisia esittäjiä ja tapahtumanjärjestäjiä, jotka ra-
portoivat mallikkaasti keikkojen musiikki- ja lipputulotiedot.

Suomalaisen musiikin monimuotoisuutta

Vasemmalta Sebastian Fagerlund, Tapani Rinne, 
Wimme Saari, Chisu ja Tuomas Norvio.

Suvi Teräsniska ja Finnish Metal Eventsin 
toimitusjohtaja Hanna Kuosmanen.

Vasemmalta Anni Sinnemäki, Jutta Urpilainen, 
Paavo Arhinmäki, Anne-Mari Virolainen ja Timo Laaninen.
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Musiikintekijät maratonilla
Teoston organisoima Musamaraton juostiin syyskuussa Jyväskylässä Finlan-
dia Marathonin yhteydessä. Matkaan lähti 74 musiikintekijää ja musiikkialan 
vaikuttajaa. Mukana nähtiin muun muassa Mariska, Simo Ralli ja Jouni Hyny-
nen, joka oli yksi hankkeen liikkeellepanevista voimista. 
Musiikintekijät ja -käyttäjät kohtasivat toisensa syyskuussa myös viheriöllä 
Teoston järjestämässä toisessa Musagolf-tapahtumassa.

Teoston syysseminaari 10. marraskuuta käsitteli ns. User Generated Con-
tent -ilmiötä.  Tekijät, palveluntarjoajat ja muu yleisö keskustelivat siitä, pi-
täisikö muiden tekemä musiikki olla käytettävissä omia miksauksia ja verk-
kovideoita varten ja millaisin taloudellisin ja moraalisin ehdoin. Seminaaris-
sa Teosto myös esitteli alustavia linjauksiaan digitaalisten oikeuksien kulut-

tajakauppaan suunnatusta musiikinkäyttölisenssistä ja haastoi muita alalla 
toimivia mukaan lisenssien kehitystyöhön. 
Kevätseminaarissa 22. maaliskuuta Luovan talouden mahdollisuuksia poh-
tivat muun muassa työministeri Anni Sinnemäki, Åbo Akademin professori 
Alf Rehn ja Tekesin teknologiajohtaja Janne Viemerö.

Saaristolle ja Kiiskiselle Kullervo Linna -palkinto
Vuoden 2011 Kullervo Linna -palkinnolla palkittiin laulaja Anneli Saaristo 
ja lauluntekijä, laulaja Timo Kiiskinen. Kumpikin sai 4 200 euroa. Kullervo 
 Linnan säätiön palkintoa on jaettu vuodesta 1989 lähtien. Vuonna 1987 kuol-
lut säveltäjä, kapellimestari ja muusikko Kullervo Linna säätiöi tekijänoikeus-
korvauksensa jaettavaksi tunnustuspalkintoina ja apurahoina musiikin teki-
jöille ja muusikoille.

Sisältöä elämään – ja verkkoon

Sisältöä elämään - ja verkkoon -seminaarin tekijäpaneeli. Vasemmalta keskustelun 
vetäjä Riku Vassinen ja musiikintekijät Jari Salo, Olli Virtaperko ja Elastinen.
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organisaatio

”Säveltäminen on käsityötä, 
palapeliä, jota tehdään ajan 

kanssa. Usein työ itsessään neuvoo 
tekijäänsä ja uusia ajatuksia syntyy.”

 Timo Alakotila, Teostory 4/2011

28



timo alakotila on säveltäjä, sovittaja, muusikko, tuottaja ja opettaja. 
Vaikuttaa muusikkona mm. JPP- ja Nordik Tree -yhtyeissä. Viimeaikaista 
sävellystuotantoa: jousikvartetot Meta4-kvartetille sekä Felis-kvartetille 
(2010), konsertto cembalolle ja jousitriolle (2011, sol. Marianna 
Henriksson) sekä viulukonsertto nro 2 (2011, sol. Piia Kleemola).
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organisaatio

Jäsenkokous ja hallitus
teoston ylin päättävä elin on yhdistyksen jäsenkokous, jossa jokaisella 
yhdistyksen jäsenellä on yksi ääni. teostolla oli vuoden 2011 lopulla 680 
jäsentä, joista musiikintekijöitä oli 639 ja musiikinkustantajia 41.

“Sisällöllä on arvonsa. 
Tekijä ansaitsee 

osansa siitä.”

“Kun musiikin tekijä 
voi hyvin, myös kustantaja 

voi hyvin.”

“Without music, 
life would be a mistake.” 

(Friedrich Nietzsche)

Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen 
jäsenkokoukseen. Teoston asiakkaana 
oleva musiikintekijä tai kustantaja voi 

hakea halliltukselta Teoston jäsenyyttä. Teos-
ton käytännön toiminnasta ja hallinnosta vas-
taa hallitus, jonka puheenjohtajan ja jäsenistön 
jäsenkokous valitsee. Hallitukseen kuuluu yksi 
jäsen kustakin tekijäryhmästä (kevyen ja vaka-
van musiikin säveltäjät sekä sanoittajat), yksi 

kaikkia tekijöitä edustava jäsen ja kaksi kustan-
tajajäsentä. Hallituksen jäsenistä ovat vuosit-
tain puolet erovuoroisia.

vuonna 2011 jäsenistön sääntömääräinen ke-
vätkokous pidettiin 13. huhtikuuta ja syyskoko-
us 14. joulukuuta. Kevätkokous valitsi yksimie-
lisesti säveltäjä Kim Kuusen uudeksi hallituk-
sen puheenjohtajaksi. Erovuorossa olleet Tom 

Frisk ja Timo Tyrväinen valittiin yksimielises-
ti uudelleen, Tyrväinen kuitenkin nyt uuden 
taustaryhmän eli sanoittajien ja kirjailijoiden 
edustajana. Hallitus valitsi keskuudestaan Mik-
ko Heiniön jatkamaan varapuheenjohtajana.

kevätkokouksessa oli edustettuna 149 jä-
sentä ja syyskokouksessa 63. Hallitus kokoon-
tui toimintavuoden aikana 15 kertaa.

hallitus kaudella 13.4.2011–18.4.2012
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kim kuusi 
Puheenjohtaja, säveltäjä

tom frisk 
Jäsen, kustantaja

heikki elo 
Jäsen, säveltäjä



“Tietämättömyys ei ole viattomuutta; 
se on syntiä” (R. Browning), mutta 

“mielikuvitus on tärkeämpää 
kuin tieto” (A. Einstein).

“Suomalaisen musiikkikulttuurin 
moninaisuuden vaaliminen 

on avain tulevaisuuden 
menestystarinoihin.”

“Turvataan se, 
että suomalainen musiikintekijä 

on ikuinen ihmislaji.”

Sanoittaja Georg Nummelin (kuvassa oik.) toimi 
Teoston puheenjohtajana kevätkokoukseen 
13. huhtikuuta 2011 asti. Vieressä nykyinen 

puheenjohtaja Kim Kuusi.
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mikko heiniö 
Varapuheenjohtaja, säveltäjä

ari nieminen 
Jäsen, kustantaja

timo tyrväinen
Jäsen, sanoittaja

teoston organisaatio

Toimitusjohtaja
Katri Sipilä

Edunvalvonta
Martti Kivistö

Lakiasiat
Risto Salminen

Talous- ja henkilöstöhallinto
Petri Kauste

Viestintä
Tomi Korhonen

Oikeudenomistajapalvelut
Satu Mättö

Musiikkiratkaisut
Kari Paananen (vara-tj)

Tukipalvelut
Lea Valkeajärvi



organisaatio

Toimikunnat ja työryhmät 2011
hyvitysmaksun neuvottelukunta seu-
raa kopiointiin käytettävien laitteiden, kulut-
tajamarkkinoiden ja hyvitysmaksua koskevien 
kansainvälisten säädösten kehitystä sekä yksi-
tyisen kopioinnin hyvittämisen käytännön to-
teutusta eri maissa. Neuvottelukunta seuraa 
myös kopioinnin volyymin, siihen käytettävi-
en laitteiden ja kopioitavan aineiston kehitys-
tä sekä toimii muutoin yhdyssiteenä hyvitys-
maksua oikeudenhaltijoille jakavien tekijänoi-
keusjärjestöjen sekä laitevalmistajien ja maa-
hantuojien välillä. Vuonna 2011 neuvottelukun-
taan kuuluivat järjestöjen edustajina Martti Ki-
vistö, Turo Pekari, Katri Sipilä ja Olli Valkama 
(Teosto), Lauri Kaira ja Hannu Marttila (Gra-
mex), Kirsi Niittyinperä (Tuotos) ja Pekka Ris-
lakki (Kopiosto), Riitta Raatikainen (Elektronii-
kan Tukkukauppiaat ry), Minna Jokinen (No-
kia Oyj) ja Riikka Tähtivuori (Elinkeinoelämän 
Keskusliitto EK). Kuluttajavirastoa edusti Hert-
ta Hartikainen ja kuluttajatutkimuskeskusta 
Petteri Repo. Opetus- ja kulttuuriministeriöstä 
edustajana neuvottelukunnassa oli Viveca Still.
 
ohjelmistotoimikunta käsittelee teosten 
luokituskysymyksiä ja määrittelee tekijänoi-
keussuojasta vapaiden teosten sovittajaosuuk-
sia. Toimikunta antaa oikeudenomistajille lau-
suntoja moraalisiin oikeuksiin, teoskynnyksen 
ylittymiseen ja plagiointiin liittyvistä kysymyk-
sistä. Toimikunta jatkaa teosten luokittelua sil-
tä osin ja niin pitkään kuin se on pohjoismaisen 
tilityskäytännön osalta välttämätöntä. Toimi-
kunnan puheenjohtaja on Reijo Kekkonen. Sih-
teerinä ja ohjelmistoasiamiehenä toimii Jenna 
Vainio. Toimikunnan jäsenet ovat Carita Holm-
ström, Kim Kuusi, Tommi Lindell, Jussi Liski ja 
Olli Virtaperko. Varajäseniä ovat Yrjö Hjelt (Lis-
ki ja Lindell), Ari Nieminen (Kekkonen ja Kuusi) 
ja Lauri Kilpiö (Holmström ja Virtaperko). Toi-
mikunta kokoontui vuonna 2011 kuusi kertaa. 

online-työryhmä seuraa online-markki-
noiden kehitystä ja tekee tarvittaessa päätös-
esityksiä hallitukselle. Työryhmässä ovat te-
kijöitä ja kustantajia edustavina jäseninä Ant-
ti Auvinen, Janne Louhivuori, Eero Lupari, Pek-
ka Sipilä ja Tommi Tuomainen (puheenjohtaja) 
sekä Teoston toimiston edustajina Olli Honkki-
la (sihteeri) toukokuuhun 2011 asti, Lumi Vesa-
la (sihteeri) kesästä 2011 lähtien, Jani Jalonen ja 
Satu Mättö. Työryhmä kokoontui vuonna 2011 
kaksi kertaa.

raportointitoimikunta käsittelee esitystie-
tojen raportointiin liittyviä ajankohtaisia ky-
symyksiä ja tekee hallitukselle esityksiä rapor-
toinnin kehittämisestä. Puheenjohtajana toimi 
Timo Forsström 15.6. asti ja Eija Hinkkala 15.6. 
lähtien, sihteerinä Piia Keskimaa ja jäseninä 
Eija Hinkkala 15.6. asti, Päivi Ojanperä 15.6. läh-
tien, Lauri Kilpiö, Saara Närhi ja Ville Mäkinen. 
Toimikunta kokoontui viisi kertaa.

sovittelutoimikunta käsittelee oikeuden-
haltijoiden välisiä kustannussopimusten eh-
tojen toteutumiseen liittyviä erimielisyyksiä. 
Toimikunnan puheenjohtaja on Mikko Huus-
konen, sihteeri Susanna Otsola ja jäsenet Janne 
Louhivuori, Harri Suilamo ja Pekka Sipilä. Toi-
mikunta kokoontui kerran vuonna 2011.

sävellystilaustoimikunta jakaa uuden 
kotimaisen partituurimusiikin tilaustoimin-
taa edistämään tarkoitettua tukea ensisijaises-
ti sellaisille muusikoille, yhtyeille, kuoroille ja 
orkestereille ja muille yhteisöille, jotka eivät 
nauti huomattavaa julkista tukea. Toimikun-
taan kuuluvat Raine Ampuja, Yrjö Hjelt, Jukka 
Isopuro, Reijo Kekkonen ja Harri Vuori. Toimi-
kunnan sihteeri on Jenna Vainio. Toimikunta 
kokoontui kerran vuonna 2011.

tilitys- ja jakosääntötoimikunta valmis-
telee tilityslaskelman sekä huolehtii tilitys- ja 
jakosääntöjen ajan tasalla pitämisestä. Toimi-
kunta huolehtii myös siitä, että tilitys- ja jako-
säännöt ovat läpinäkyviä ja turvaavat teosten 
tasavertaisen kohtelun. Toimikunnan puheen-
johtaja on Martti Heikkilä ja varapuheenjohta-
ja Pekka Sipilä. Jäsenet olivat Heikki Elo, Jan-
ne Louhivuori, Annu Mikkonen 7.9. asti, Tapio 
Tuomela 7.9. lähtien ja Tommi Tuomainen. Va-
rajäsenet olivat Eija Hinkkala, Ari Nieminen, 
Tapio Tuomela 7.9. asti ja Riikka Talvitie 7.9. 
lähtien. Teoston toimiston edustajina toimi-
kunnassa olivat Satu Mättö (sihteeri) 15.6. asti, 
Piia Keskimaa 15.6. lähtien, Reijo Saari (esitte-
lijä) 31.8. asti, Marja Isokangas ja Petri Kauste. 
Toimikunta kokoontui vuonna 2011 kymmenen 
kertaa, minkä lisäksi toimikunnan tv-työryh-
mä kokoontui neljästi.

tulevaisuustyöryhmän tehtävänä on seura-
ta tarkasti toimintaympäristömme muutoksia 
sekä alaan kohdistuvaa paikallista ja kansain-
välistä regulaatiota. Työryhmä tekee Teoston 

hallitukselle tulevaisuusskenaarioiden lisäksi 
ehdotuksia ja suosituksia, joiden avulla Teos-
to pyrkii varautumaan mahdollisimman aikai-
sessa vaiheessa uusiin tilanteisiin, markkina-
muutoksiin ja säätelyyn. Työryhmään kuului-
vat Tom Frisk, Jari Muikku 11.5. asti, Alex Nie-
minen 11.5. asti, Georg Nummelin 11.5. asti, Kim 
Kuusi 11.5. lähtien, Katri Sipilä, Ano Sirppinie-
mi (sihteeri) ja Timo Tyrväinen. Työryhmä ko-
koontui kahdesti.

valvontatyöryhmä käsittelee virheellisis-
tä esitys- tai teosilmoituksista aiheutuvia on-
gelmia. Puheenjohtajana toimi Piia Keskimaa 
15.11. asti ja Janne Louhivuori 15.11. lähtien, sih-
teerinä Sami Tenhunen 31.3. asti ja Juho Kaita-
maa 15.11. lähtien, jäseninä Kirsi-Marja Fors-
berg, Juhani Leinonen, Janne Louhivuori 15.11. 
asti, Harri Suilamo ja Tommi Tuomainen. Toi-
mikunta kokoontui viidesti.

yhteiskuntasuhdetyöryhmä kartoittaa 
ja suunnittelee Teoston kannalta tarpeelli-
sia yhteiskuntasuhdehankkeita, testaa edun-
valvontaideoita ja toteuttaa niitä. Työryhmän 
puheenjohtaja oli Georg Nummelin 15.6. asti ja 
Kim Kuusi 15.6. lähtien. Jäsenet ovat Mikko Hei-
niö, Mika Kauhanen (sihteeri) 15.6. asti, Susan-
na Perämaa (sihteeri) 15.6. lähtien, Tomi Kor-
honen, Martti Kivistö ja Katri Sipilä. Työryh-
mä kokoontui neljästi.

yhteistyöfoorumin tavoitteena on infor-
maation kulun tehostaminen Teoston halli-
tuksen, jäsenjärjestöjen ja jäsenistön välillä 
sekä jäsenjärjestöjen asiantuntemuksen hyö-
dyntäminen Teoston toiminnassa. Yhteistyö-
foorumiin kuuluivat Teoston hallituksen lisäksi 
Katri Sipilä, Kari Paananen ja Martti Kivistö Te-
ostosta, Jutta Jaakkola Fimicistä, Eija Hinkkala 
ja Janne Louhivuori Elvis ry:stä, Annu Mikko-
nen ja Tapio Tuomela Suomen Säveltäjistä sekä 
Pekka Sipilä ja Tommi Tuomainen Suomen Mu-
siikkikustantajista. Varajäsenet olivat Eero Lu-
pari ja Riikka Talvitie 15.6. asti ja Antti Auvinen 
15.6. lähtien. Yhteistyöfoorumin keväällä lak-
kautettuun verotyöryhmään kuuluivat Mart-
ti Heikkilä, Annu Mikkonen, Satu Mättö, Ris-
to Salminen ja Pekka Sipilä. Foorumi kokoon-
tui kolmesti vuodessa.
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Asiakkaan Teosto
teoston tavoitteena on olla visionsa mukaisesti vuonna 2015 suomen musiikki-

markkinoiden aktiivisin ja asiantuntevin ratkaisujen tekijä. asiakaslähtöisyys ja 
luovuus olivat myös vuonna 2011 henkilöstön kehittämisen ohjenuoria. 

syksyllä 2010 lanseeratun Asiakkaan Teos-
ton toimintakulttuuria ohjaavina teemoina oli-
vat Etupiha kuntoon, Lisäarvoa asiakkaille ja 
Luovuus irti. Toimintakulttuurin muutos kat-
sottiin välttämättömäksi vision saavuttamisen 
kannalta. Asiakkaan Teosto -hankkeessa ko-
rostettiin erityisesti ideointia, tiedon jakamis-
ta ja työskentelyä erilaisissa ryhmissä yli yk-
sikkörajojen. 

luovuus irti -teemaa tukemaan rakennet-
tiin Ideamylly-konsepti, joka sai alkuvauhtia 
vuoden 2010 esiintymisvalmennuksesta. Idea-
myllyn tavoitteena oli kerätä henkilöstöltä ide-
oita toiminnan kehittämiseksi ja jalostaa niitä 
eteenpäin yhteisissä istunnoissa. Ideoita saa-
tiin yli tuhat. Ideamyllyn paras anti oli henki-
löstön palautteen mukaan kuitenkin se, että 
opittiin työskentelemään yksikkörajat ylittäen.

toimintakulttuurin muutosta vahvistet-
tiin myös  esimiesten valmennuksella. Lähiesi-
miestyön katsottiin olevan olennaisessa roolis-
sa uusien toimintatapojen omaksumisessa. Esi-
miestyön avuksi kehitettiin myös sparraustu-
kea. Henkilöstön valmennuksissa jokaisen teh-
tävänä oli pohtia, miten visio on mahdollista 
saavuttaa.

teosto osallistui vuoden 2011 aikana yh-
tenä 87 työpaikasta Työterveyslaitoksen koko 
maan kattavaan Innostuksen Spiraali -tutki-
mushankkeeseen. Tutkimuksen tavoitteina 
on selvittää muun muassa työpaikkojen kes-
keiset voimavarat, jotka edistävät esimerkik-
si työhyvinvointia, työn tuloksellisuutta ja in-
novatiivisuutta. 

teostossa oli vuoden 2011 lopussa yhteen-
sä 87 toimihenkilöä, joten edellisvuoteen ver-
rattuna henkilöstö väheni hieman. Luvussa on 
mukana myös hyvitysmaksuyksikkö. Lisäksi 
Teostoon palkattiin kaksi siviilipalvelusmies-
tä, joten kokonaisvahvuus vuoden lopussa oli 
89 henkeä. Työntekijöistä 58,6 prosenttia on 
naisia ja 41,4 prosenttia miehiä. Viiden vuoden 

aikana miesten osuus on kasvanut 14,5 prosent-
tia. Työntekijöiden keski-ikä oli vuodenvaih-
teessa 44,8 vuotta ja työsuhteen keskimääräi-
nen pituus oli 13,1 vuotta.

ncb:n hallitus teki vuonna 2011 tervehdyt-
tämisohjelman taloutensa tasapainottamisek-
si ja päätti joulukuun alkupuolella osana ohjel-
maa kertalupatoimintojen keskittämisestä Köö-
penhaminaan. Teoston hallitus päätti kokouk-

sessaan 14. joulukuuta NCB:n päätöksen vaiku-
tuksista Teostoon: nykymuotoiset audio-, av- ja 
mainoskertalupia koskevat toiminnot loppuvat 
Teostossa syksyllä 2012. Teosto kävi tervehdyt-
tämistoimenpiteiden vaikutuspiiriin lukeutu-
vien työntekijöiden kanssa lain mukaiset yh-
teistoimintaneuvottelut ennen päätösten te-
koa. Toimintojen keskittämisen takia työvoi-
man vähentämistarve Teostossa on kolme hen-
keä 1.10.2012 alkaen.

Henkilöstön työyhteisöpäivä oli syyskuussa uudessa Musiikkitalossa.

KIRSI-M
A

RJA
 FO

RSBERG
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tilinpäätös

1.1. - 31.12.2011 1.1. - 31.12.2010

VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot
Teoston keräämät korvaukset 45 304 812,30 42 808 634,17
Korvaukset muilta järjestöiltä 8 018 496,18 8 371 555,04
Lainauskorvaus 306 714,57 668 812,28
Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu 6 522 901,91 6 487 112,90
Muut tuotot 120 000,00 120 000,00

60 272 924,96 58 456 114,39
Kulut
Henkilöstökulut -5 644 038,79 -5 667 693,47
Poistot -253 673,29 -284 288,81
Muut kulut -3 623 170,56 -3 135 915,76

-9 520 882,64 -9 087 898,04

50 752 042,32 49 368 216,35

VARAINHANKINTA
Liittymismaksut 78 791,87 54 454,47

50 830 834,19 49 422 670,82

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot 3 397 615,56 1 959 639,50
Kulut -733 739,42 -252 066,97

2 663 876,14 1 707 572,53

53 494 710,33 51 130 243,35

Siirto jaettavaksi oikeudenomistajille -50 876 866,00 -49 688 186,89

Omakatteisen rahaston muutos -2 617 844,33 -1 442 056,46
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00
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 VASTAAVAA 31.12.2011 31.12.2010

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 2 135,99 2 135,99
Muut pitkävaikutteiset menot 204 663,88 269 077,00

206 799,87 271 212,99

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet 18 916,68 18 916,68
Rakennukset ja rakennelmat 184 632,92 192 325,96
Koneet ja kalusto 502 091,50 546 529,54

705 641,10 757 772,18

Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet 13 024 884,61 12 754 213,20
Muut sijoitukset 0,00 334 018,07

13 024 884,61 13 088 231,27
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 13 937 325,58 14 117 216,44

OMAKATTEISEN RAHASTON VARAT

Rahat ja pankkisaamiset 4 637 793,25 2 019 948,92

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset
Myyntisaamiset 7 625 723,26 6 568 590,58
Lainasaamiset 38 918,27 48 467,19
Siirtosaamiset 657 946,95 882 068,36

8 322 588,48 7 499 126,13

Rahoitusarvopaperit
Arvopaperit 4 517 215,69 13 032 189,21

Rahat ja pankkisaamiset 27 940 106,43 18 779 404,13
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 40 779 910,60 39 310 719,47
VASTAAVAA YHTEENSÄ 59 355 029,43 55 447 884,83
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VASTATTAVAA 31.12.2011 31.12.2010

Oma pääoma

Omakatteinen rahasto
Teosto-rahasto 4 637 793,25 2 019 948,92

Tilikauden yli-/alijäämä 0,00 0,00
Oma pääoma yhteensä 4 637 793,25 2 019 948,92

Vieras pääoma

Ostovelat 270 016,11 251 436,22
Muut velat 6 093 599,17 5 797 787,64
Siirtovelat 1 425 069,50 1 386 083,38
Jakovarat oikeudenomistajille 46 928 551,40 45 992 628,67
Vieras pääoma yhteensä 54 717 236,18 53 427 935,91
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 59 355 029,43 55 447 884,83

tilinpäätös
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Esitys- ja tallennustuottojen tulouttaminen

Teoston tuloslaskelma sisältää Teoston musiikin käyttäjäasiakkailta laskuttamat tekijänoike-
uskorvaukset sekä muiden järjestöjen Teostolle tilittämät tekijänoikeuskorvaukset. Teoston 
keräämät korvaukset ovat pääasiassa musiikin esityskorvauksia. Tallennusoikeuksien 
hallinnon Teosto on siirtänyt yhteispohjoismaiselle Nordisk Copyright Bureaulle (NCB). 
Tallennuskorvausten osalta Teoston tuloslaskelma sisältää NCB:n Teoston välityksellä suo-
malaisille oikeudenomistajille tilittämät tallennuskorvaukset sekä Teoston NCB:n puolesta 
musiikin käyttäjäasiakkailta laskuttamat tallennuskorvaukset. Pääperiaatteena on se, että 
tuloslaskelmassa esitetään kaikki rahavirrat, jotka kulkevat Teoston kautta, olivatpa ne 
sitten Teoston musiikin käyttäjäasiakkailta laskuttamia tekijänoikeuskorvauksia tai toisen 
järjestön Teostolle tilittämiä tekijänoikeuskorvauksia.

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvostus ja poistot

Pysyvät vastaavat on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Rakennusten, koneiden ja 
kaluston poistot on laskettu menojäännöspoistoina ja pitkävaikutteisten menojen poistot 
tasapoistoina. Poistoperiaatteet ovat seuraavat:

ATK-ohjelmat                                              5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot            10 vuotta
Rakennukset                                               4 %
Koneet ja kalusto                                       25 %

Sijoitusomaisuuden arvostaminen

Arvopaperit ja muu sijoitusomaisuus on arvostettu hankintahintaan tai sitä alempaan tilin-
päätöspäivän markkina-arvoon.

Selvitys konserniyhtiöistä
Teosto ei ole laatinut konsernitilinpäätöstä, koska tytäryhtiön, Kiinteistö Oy Lauttasalmen 
toiminnalla ei ole ollut olennaista vaikutusta konsernin tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 
Kiinteistö Oy Lauttasalmi on keskinäinen kiinteistöyhtiö, joka kattaa vuosittain hoito- ja 
rahoitusmenonsa Teostolta perimillään vastikkeilla. Kiinteistöyhtiön ei siten ole tarkoitus 
tuottaa voittoa tai tappiota. Kiinteistöyhtiön oma pääoma on 503 474,86 euroa.
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TEOSTON KERÄÄMÄT KORVAUKSET 2011 2010
Toiminnan tuotot 45 304 812,30 42 808 634,17
Toiminnan kulut -7 329 094,92 -7 126 578,47
Varainhankinta 78 791,87 54 454,47
Sijoitus- ja rahoitustoiminta 1 185 978,93 1 364 308,18
Muut tuotot 120 000,00 120 000,00
Toiminnan tulos oikeudenomistajille 39 360 488,18 37 220 818,35
% toiminnan tuotoista 86,9 % 86,9 %

Kotimaisen musiikin edistäminen (kansalliset varat)
Käytetty kotimaisen musiikin edistämiseen 1 325 471,64 1 044 552,01
Siirto Teosto-rahastoon 1 308 089,38 1 442 056,46
Yhteensä 2 633 561,02 2 486 608,47
% kotimaasta kerättyjen esityskorvausten jaosta 6,7 % 6,7 %

Siirto jaettavaksi oikeudenomistajille 36 726 927,16 34 734 209,88

KORVAUKSET MUILTA
Korvaukset muilta järjestöiltä 8 018 496,18 8 371 555,04
Lainauskorvaus 306 714,57 668 812,28
Tilityskulut -153 600,90 -186 880,80
Siirto jaettavaksi oikeudenomistajille 8 171 609,85 8 853 486,52

YKSITYISEN KOPIOINNIN HYVITYSMAKSU
Toiminnan tuotot 6 522 901,91 6 487 112,90
Toiminnan kulut -712 715,18 -729 886,76
Sijoitus- ja rahoitustoiminta 168 142,26 343 264,35
Siirto jaettavaksi oikeudenomistajille 5 978 328,99 6 100 490,49

Siirto jaettavaksi oikeudenomistajille yhteensä 50 876 866,00 49 688 186,89

Teosto lisensoi musiikkilupia musiikin käyttäjille ja tilittää korvaukset oikeudenomistajille. 
Lisäksi Teosto kerää opetus- ja kultturiministeriön (OKM) toimeksiannosta yksityisen 
kopioinnin hyvitysmaksun kaikkien korvauksiin oikeutettujen oikeudenomistajien 
puolesta. Toimintojen erilliskustannukset on sisäisessä laskennassa kohdistettu kyseisille 
alueille. Yhteiskuluosuutta laskettaessa on noudatettu mahdollisimman tarkkaa 
aiheuttamisperiaatetta.

tilinpäätös
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TEOSTON KERÄÄMÄT KORVAUKSET
Esitysoikeudet 2011 2010
Radio ja televisio 26 237 208,57 24 190 933,39
Taustamusiikki asiakastiloissa 7 367 660,72 7 233 879,86
Konsertit ja muut tapahtumat 6 421 840,48 6 192 414,52
Internet ja uudet mediat 1 320 926,35 1 280 697,98
Elokuvat ja näyttämöt 931 934,07 888 738,53
Kunnat ja seurakunnat 889 087,96 866 001,27
Liikunta ja urheilu 768 545,81 742 919,01
Liikennevälineet 592 095,07 576 187,90
Muut 345 283,46 343 804,91

44 874 582,49 42 315 577,37

Tallennusoikeudet
Radio ja televisio 409 593,06 477 058,40
Internet ja uudet mediat 20 636,75 15 998,40

430 229,81 493 056,80

Teoston keräämät korvaukset yhteensä 45 304 812,30 42 808 634,17

KORVAUKSET MUILTA JÄRJESTÖILTÄ
Esitysoikeudet
Ruotsi 501 875,55 418 767,45
Saksa 409 052,07 341 672,09
Iso-Britannia 324 293,15 363 000,85
Ranska 186 287,62 218 564,40
USA 171 074,46 169 462,62
Tanska 144 180,70 156 554,05
Norja 137 910,41 137 015,70
Hollanti 129 383,35 94 669,90
Espanja 92 430,83 130 509,22
Italia 87 050,03 64 880,19
Muut 665 015,76 640 327,09
Tuotot ulkomailla esitetystä suomalaisesta musiikista 2 848 553,93 2 735 423,56

Muut 628 595,26 523 591,29

Esitysoikeudet yhteensä 3 477 149,19 3 259 014,85

TALLENNUSOIKEUDET
Tuotot suomalaisen musiikin tallentamisesta (NCB) 4 417 575,86 5 009 042,52
Muut 123 771,17 103 497,67

4 541 347,03 5 112 540,19

Korvaukset muilta järjestöiltä yhteensä 8 018 496,22 8 371 555,04

LAINAUSKORVAUS
Valtion tekijöille maksama korvaus teosten lainaamisesta 
kirjastoista. 306 714,57 668 812,28

Vuonna 2010 OKM maksoi korvaukset poikkeuksellisesti 
kahdelta vuodelta.
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YKSITYISEN KOPIOINNIN HYVITYSMAKSU 2011 2010

Yksityiseen kopiointiin käytettäviin laitteisiin sisältyvä 
tekijänoikeudellinen maksu. 6 522 901,91 6 487 112,90

MUUT TUOTOT
Palvelut Fimicille 120 000,00 120 000,00

120 000,00 120 000,00

POISTOT
Muut pitkävaikutteiset menot 89 698,12 105 180,41
Rakennukset 7 693,04 8 013,58
Koneet ja kalusto 156 282,13 171 094,82

253 673,29 284 288,81

TILINTARKASTAJAN PALKKIOT
Tilintarkastuspalkkiot 17 283,94 16 290,00
Veroneuvonta 8 208,47 9 342,50
Muut palvelut 145,33 2 502,00

25 637,74 28 134,50

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Korkotuotot 358 049,98 261 339,79
Osinkotuotot 15 906,05 15 766,58
Vuokratuotot 54 866,92 84 661,47
Myyntivoitot 2 966 883,68 1 503 378,60
Arvonalentumisten palautukset 1 908,93 94 493,06

3 397 615,56 1 959 639,50
Kulut
Vastikkeet -26 776,80 -29 618,74
Myyntitappiot -247 530,02 -135 415,88
Arvonalennukset -410 334,17 -28 250,42
Muut kulut -49 098,43 -58 781,93

-733 739,42 -252 066,97

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 2 663 876,14 1 707 572,53

SIIRTO JAETTAVAKSI OIKEUDENOMISTAJILLE
Teoston keräämät esityskorvaukset 36 360 199,94 34 314 311,68
Teoston keräämät tallennuskorvaukset 366 727,18 419 898,20
Esityskorvaukset muilta järjestöiltä 3 372 785,43 3 154 539,93
Tallennuskorvaukset muilta järjestöiltä 4 522 781,35 5 097 015,54
Lainauskorvaus 276 043,11 601 931,05
Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu (OKM) 5 978 328,99 6 100 490,49

50 876 866,00 49 688 186,89

OKM:n päätös edellisen vuoden hyvitysmaksu-
tilityksestä Teoston oikeudenomistajille 968 310,70 1 432 272,41
Tilityskulut -48 415,53 -71 613,62
Tilitys oikeudenomistajille 919 895,17 1 360 658,79

tilinpäätös
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PYSYVIEN VASTAAVIEN AINEETTOMIEN JA 
AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET 2011 2010

Muut pitkävaikutteiset menot
Hankintameno tilikauden alussa 1.1. 603 846,66 732 015,37
Kertyneet poistot -334 769,66 -421 413,34
Määrä tilikauden alussa 1.1. 269 077,00 310 602,03
Lisäykset tilikaudella 25 285,00 63 655,38
Tilikauden poisto -89 698,12 -105 180,41
Kirjanpitoarvo 31.12. 204 663,88 269 077,00

Rakennukset ja rakennelmat
Määrä tilikauden alussa 1.1. 192 325,96 200 339,54
Tilikauden poisto -7 693,04 -8 013,58
Kirjanpitoarvo 31.12. 184 632,92 192 325,96

Koneet ja kalusto
Määrä tilikauden alussa 1.1. 546 529,54 505 306,15
Lisäykset tilikaudella 121 485,09 227 318,21
Vähennykset tilikaudella -9 641,00 -15 000,00
Tilikauden poisto -156 282,13 -171 094,82
Kirjanpitoarvo 31.12. 502 091,50 546 529,54

OSAKKEET JA OSUUDET
Osuudet saman konsernin yrityksissä 21 776,98 21 776,98

Noteeratut osakkeet ja osuudet
Markkina-arvo yhteensä 13 061 203,58 13 877 236,65
Vastaava kirjanpitoarvo 12 587 415,79 11 899 191,30
Erotus 473 787,79 1 978 045,35

Muut osakkeet ja osuudet 415 691,84 833 244,92

Osakkeet ja osuudet yhteensä 13 024 884,61 12 754 213,20

MYYNTISAAMISET
Teoston keräämät korvaukset 6 827 742,73 5 939 076,85
Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu 797 980,53 629 513,73

7 625 723,26 6 568 590,58

Teoston keräämiin korvauksiin sisältyy 1,2 milj. euroa epävarmoja saamisia jotka liittyvät kiistanalaiseen elävän 
musiikin hinnastouudistukseen. Epävarmuus on otettu huomioon tilityksissä oikeudenomistajille.

LAINASAAMISET
Pitkäaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä 30 000,00 30 000,00
Muut 8 918,27 18 467,19

38 918,27 48 467,19

SIIRTOSAAMISET
Esityskorvaukset 235 761,64 376 246,23
Muut 422 185,31 505 822,13

657 946,95 882 068,36
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OMAKATTEISEN RAHASTON PÄÄOMAN MUUTOKSET 2011 2010
Teosto-rahaston pääoma 1.1. 2 019 948,92 0,00
Siirto rahastoon 2 617 844,33 2 019 948,92
Teosto-rahaston pääoma 31.12. 4 637 793,25 2 019 948,92

MUUT VELAT
Ulkomaiset tekijänoikeusjärjestöt 2 724 109,82 2 520 134,61
Kotimaiset oikeudenomistajat 1 276 931,96 1 234 996,82
Ennakonpidätys 1 297 192,06 1 457 832,61
Arvonlisävero 678 648,95 406 532,74
Muut 116 716,38 178 290,86

6 093 599,17 5 797 787,64

SIIRTOVELAT
Lomapalkat 721 140,43 714 478,16
Kotimaisen musiikin edistäminen 195 000,00 195 000,00
Muut 508 929,07 476 605,22

1 425 069,50 1 386 083,38

JAKOVARAT OIKEUDENOMISTAJILLE
Esityskorvaukset 38 224 871,50 36 755 738,73
Tallennuskorvaukset 471 932,67 507 871,22
Lainauskorvaus 0,00 297 191,05
Yksityisen kopionnin hyvitysmaksu 8 231 747,24 8 431 827,67

46 928 551,41 45 992 628,67

LEASINGVASTUUT 2011 2010
Leasingsopimuksista maksamatta olevat erät
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 31 972,26 57 177,14
Myöhemmin maksettavat 3 519,14 36 042,15

35 491,40 93 219,29

SITOUMUS RAHASTOSIJOITUKSEEN
Sijoitussitoumuksesta maksamatta oleva määrä 0,00 117 203,78

Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä 35 491,40 210 423,07

tilinpäätös
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5. vakuudet ja vastuusitoumukset 



HENKILÖSTÖN KESKIMÄÄRÄINEN LUKUMÄÄRÄ 2011 2010
Musiikkilupien lisensointi ja tilitys 81 85
Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu 5 5

86 90

HENKILÖSTÖKULUT
Palkat 4 389 766,00 4 361 625,79
Palkkiot 175 603,05 201 335,11
Eläkekulut 831 213,25 866 386,00
Muut henkilösivukulut 247 456,49 238 346,57

5 644 038,79 5 667 693,47

HALLITUS
Palkkiot hallituksen jäsenille 105 740,00 100 163,00

Toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan ja heidän varamiehensä eläkeiäksi on sovittu 60 vuotta.

Nimi                                                                       Kotipaikka       Omistus Oma pääoma Tulos
Kiinteistö Oy Lauttasalmi                                     Helsinki             100 % 503 474,86 -12 526,31
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7. omistukset  muissa yrityksissä 



Hallitus ehdottaa vuoden 2011 kokonaisjaoksi 53 291 514,65 euroa.

JAKOSUMMA MUODOSTUU SEURAAVASTI 2011 2010
Teoston keräämät esityskorvaukset 36 360 199,94 34 314 311,68
Teoston keräämät tallennuskorvaukset 366 727,18 419 898,20
Esityskorvaukset muilta järjestöiltä 3 372 785,43 3 154 539,93
Tallennuskorvaukset muilta järjestöiltä 4 522 781,35 5 097 015,54
Lainauskorvaus 276 043,11 601 931,05
Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu (OKM) 5 978 328,99 6 100 490,49

50 876 866,00 49 688 186,89

Jaetaan aikaisemmilta vuosilta kertyneitä varoja 1 494 753,48 1 379 912,39

Edellisen vuoden hyvitysmaksutilitys Teoston 
oikeudenomistajille 919 895,17 1 360 658,79

2 414 648,65 2 740 571,18

Kokonaisjako 53 291 514,65 52 428 758,07

Helsingissä 14.3.2012

Kim Kuusi
hallituksen puheenjohtaja

Katri Sipilä
toimitusjohtaja

Heikki Elo

Tom Frisk

Mikko Heiniö

Ari Nieminen

Timo Tyrväinen

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Helsingissä

KPMG Oy Ab
Heidi Vierros

KHT

tilinpäätös
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toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus



SÄVELTÄJÄIN TEKIJÄNOIKEUSTOIMISTO TEOSTO RY:N JÄSENILLE

Olemme tilintarkastaneet Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry:n kirjanpidon, tilin-
päätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2011. Tilinpäätös sisältää 
taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

HALLITUKSEN VASTUU
Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat 
oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdis-
tyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.

TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUDET
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto 
tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme 
ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatetta-
van hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnit-
telemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, 
onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko 
hallituksen jäsenet syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingon-
korvausvelvollisuus yhdistystä kohtaan, taikka rikkoneet yhdistyslakia tai yhdistyksen 
sääntöjä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpää-
tökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. 
Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytök-
sestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä 
arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhdistyksessä 
merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan 
olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoitukses-
sa, että hän antaisi lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkas-
tukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, 
toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen 
ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän 
tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

LAUSUNTO
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa 
olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti 
oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toi-
mintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Helsingissä 16. maaliskuuta 2012

KPMG OY AB

Heidi Vierros 
KHT
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teosto ry

“Jokaisella teoksella on 
takanaan pitkä tarina.” 

Kaija Saariaho Carnegie Hallin 
Composer´s Chair -haastattelussa.

kaija saariaho on Suomen tunnetuimpia nykysäveltäjiä. Hänen työlleen 
on ollut aina ominaista tinkimättömyys suhteessa omiin taiteellisiin 
valintoihin. Saariaho on ollut viime aikoina vahvasti esillä New Yorkissa, 
jossa hän on Garnegie Hallin residenssisäveltäjä kauden 2011–2012. 
Saariahon D’om le vrai sens oli yksi Teosto-palkintoehdokkaista vuonna 2011.

46



H
EIKKI SA

U
KKKO

M
A

A
 / LEH

TIKU
VA

 

47



Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry

Lauttasaarentie 1, 00200 Helsinki
puh. (09) 681 011   •   faksi (09) 677 134

teosto@teosto.fi   •   www.teosto.fi


