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NEUVOTTELUMUISTIO               
1(2) 
       
Suomen Kuntaliitto 
2021 
 
 
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry ("Teosto") ja Suomen Kuntaliitto ry 
("Kuntaliitto") ovat tänään sopineet suositussopimuksesta kunnille seuraavaa: 
 
 
Tausta 
 
Vuonna 2008 Teosto ja Kuntaliitto sopivat uudistetun musiikin käyttöoikeussopimuksen 
käyttöönotosta kuntien kanssa. Uudistettu sopimus muodostuu kunnille lähetettävästä 
sopimusvahvistuksesta, joka sisältää  lupakohtaiset erikoisehdot ja yleiset sopimusehdot. 
Osapuolet sopivat tässä yhteydessä myös, että Teosto ja Kuntaliitto jatkavat entiseen 
tapaan kuntien musiikinkäyttöön sovellettavien ehtojen suositussopimista keskinäisillä 
kuntia koskevilla neuvottelumuistioilla.      
 
 
Tiedottaminen  

 
1. Kuntaliitto sitoutuu mahdollisimman pikaisesti tiedottamaan kunnille neuvotteluissa 

sovituista muuttuneista vuosittaisista hinnoista sekä yhteisesti sovituista muutoksista. 
2. Teosto osaltaan tiedottaa kuntia muuttuneista hinnoista sekä sisältöön ja kattavuuteen 

sovituista muutoksista. 
 
 
Musiikinkäyttökorvaus ja sen laskuttaminen 

 
3. Musiikinkäyttökorvaus vuodelta 2021 on 11,76 senttiä (+1,5 %) kunnan asukasta kohden. 

Korvauksesta sovittaessa on otettu huomioon Tilastokeskuksen ilmoittama yleinen 
ansiotasokehitys sekä arvioitu musiikin käyttämisen määrä korvausperusteineen. 

 
4. Teosto laskuttaa musiikinkäyttökorvaukset kunnilta kunkin kalenterivuoden huhtikuussa 

laskutusvuotta edeltävän kalenterivuoden väestötietojen perusteella. Korvauksen 
laskuttamisessa sovellettava kunnan asukasluku on viimeisin Tilastokeskuksen tai muun 
virallisen tilastoviranomaisen vahvistama kunnan asukasluku.  

 
 
Muuta 
 

5. Teosto ja Suomen Kuntaliitto ovat asiasta neuvoteltuaan sopineet 20.9.2018 
yksityishenkilöiden toimesta tapahtuvan katusoiton sisällyttämisestä kuntien 
musiikinkäyttösopimukseen 1.1.2019 alkaen. 
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6. Teosto ja Suomen Kuntaliitto ovat asiasta neuvoteltuaan sopineet, että 1.1.2019 alkaen 
Musiikki kunnan toiminnassa lupatuotteen vuosilaskuun otetaan käyttöön 
minimilaskutusraja. Minimi on vuoden 2021 osalta 25e.  
 

7. Teosto ja Suomen Kuntaliitto pyrkivät hoitamaan korvausneuvottelunsa siten, että vuoden 
2022 musiikinkäyttökorvaus voidaan tiedottaa kunnille edellisen vuoden marraskuun 
loppuun mennessä. 

 
8. Tämä muistio korvaa 19.11.2019 Teoston ja Kuntaliiton välillä allekirjoitetun 

neuvottelumuistion.  
 
 
 
 
 
Helsingissä, 6. päivänä lokakuuta 2020 
 
 
 
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry  Suomen Kuntaliitto ry 
 
  
 
 
Jani Jalonen     Hanna Tainio   
Asiakkuusjohtaja    Varatoimitusjohtaja  
 
      
 
 
 
 
     Joonas Jännäri 

Lakimies 
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