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Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry (jäljempänä yhdessä ”Teosto”) ja Suomen musiikkioppilaitosten 
liitto ry (jäljempänä ”SML”) ovat tehneet seuraavan: 

 

MUSIIKINESITYSSOPIMUKSEN (jäljempänä ”Sopimus”) 

 

1. Teosto myöntää tämän Sopimuksen mukaisesti SML:n jäsenoppilaitoksille (jäsenoppilaitokset lueteltu 
Sopimuksen liitteenä 1) oikeuden Teoston kulloinkin edustamien sävelteosten: 
 

a. julkiseen esittämiseen kaikissa SML:n jäsenoppilaitosten järjestämissä tilaisuuksissa, joissa 
esittäminen edellyttää tekijänoikeuslain (404/1961, jäljempine muutoksineen) mukaan 
sävelteosten oikeudenhaltijoiden lupaa; ja 
 

b. yleisölle välittämiseen kunkin jäsenoppilaitoksen suljetussa lähiverkossa/intranetissä (tässä 
Sopimuksessa suljetulla lähiverkolla/intranetillä tarkoitetaan lähiverkkoa, jota käytetään 
jäsenoppilaitoksen sisäiseen viestintään ja jonka käyttöoikeus on rajattu jäsenoppilaitoksen 
opiskelijoihin ja opettajiin). 

 
Tämä Sopimus ei koske musiikin tallentamisoikeutta, musiikin käyttöä avoimessa Internetissä, eikä 
muitakaan käyttötapoja tai oikeuksia, joita ei ole tässä Sopimuksessa nimenomaisesti mainittu.  
 
Tällä Sopimuksella myönnetyt oikeudet eivät koske musiikkikilpailuja, musiikkijuhlia tai muita näihin 
verrattavia musiikkitapahtumia eikä myöskään näyttämöteokseen liittyvän musiikin (oopperan, baletin, 
operetin, laulunäytelmän, musikaalin, pantomiimin, näytelmämusiikin tms.) esittämistä näyttämöteoksen 
yhteydessä tai musiikillisesti alkuperäisessä yhteydessään.  
 

2. SML sitoutuu tällä Sopimuksella suosittelemaan jäsenoppilaitoksilleen, että nämä maksavat Teostolle 
edellä kohdassa 1 myönnetyistä oikeuksista vuonna 2021 3,77 senttiä jäsenoppilaitoksen opetustuntia 
kohden. Hintaan lisätään arvonlisävero. 
 
Laskentaperusteena on valtionosuuslaitosten opetushallitukselle 20.9. mennessä ilmoittamat 
opetustuntimäärät, joista Teosto saa tiedot heti kun tilasto on valmiina, kuitenkin viimeistään 20.10. 
mennessä. 
 
Harkinnanvaraista valtionapua tai ilman valtionapua toimivien jäsenoppilaitosten musiikin käyttöluvan 
edellytyksenä on, että nämä oppilaitokset ilmoittavat opetustuntimääränsä suoraan Teostolle 20.9. 
mennessä. 
 

3. SML:n jäsenoppilaitokset toimittavat Teostolle täydelliset esitysilmoitukset kaikista tämän Sopimuksen 
piiriin kuuluvista musiikin esitystilaisuuksista. Esitysilmoitukset toimitetaan kevätkauden osalta 
viimeistään 15.6. ja loppuvuoden osalta viimeistään seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään mennessä. 
 

4. Mikäli SML:n jäsenoppilaitos laiminlyö edellä 3 kohdassa mainitun ilmoitusvelvollisuutensa tai jos tehdyt 
esitysilmoituksen todetaan vaillinaisiksi tai virheellisiksi, on Teostolla oikeus vaatia jäsenoppilaitosta 
toimittamaan esitysilmoitukset korjattuna. SML tarvittaessa avustaa Teostoa mahdollisiin 
esitysilmoituksiin liittyvien epäselvyyksien ratkaisussa yhdessä jäsenoppilaitosten kanssa. 
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5. SML:n jäsenoppilaitokset pyrkivät tarvittaessa ilmoittamaan Teostolle myös sellaiset ulkopuolisen 
järjestämät tilaisuudet, joihin jäsenoppilaitos on toimittanut musiikkiohjelmaa. Näistä tilaisuuksista 
Teosto laskuttaa esityskorvauksen suoraan tilaisuuden järjestäjältä soveltuvan hinnastonsa mukaisesti.  
 

6. Teosto ja SML tulevat neuvottelemaan vuoden 2022 korvauksesta syksyn 2021 aikana. Osapuolet 
toteavat, että SML:n ja Teoston käsityksen tekijänoikeuslain opetuspoikkeuksen piiriin kuuluvasta 
opetustoiminnasta poikkeavat toisistaan. 
 

7. Tämä Sopimus on voimassa 1.1.2021 – 31.12.2021. 
 

8. Tätä Sopimusta ei kumpikaan sopimuspuoli voi siirtää kolmannelle osapuolelle. 
 

9. Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia sen lainvalintasäännöksiä lukuun ottamatta. Tähän 
Sopimukseen liittyvät tai siitä johtuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten 
välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda sovinnolliseen lopputulokseen, ratkaistaan riitaisuudet 
ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. 
 

10.  Tämä Sopimus on tehty kahtena kappaleena, yksi kummallekin sopijapuolelle. 

 

 

 

 

Helsíngissä 21.12.2020 
 
 
 

Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry 
 
 
 
 

_______________________________ 

Jani Jalonen 

Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry 
 
 
 
 

_______________________________ 

Timo Klemettinen 

 
 
 
 
 
 
Liitteet: 
 
Liite 1 SML:n jäsenoppilaitokset 

 

 

 


