
Kauneimmat Joululaulut: Mediapienlupa ja laulutekstien näyttö screenillä 2020 

MEDIAPIENLUPA 1.9.2020 

• sopii monenlaiseen pienmuotoiseen mediakäyttöön: Lupa kattaa musiikin käytön kuluttajille 

maksuttomassa radio- ja paikallis-tv-toiminnassa, nettisivuilla, striimeissä ja latauksissa 

(download). 

• kiinteä kk-veloitteinen hinta 25 e-480 e 

• kattaa striimaamisen omilla kotisivuilla tai alustoilla, mikäli tilaisuudella on alle 2000 

ilmaiskatselijaa (koskee konsertteja ja keikkoja) 

• kattaa striimaamisen ja ilmaisen tallenteen jättämisen palveluun (Facebook, Instagram, 

YouTube) Näissä Teoston lisensoimissa palveluissa ei ole maksimikatsojamäärää. 

• ei raportointia 

• Luvan haku Teoston verkkosivuilta 

Yli 2000 katsojan ilmaiskonsertit verkkosivuilla ja muilla kuin Teoston lisensoimilla 

alustoilla tarvitsevat erillisen Livestriimausluvan 

Livestriimauslupa 1.9.2020 

• kaikkiin maksullisiin livestriimeihin (ja tallenteisiin) kaikilla alustoilla 

• musiikin määrä tapahtumassa vaikuttaa hintaan 

• lisämaksusta 7 vrk on-demand katselu (lyhytaikainen tallenne) 

• nettisivuilla on kategorioita erilaisen musiikin käyttötavan mukaan 

• Musiikin livestriimaus, netti- ja some-käyttö (löytyy nettisivuilta) 

EI Teoston lisensoimia ovat uudet alustat Tiktok, Twitch, Linkedin ja Twitter. 

 

Lisätietoa luvista ja hinnoista: 

https://www.teosto.fi/musiikin-kayttoluvat/hanki-lupa/mediapienlupa/#luvan-hinnasto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.teosto.fi/musiikin-kayttoluvat/hanki-lupa/mediapienlupa/#luvan-hinnasto


Kauneimmat Joululaulut 2020 / vapaasti käytettävät laulujen tekstit 

 

Kirkkohallitus on käynnistänyt selvityksen jumalanpalvelusten striimausten yhteydessä näytettävien 

virsien tekstien lupakysymyksistä. Tavoitteena on päästä sopimukseen oikeudenomistajien 

edustajajärjestöjen kanssa mahdollisimman pian. 

Koska Kauneimmat Joululaulut on myös seurakunnan toimintaa, joululaulujen sanojen näyttäminen 

mahdollisesti menee saman sopimuksen alle. Ennen sopimuksen syntymistä voimme näyttää 

ainoastaan tekijänoikeusvapaita laulutekstejä. Laulu vapautuu, kun tekijän kuolemasta on kulunut 

70 vuotta. 

 

Tällä hetkellä vapaasti käytettävät tekstit: 

Av himlens höjd                                               

Arkihuolesi kaikki heitä     

Det är en ros utsprungen   

En etsi valtaa, loistoa                                     

Enkeli taivaan                                                   

Ett barn är fött                                                 

Giv mig ej glans                                                

Heinillä härkien kaukalon   

Härlig är jorden                                                

Joulukirkkoon                                                  

Joulupuu on rakennettu   

Jouluyö, juhlayö                                               

Stilla natt, heliga natt        

Kun joulu on                            

Me käymme joulun viettohon                    

Milda stjärna                          

Nu tändas tusen juleljus   

När Jesusbarnet föddes    

När juldagsmorgon glimmar                        

O du saliga      

 

Lisäksi olemme saaneet luvat tekijöiltä seuraaviin: 

Ikiaikojen taa (san. Pekka Simojoki) 

Tulkoon joulu (san. Pekka Simojoki) 

Jouluna he kaikki ovat täällä (san. Anna-Mari Kaskinen) 

Pienikin valo pimeän voittaa (san. Jukka Salminen) 

 

 


