KAUNEIMMAT JOULULAULUT -STRIIMAUKSIIN
TARVITTAVAT LUVAT 2021
Tiivistelmä: Seurakuntien striimattavat Kauneimmat Joululaulut tarvitsee livestriimausluvan. Tallenne saa tällöin jäädä katsottavaksi 30 vuorokauden ajaksi.

Mitä livestriimauslupa kattaa?
1.9.2021 voimaan tullut livestriimauslupa antaa oikeuden tarjota kuluttajille musiikin live-esiintymisiä suoratoistotekniikalla (livestriimaus, striimaus, streaming) eri alustoilla ja palveluissa
sekä jättää tarjolle livestriimistä tehty tallenne 30 vuorokauden ajaksi.
Suoratoistettavia live-esiintymisiä voivat olla mm. artistien ja bändien konsertit, keikat, festivaalit tai muut tapahtumat, joissa tapahtuman pääasiallinen sisältö on musiikki.
Teoston lupa ei kuitenkaan takaa sitä, että maksuttomien globaalien alustojen omat sisällöntunnistusjärjestelmät eivät blokkaa tai katkaise striimiä. Teosto ei myöskään voi vaikuttaa siihen,
miten eri alustojen omat sisällöntunnistusjärjestelmät toimivat.

Kenelle lupa on tarkoitettu, kuka sen tarvitsee?
Luvan tarvitsee yritys, yhteisö tai yksityishenkilö, joka haluaa tarjota kuluttajille livestriimattuja
keikkoja, konsertteja tai musiikkitapahtumia ja mahdollisesti niiden jälkikatselua 30 vuorokauden ajan.

Miten luvan hinta muodostuu ja mitä se maksaa?
Maksullisten striimien musiikinkäyttökorvaus eli luvan hinta on prosenttiosuus katseluoikeuksista saaduista tuloista. Jos striimi on ilmainen, hinta lasketaan kertomalla livekatseluoikeuksien
tilaajamäärä hinnastossa mainitun minimikorvauksen määrällä. Korvaus per striimi on kuitenkin aina vähintään hinnastossa mainittu vähimmäislaskutus.
Maksullisuutta ovat mm. livestriimiin tai siitä tehtyyn tallenteeseen myydyt katseluoikeudet
(pääsyliput tai muut katselumaksut), katsojilta pyydetyt lahjoitukset tai muut vastaavat tulot,
→

joita katseluoikeudesta pyydetään.
Luvan hinta sisältää oikeuden tarjota striimiä katsottavaksi tallenteena 30 vuorokauden ajan
live-striimauksen jälkeen (on demand).

Tietojen raportointi Teostolle
Lupa edellyttää luvalla järjestettyjen livestriimien tapahtumatietojen ja musiikkitietojen kuukausittaista raportointia Teostolle siihen tarkoitetulla excel-pohjalla. Raportit toimitetaan aina
livestriimausta seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä sähköpostitse osoitteeseen:
medialicensing@teosto.fi

Raportissa ilmoitetaan seuraavat tiedot jokaisen livestriimatun esiintymisen osalta:
•

livestriimauksen päivämäärä

•

striimausalusta

•

livestriimatun esiintymisen nimi ja esiintyjän tai esiintyjien nimet

•

katseluoikeuksien tilaajamäärä

•

katseluoikeuksista saatu tulo

•

kappaleiden nimet ja kappaleiden tekijöiden nimet (vähintään säveltäjän nimi)

Miten ja koska lupa maksetaan?
Luvan hinta laskutetaan tapahtumakohtaisesti kunkin tapahtuman raporttiin perustuen n. kahden viikon kuluttua raportin saapumisesta Teostolle.

Kuinka kauan lupa on voimassa?
Lupa on voimassa toistaiseksi.
Vaikka lupa on voimassa, se ei kerrytä laskuja, ellei livestriimattuja tapahtumia järjestetä – kts. edellinen kohta.

HUOM!

Mediapienlupa (15.6.2021 alkaen)
•

Sopii monenlaiseen pienimuotoiseen mediakäyttöön.

•

Radio, paikallis-tv, striimaus ja lataukset.

•

! Vain silloin, kun toiminnoista ja palveluista saatu liikevaihto on max 50 000 €/v

Kiinteä kuukausihinta. Hintaan vaikuttavat:
•

Käytetyn musiikin määrä.

•

Palvelun maksuttomuus/maksullisuus.

•

Verkossa soveltuu sekä livestriimaukseen että tallenteiden tarjoamiseen.

Kattaa sisällöt, joissa musiikki ei ole livestriimin tai tallenteen pääasiallinen sisältö.
Ei kata mainos- tai markkinointisisältöjä eikä haastevideoita.
Lisätietoa luvista ja hinnoista:
https://www.teosto.fi/musiikin-kayttoluvat/lupien-hinnoittelu-laskutus

		

→

Kolehti ja lahjoittaminen
Kolehti voidaan kerätä ainoastaan paikan päällä osallistuvilta. Rahankeräyslaki ei mahdollista
etäkolehdin keräämistä.
Koska Lähetysseuralla on rahankeräyslupa, verkkolähetyksessä voidaan mainita, että järjestölle
voi tehdä lahjoituksen järjestön rahankeräysluvan puitteissa.
Etäyhteyksin osallistuvat voivat siis tehdä lahjoituksen järjestölle rahankeräysluvan puitteissa,
mutta kolehtiin ei ole mahdollista osallistua. On tärkeää huolehtia siitä, ettei verkkoyhteyksin
osallistuvaa kehoteta osallistumaan kolehtiin, koska se ei ole rahankeräyslain perusteella mahdollista.

Striimiin tulee lahjoitusvetoomuksen yhteyteen sisällyttää
keräyslupa ja keräyksen järjestäjä.
Manner-Suomi RA/2020/1538, voimassa toistaiseksi 1.1.2021 alkaen,
myönnetty 1.12.2020, Poliisihallitus.

Kauneimmat Joululaulut -vihkojen lisätilaukset
Lisätilauksia on aikaa tehdä lokakuun loppuun saakka, mutta ei enää seurakuntapalvelut.fi
-sivuston kautta vaan sähköpostitse tai puhelimitse. Lisätilatut vihot ovat perillä seurakunnissa
marraskuun puolen välin jälkeen ennen ensimmäistä adventtia.
kauneimmatjoululaulut@suomenlahetysseura.fi
puh. 020 7127 256 (arkisin klo 9-15)

Kestotilausten tilausmäärät ja toimitusosoitteet on jo toimitettu painoon. Ensimmäinen erä
vihkoja saapuu perille lokakuun aikana.
Mikäli tilausmuutoksen tekee nyt seurakuntapalvelut.fi -sivuston kautta, niin ne koskevat ensi
vuoden tilauksia, eivätkä vaikuta tämän vuoden määriin. Muutoksia voi toki nyt tehdä jo ensi
vuotta varten.

Kiitos, että olette mukana tekemässä hyvää ja tuomassa
kanssamme toivoa!

Lisää tietoa: musiikkiluvat.fi
Tallenne Teoston 24.9.2021 järjestämästä striimauslupien webinaarista
YouTubessa: https://youtu.be/gbhVRO63dvA
https://www.teosto.fi/app/uploads/2021/09/24115237/
musiikin_striimaukseen_tarvittavat_luvat_21.9.2021.pdf

