
LIVE-hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama
Konserttikeskuksen, Teatterikeskuksen, Sirkuksen
tiedotuskeskuksen ja Tanssin tiedotuskeskuksen yhteishanke, 
jonka tavoitteena on edistää lapsille suunnatun esitystoiminnan
saavutettavuutta. Hanketta hallinnoi Konserttikeskus, jonka kautta
myös hankkeen rahaliikenne hoidetaan. Löydät tästä oppaasta
kaiken tarpeellisen tiedon laskutukseen liittyen.

Esiintymisistä ei laadita erillistä kirjallista toimeksiantosopimusta.
Sen sijaan tuottaja toimittaa esiintyjälle ja tilaajalle seikkaperäisen
kiertuevahvistuksen sähköpostitse, joka on sitova ja josta ilmenee
kiertueeseen liittyvät yksityiskohdat. 
 
LIVE-hanke maksaa esiintymisistä esitys- ja työpajapalkkioita, jotka
pohjautuvat esittävän taiteen alojen työehtosopimuksiin. Tariffeihin
lisätään lomakorvaus. Voimassa oleva lomakorvaus ja tariffit
löytyvät tästä oppaasta sekä hankkeen sivuilta:
www.konserttikeskus.fi/live
 
Periaatteena on, että kaikki saavat tekemästään esiintymisestä
samansuuruisen palkkion. Suosittelemme, että palkkiot myös
jaetaan tasan ryhmän jäsenten kesken. Huomioithan, että hinnan
tulee sisältää kaikki kulut, myös mahdollinen alv.
 

Klikkaa tästä 
LIVE-hankkeen sivulle >>

Palkkio-opas laskuttavalle

Lähtökohtana on, että
esiintyjä saa valita ottaako

palkkionsa laskulla vai
verokortilla. LIVE-hanke

pidättää kuitenkin
viimekädessä oikeuden

päättää palkkioiden
maksamisesta, joko

palkansaajana (verokortti) tai
ostopalveluksena (ostolasku)

mikäli tilanne niin vaatii. 
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Mikäli esiintyjäryhmän taustalla oleva yhtiö tai toiminimi haluaa laskuttaa LIVE-hanketta
esiintymisestään, pitää laskun kattaa palkkio, lomakorvaus, työnantajamaksut sekä
mahdolliset kulukorvaukset ja päivärahat. Tällöin esiintyjällä  on toimeksianto
Konserttikeskuksen kanssa eikä hänellä näin ollen ole työsuhdetta Konserttikeskukseen.  
 
LIVE-hanke varaa saman suuruisen osuuden resursseja jokaisen esiintyjän palkkioon siitä
huolimatta maksetaanko palkkio ostotoimeksiantona vai palkansaajalle henkilökohtaisena
tulona. Sama periaate pätee myös riippumatta siitä, onko kokoonpanon taustalla oleva yhtiö
tai toiminimi alv–velvollinen vai ei, sillä Konserttikeskus ei ole alv–velvollinen. Mikäli yhtiö tai
toiminimi on alv–velvollinen, arvonlisäveron osuus tulee sisällyttää määriteltyyn
kokonaiskustannukseen, eikä sitä lisätä summan päälle. Konserttikeskus ry ei myöskään
maksa laskuttaville yhtiölle laskutuslisää tai muita hallinnollisia kustannuksia esim. erillistä
kirjanpitomaksua tai mitään ohjelmatoimisto- tai agentuurisopimuksiin liittyvää lisäkulua.
Laskutettavat summat voit tarkistaa  tämän oppaan Palkkiot-kohdasta.
 
Huomioithan myös, että laskuttavalla yhtiöllä/toiminimellä ei ole oikeutta korvaukseen
edustamansa esiintyjän sairastumisesta. Sairastapauksissa pyrimme kuitenkin
järjestämään peruuntuneen kiertueen toisena ajankohtana. 
 
Mikäli esiintyjäryhmän taustalla on useampi yhtiö tai toiminimi, nämä voivat laskuttaa
Konserttikeskusta omista suorituksistaan. Yrityksen tai yksityisen elinkeinoharjoittelijan
pitää kuulua ennakkoperintärekisteriin ja ilmoitetun päätoimialan tulee viitata
konserttitoimintaan ja ohjelmapalveluihin (ks. www.ytj.fi). 
 

Palkkiomaksu ostotoimeksiantona

Laskuttavan yhtiön nimi ja osoite 
Yhtiön y–tunnus 
Yhtiön kotipaikka 
Yhtiön yhdyshenkilö ja hänen puhelinnumeronsa ja/tai sähköpostiosoitteensa 
Laskuttavan yhtiön pankkitilinumero IBAN muodossa ja BIC tunnus 
Vastaanottavan yrityksen nimi ja osoite: Konserttikeskus ry, Runeberginkatu 4 A C 9, 00100 Helsinki 
Laskun numero 
Laskun päivämäärä 
Laskun viitenumero 
Tuote eli mitä ostettu esim. ohjelmatuotanto 3 hlöä 
Tuotteen á–hinta arvonlisäveroton, alv verokanta ja kokonaissumma yhteensä 
Laskun eräpäivämäärä 

Mitä tietoja tarvitsemme laskuttavalta esiintyjältä? 

Konserttikeskus ry kerää ym. tietoja, jotta yhdistys voi täyttää lakisääteiset velvollisuudet hallinnon
sekä talouden ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Konserttikeskus ry luovuttaa
henkilötietoja viranomaisille vain, jos erillislainsäädäntö niin velvoittaa (esim. tulorekisteriin).
EU/ETA–alueen ulkopuolisille maille Konserttikeskus ry ei luovuta ym. henkilötietoja. 

http://www.ytj.fi/


0201515-0 

Välittäjätunnus

003721291126 

DABAFIHH 

Konserttikeskus laskutusosoite:

Nimi Y-tunnus Verkkolaskuosoite
Konserttikeskus ry 003702015150 

Välittäjätiedot:

Välittäjävaihtoehdot

Jos verkkolaskujen
välittäjänne on operaattori
esim. Itella, Basware ym.
välittäjätunnus on 

Jos verkkolaskujen välittäjänne
on pankki esim. Nordea, Danske
Bank, Osuuspankki ym.
välittäjätunnus on 

Konserttikeskus ry vastaanottaa 1.1.2022 alkaen ostolaskuja ainoastaan
sähköisessä muodossa verkkolaskuina tehostaakseen toimintaansa.
Verkkolaskuoperaattorimme toimii Maventa Oy. 

Laskutus

Vastaanotamme vain poikkeustapauksessa muita kuin verkkolaskuja esim. silloin kun
laskuttava yhtiö on vasta siirtymässä verkkolaskutukseen. Vastaanotamme paperi– tai
sähköpostiliitteessä olevia laskuja vain kerran, jonka jälkeen toivomme yhtiön siirtyvän
verkkolaskutukseen. Vaihtoehtoisesti Konserttikeskus ry voi maksaa palkkion
henkilökohtaisena tulona (verokortilla). 
 
Yhtiön taustalla oleva yhtiö tai toiminimi määrittelee eräpäivämäärään. Maksuehdon
olisi suotavaa olla vähintään 14 päivää netto, kuitenkin vähintään 7 päivää. 
 

Huom! Yhtiön tulee laskuttaa palkkiot ajoissa, viimeistään
kolmen kuukauden sisällä toteutuneesta konserteista. Vuoden
viimeiset ostolaskut on oltava Konserttikeskuksella viimeistään
15.12 mennessä, jotta saamme kirjattua kulut kyseisen vuoden
kirjanpitoon. Mikäli tätä ehtoa ei noudateta ja lasku saapuu
Konserttikeskukselle seuraavan kirjanpitovuoden aikana, emme
valitettavasti voi taata, että sen maksamiseen on enää
määrärahoja. 



Palkkiokäytänteet

Kaikista kiertueista maksetaan taiteilijalle sama palkkio riippumatta taiteenalasta tai ryhmän jäsenten
määrästä tai roolista esityksessä.

Esityksestä: 195 €/näytös/hlö
Työpajasta: 53,30 €/45 min/hlö (työpajat ovat usein kestoltaan 90 min/paja)

Lisäksi maksetaan 12 % lomakorvaus. Palkkion voi laskuttaa tai ottaa verokortilla. Molemmissa
tapauksissa palkkioon on varattu sama summa. Eli mukaan laskutettavaan summan lasketaan
työnantajamaksut Konserttikeskuksen prosenttien mukaan (tällä hetkellä 21,899 % (alle 53 v) tai 20,399
% (53 v.–62 v.)). Mikäli laskuttava esiintyjä on esitystoiminnastaan alv-velvollinen toimija, myös alv pitää
sisällyttää laskun summaan. Työpäiviltä maksetaan myös mahdolliset päivärahat ja matkakorvaukset.
Hanke vastaa myös kiertueen muista kuluista kuten majoituksesta.

Palkkiot/esiintyjä

Tekijänoikeusmaksut

Huolehdithan, että sinulla on oikeudet esityksesi eri elementteihin. Mikäli teos sisältää
esitettyä musiikkia, siitä tehdään ilmoittamillanne tiedoilla keskitetysti hankkeen puolesta
esitysilmoitukset Teostoon ja nämä usein sisältyvät kuntatilaajien omiin Teosto-
sopimuksiin. 

Hanke ei maksa erikseen suurista oikeuksista. Jos esityksenne kuitenkin sisältää
tekijänoikeusmaksuja, voi hanke osallistua kustannuksiin 3,5 prosentin osuudella. Osuus
maksetaan prosenttina LIVE-esityksistä saadusta tilaajatulosta. Prosenttiosuus jolla
hanke tulee vastaan perustuu Konserttikeskuksen toiminnastaan maksamiin
tekijänoikeussopimuksiin.

 Palkkio
Loma-

korvaus 
1 esitys

Laskuttavalle
(sis. ta-maksun
ja mahdollisen

alvin)

Laskuttavalle
(sis. ta-maksun
ja mahdollisen

alvin)

1 päivä
= 2 esitystä

 Tariffi 12 %
palkkio +

loma-
korvaus

alle 53 v
21,899 %

53-62 v
20,399 %

palkkio, ta-
maksu,

lomakorvaus ja
mahd. alv.

Esiintyjä/
esitys

195 € 23,45 € 218,45 € 266,28 € 263,01 €
532,56 € (alle 53 v)
526,02 € (yli 53 v)

 

Työpaja/
vetäjä 

(45 min,
täydentää

esityspäivää)

53,30 € 6,40 € 59,70 € 72,77 € 71,87 €
145,54 € (alle 53 v)
143,47 € (yli 53 v)



Esiintyjäryhmän taustalla oleva yhtiö tai toiminimi ei toimita erillistä matkalaskua vaan
sisällyttää matkakulut ja mahdolliset päivärahat laskuunsa. Laskuttaessaan matkakuluja,
esiintyjä kuitenkin noudattaa samoja päivärahan ja kilometrikorvauksen laskemisperusteita
kuin palkansaaja. 
 
Huomioithan, että maksamme matkakuluja ainoastaan Suomessa tapahtuvasta
matkustamisesta. Mikäli asut tai tulet muutoin kiertueelle suoraan ulkomailta, kulut lasketaan
siitä, kun saavut Suomeen aina siihen saakka, kun kiertueen päätyttyä lähdet Suomesta. Mikäli
tulet ulkomailta ja jäät muista maahan syistä, päättyy matkakulujen korvausaika kiertueen
päättymiseen. 
 
Jos työmatkaan sisältyy ilmainen tai työnantajan kustantama ruokailu (kokopäiväraha/kaksi
ateriaa, osapäiväraha/yksi ateria), päiväraha on puolet päivärahan määrästä. Päivärahan
edellytyksenä on, että työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan
varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty.  
 
Matkavuorokausi on 24 tunnin kestävä ajanjakso.  Esim. jos matka alkaa maanantaina klo 7:00,
ensimmäinen matkavuorokausi täyttyy tiistaina klo 7:00. Kokopäivärahan edellytyksenä on,
että matka on kestänyt vähintään 10 tuntia, osapäivärahan edellytyksenä on, että matka on
kestänyt yli 6 tuntia. Ajanjakso ei katkea vuorokauden myötä.

Mikäli olet käyttänyt omaa autoa kiertueella kulkemiseen, olet oikeutettu laskuttamaan
palkkion lisäksi myös kilometrikorvauksia. Täytä kilometrin tiedot matkoittain: päivämäärä,
matkareitti, mahdollisesti kyyditettävien henkilöiden lukumäärä, matkan pituus kilometreissä,
á–hinta sekä kokonaissumma. Mainitse aina myös kyyditettävien nimet, jos laskutat
kilometrikorvauksia korotettuna. 

Matkakorvausten ja päivärahojen liittäminen laskulle 

2 x kokopäivärahaa 2 x 45 € =  90 € 
1 x osapäiväraha 1 x 20 €  =  20 € 

Esimerkki päivärahan
laskemisesta:

 Matka alkoi 6.9.2022 klo 7:00 
 Matka päättyi 8.9.2022 klo 12:30 

Haettava päiväraha yhteensä  = 110 € 

Esimerkki kilometrikorvauksen
laskemisesta:
 
Matka 6.9.2022 Helsinki – Tampere  
Kuljettaja ja 1 kyyditettävä 160 km 
á 0,46 € + 0,03 € =  78,40 € 

Matka 7.9.2022 Tampere   
 Ei kyyditettäviä 40 km 
á 0,46 €  =  18,40 € 

Matka 8.9.2022 Tampere – Akaa – Helsinki 
Kuljettaja ja 1 kyyditettävä 250 km 
á 0,46 € + 0,03 € = 122,50 € 
 
Haettava kilometrikorvaus yhteensä   = 219,30 € 



Mikäli työmatkasta on aiheutunut muita kustannuksia, voit liittää ne
laskullesi tositteiden kera. Tällaisia kustannuksia ovat esim.
pysäköintimaksut, juna– ja lentoliput. Bensakuluja maksetaan ainoastaan, jos
olet matkustanut Konserttikeskuksen vuokraamalla vuokra–autolla. Mikäli
olet tehnyt työmatkan omalla autolla, kilometrikorvaus sisältää bensakulut. 
 
Lisää ohjeita päivärahan laskemiseen ja kilometrikorvauksiin löytyy täältä:

Muut korvattavat kustannukset

Muistathan liittää kuitit
laskulle!

Klikkaa tästä 
Vero.fi-sivun ohjeisiin >>

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/auto/kilometrikorvaus_ja_paivaraha/
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/auto/kilometrikorvaus_ja_paivaraha/
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/auto/kilometrikorvaus_ja_paivaraha/
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