
 

Suomen Teatterit ry:n vero- ja tekijänoikeuspäivät  
11.3.–12.3.2019 

 
Suomen Teatterit ry järjestää maaliskuussa vero- ja tekijänoikeuspäivät teattereiden johdolle ja 
hallinto- ja tuotantohenkilökunnalle. Osallistujat voivat ilmoittautua joko molempiin tai vain 
toiseen koulutuspäivistä. Koulutukset järjestetään Teatterikulman Komedia-salissa (Meritullinkatu 
33, Helsinki).  

Veropäivä ma 11.3.2019 

Suomen Teatterit ry:n veropäivässä käsitellään teatterihenkilöstön ja teatterin verotusasioita. Päivä on 
tarkoitettu ajankohtaiseksi perustietopaketiksi. Kouluttajina Verohallinnon ylitarkastaja Sari Wulff & 
verotuksen oikaisulautakunnan pj., erityisasiantuntija Ilkka Lahti. 
 
Päivän ohjelma 
 
Klo 9.30   Aamukahvi  
 
Klo 9.50   Päivän avaus 
                Toimitusjohtaja Tommi Saarikivi 
 
Klo 10.00   1. Pienimuotoisten elinkeinonharjoittajien asema teatterissa: työkorvauksen ja työsuhteen 

tulkinnan raja, millaisissa tilanteissa teattereille syntyy veroriskejä?   
2. Matkakustannusten, majoituksen ja kohonneiden elinkustannusten korvaukset  
3. Muuta teatterihenkilöstön veroasiaa 

 
Klo 12.00  Lounastauko (omakustanteinen)   
 
Klo 13.00 Yhdistysten verotusasiaa 
                 
Klo 15.00  Päivä päättyy 
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Tekijänoikeuspäivä ti 12.3.2019 

 
Suomen Teatterit ry:n tekijänoikeuspäivässä käsitellään perusasiat immateriaali- ja tekijänoikeudesta 
teatterityön kannalta. Päivä on tarkoitettu perustietopaketiksi teatteritekijänoikeuksista kaikille 
teatterialalla työskentelevälle, jonka toimenkuvaan tekijänoikeuksista sopiminen tai oikeuksien 
hallinnoiminen liittyy. Koulututtajina Suomen Teatterit ry:n juristit OTM Leevi Mentula ja VT Tommi 
Saarikivi. 
 
Päivän ohjelma 

 
Klo 9.30   Aamukahvi  

 
Klo 10.00   Tekijänoikeuden perusasiat: lainsäädäntö ja oikeuksista sopiminen, lisenssijärjestelmä ja 

tekijänoikeusjärjestöt. 
                 

Klo 12.00  Lounastauko (omakustanteinen)   
 
Klo 13.00 Teatterialan tekijänoikeudet: Teatterialan tekijänoikeussäännöt, alan sopimuskäytännöt ja 

oikeuskäytäntöä & digitalisaatiokehitys ja tulevaisuuden haasteita. 
 
Klo 15.00  Päivä päättyy 

 
Osallistumismaksut ja peruutusehdot:  
 
Verokoulutus: Suomen Teatterit ry:n jäsenet 100 €, muut 130 € 
Tekijänoikeuspäivä: Suomen Teatterit ry:n jäsenet 75 €, muut 100 € 
Molemmat päivät: Suomen Teatterit ry:n jäsenet 150 €, muut 200 € 
 
Koulutus laskutetaan suoraan teatterilta, jollei ilmoittautumisessa toisin mainita. Pe  8.3.. mennessä tehdyt 
peruutukset kuluitta. Tämän  jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan 50 % osallistumismaksusta. 
 
Ilmoittautuminen ja kysymykset:  
 
Ilmoittautumiset ke 6.3. mennessä. Linkki ilmoittautumislomakkeeseen:   
https://www.webropolsurveys.com/S/BF4CDE1E246AD2D7.par 
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Ilmoittautumisen yhteydessä on mahdollista jättää kysymyksiä kouluttajille aiheisiin liittyen.  Osallistujat 
voivat ilmoittautua joko molempiin tai vain toiseen koulutuspäivistä.  
 
Lisätiedot ja kysymykset: 
 Lakimies Leevi Mentula: leevi.mentula@suomenteatterit.fi, p. 040 521 8319 

Thalia-juhla ma 11.3. 

Maanantaina 11.3. järjestetään myös teatterialan järjestöjen yhteinen Thalia-juhla. Illan aikana palkitaan 
vuonna 2018 teatterialalla ansioituneita tekijöitä. Suomen Teatterit ry jakaa juhlassa Vuoden Teatteri- ja 
lasten- ja nuortenteatteripalkinnot. Toivotamme kaikki koulutuspäiviin osallistujat lämpimästi tervetulleiksi 
juhlimaan kanssamme esittävää taidetta! 
 
 Juhla järjestetään Teatteri Viiruksessa klo 18 alkaen. Tapahtuma on pääsymaksuton, mutta paikkoja riittää 
150:lle ensiksi ilmoittautuneelle, joten toivomme ennakkoilmoittautumista. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
http://www.teatterijarjestojenkeskusliitto.fi/thalia2019.html  
 

 
 

 

 


