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ehdotettiin tehtäväksi muun muassa häivyttämällä edelleen lähettämisen käsite. Vastustimme 

myös tätä ehdotusta direktiivin ja kansainvälisten sopimusten vastaisena. Kiinnitimme noin 80 si

vun mittaisessa lausunnossamme huomiota myös moniin muihin ehdotuksen yksityiskohtiin. 

Lausuntokierroksen jälkeen vastuuministeriönä toimiva opetus-ja kulttuuriministeriö analysoi noin 

230 lausuntoa ja teki jatkovalmistelua lain muutosten viimeistelemiseksi lausuntopalautteen poh

jalta. Jatkoimme aktiivista poliittista vaikuttamista saavuttaaksemme ne tavoitteet, joita olimme 

omassa lausunnossamme edellyttäneet lain muutoksen eteenpäin viemiseksi hyväksyttävällä, di

rektiivien sanamuotojen ja tarkoituksen vaatimalla tavalla. Hallituksen esitys tekijänoikeuslain 

muuttamiseksi on tarkoitus antaa eduskunnalle huhtikuussa 2022. 

Toimintavuoden aikana jatkoimme Kopioston tekijänoikeusuutisten tekemistä ja sen lähettämistä 

laajalle päättäjäjoukolle. Lisäksi asiantuntijamme kirjoittivat useita blogikirjoituksia lain uudistuk

sen tärkeimmistä yksityiskohdista. 

Yksityisen kopioinnin korvausta koskeva kirjaus hallitusohjelmassa toteuttamatta 

Pääministeri Marinin hallituksen ohjelmassa on selkeä kirjaus yksityisen kopioinnin hyvitysjärjes

telmän uudistamisesta. Järjestelmän uudistamista ei toteutettu vuoden 2021 aikana eikä tekijän

oikeuslain uudistuskiireistä johtuen sitä myöskään tultane toteuttamaan kuluvan hallituskauden 

aikana. 

Alkusyksystä 2021 hyvitysmaksun määrä linjattiin pidettäväksi edelleen valtion budjetissa ja sen 

tasoksi päätettiin 11 miljoonaa euroa vuodelle 2022. Teimme paljon töitä tuon tason säilyttä

miseksi loppukesän ja alkusyksyn aikana. Valtiovarainministeriön esitys, joka oli pohjana valtion 

2022 budjetissa, olisi pienentänyt vuosittaisen kokonaissumman 7 miljoonaan euroon. 

Luovan työn rahallisena tukijana 

Tehtävänämme on oikeusluokkiemme mukainen lisensiointitoiminta ja siitä seuraava tekijänoi

keuskorvausten kerääminen sekä korvausten mahdollisimman ripeä tilittäminen tekijöille, esiinty

ville taiteilijoille ja kustantajille. Olemme pystyneet kehittämään rooliamme tekijänoikeuskorvaus

ten kerääjänä sekä tilittäjänä, ja tätä kautta olemme pystyneet omalta osaltamme helpottamaan 

luovan alan tekijöiden ja muiden oikeudenhaltijoiden taloudellista ahdinkoa koronapandemian ai

kana. 

Olemme jatkaneet jäsenjärjestöjemme kannustamista vuonna 2021 erityisesti siihen, että ne no

peuttaisivat keräämiemme tekijänoikeuskorvausten jakamista apurahoina ja stipendeinä. Henkilö

kohtaiset av-puolen korvaukset on meiltä tilitetty niin nopeasti kuin se on ollut mahdollista. 

RISKIT JA TULEVA KEHITYS 

BKT:n kasvusuunta oli positiivinen ja taloudellinen elvytys jatkui vuonna 2021. Koronapandemia ei 

ole - vastoin odotuksia - vaikuttanut negatiivisesti kansalaisten, yritysten ja kansantalouden ase

maan ja kokonaistaloudelliseen kehitykseen. Tämä ei ollut nähtävissä heti pandemian ensimmäi

senä vuonna. Kopioston osalta pandemian kielteiset vaikutukset tuottoihin ovat melko suotuisan 

taloudellisen kehityksen myötä olleet hyvinkin vähäiset. Vaikuttaa siltä, että koronapandemia väis

tyy rokotuskattavuuden avulla sekä virusvarianttien häviämisen kautta. 
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TALOUS 

Varsinaisen toiminnan tuotot 

Jo kaksi vuotta jatkunut koronapandemia on heijastunut Kopioston toimintaan monella tavalla. 

Tuottojen kehitykseen pandemialla ei ole kuitenkaan ollut olennaista vaikutusta. 

Tuotot yhteensä olivat 53,2 miljoonaa euroa eli 1,7 % vähemmän kuin edellisenä vuonna (54,1 M€). 

Merkittävin tekijä tuottojen vähenemisen taustalla on opetus- ja kulttuuriministeriön päätös leikata 

AVEKn luovan kulttuurin määrärahoja lähes 50 prosentilla. 

Tuotot tulivat valtaosin seuraavilta lisensiointialueilta: valokopiointi ja digitaalinen käyttö, televi

sio-ohjelmien verkkotallennuspalvelut, tv-ohjelmien opetustallennus ja -käyttö ja ulkomaisten tv

kanavien edelleen lähettäminen. Näiden lisäksi tuotot sisältävät valtion budjetista rahoitettavat 

yksityisen kopioinnin hyvityksen, lainauskorvauksen sekä valtionavustukset opetus- ja kulttuurimi

nisteriön osoittamina määrärahoina AVEKlle. 

Valtio hankki keskitetyn valokopioinnin ja digitaalisen kopioinnin ja käytön luvat valtionhallinnolle, 

peruskouluille, lukioille, ammatillisille oppilaitoksille ja valtionosuutta saaville musiikkioppilaitok

sille sekä varhaiskasvatukseen. Tv-ohjelmien opetuskäytön osalta valtio hankki luvat keskitetysti 

peruskouluille, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille sekä varhaiskasvatukseen. Neuvottelijana 

valtion puolelta toimii Opetushallitus. Yhteensä Opetushallituksen maksamat korvaukset vuodelta 

2021 olivat 14,0 miljoonaa euroa eli samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. 

Verkkotallennuspalveluiden lisensioinnissa Kopiosto toimii neljän lisensioivan tekijänoikeusjärjes

tön (Kopiosto, Teosto, Gramex ja APFI) yhteisenä palvelupisteenä, joka hoitaa käytännön laskutus

ja raportointiasioita verkkotallennuspalveluita tarjoavien operaattoreiden kanssa. Vuoden 2021 

korvaustuotot olivat yhteensä 16,6 miljoonaa euroa eli 2,3 % vähemmän kuin edellisenä vuonna 

(17,0 M€). 

Yksityisen kopioinnin hyvitys oli yhteensä 5,3 miljoonaa euroa eli 7,6 % vähemmän kuin edellisenä 

vuonna (5,7 M€). Vähennys johtuu lähinnä siitä, että opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt muu

toksia korvausten jakosuhteeseen av-teosten ja musiikin välillä perustuen viimeisimpään kopioin

titutkimukseen. Hyvitys tilitetään oikeudenhaltijoille osin henkilökohtaisina korvauksina ja osin 

AVEKin kautta kollektiivisina korvauksina eli tuotanto- ja muina tukina. 

Kulut 

Toiminnan kulut ja poistot olivat yhteensä 5,2 miljoonaa euroa eli 1,5 % enemmän kuin edellisenä 

vuonna (5,1 M€). Henkilöstökulut olivat 3,4 miljoonaa euroa eli 3,1 % enemmän kuin edellisenä 

vuonna (3,3 M€). 

Muut kulut olivat edellisen vuoden tasolla eli edelleen poikkeuksellisen matalat johtuen koronapan

demian aiheuttamista rajoituksista normaaliin toimintaan. 
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Tiiminvetäjät ja projektipäälliköt osallistuivat huhti-toukokuussa INFORin vetämään koulutukseen, 

jonka teemana oli ihmisten johtaminen ja tuloksellinen yhteistyö. Kopioston tiimit määrittelivät ke

vään aikana tiimin perusperiaatteita Team Canvas -työkalulla. 

Järjestyksessä toinen henkilökunnalle suunnattu etätyökysely toteutettiin keväällä, ja sen tulokset 

käsiteltiin toukokuussa. Hallitukselle etätyöselvitys esiteltiin elokuun kokouksessa. Kopioston IT

tiimi järjesti syksyn aikana viiden kerran tietoiskusarja n IT-työkalujen ja Teamsin tehokkaammasta 

käytöstä henkilökunnan viikoittaisissa aamupalavereissa. 
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Tuloslaskelman erien muutokset 

2021 2020 

Varsinaisen toiminnan tuotot muutos ·915 426,88 l 895 146,42

Kulut muutos 74 858,06 -1 123 247,49

Sijoitus- ja rahoitustoiminta muutos 636 755,86 -400 918,14

Siirto jaettavaksi muutos -353 529,08 2 617 475,77 

Sijoitus- ja rahoitustoiminta 2021 2020 

Sijoitustoiminta 

Vuokratuotot 81 268,87 93 974,98 

Vastikkeet -48 510,00 -61 209,04

Muut kulut -69,44 0,00 

Sijoitustoiminta yhteensä 32 689,43 32 765,94 

Rahoitustoiminta 

Tuotot 

Osinkotuotot 51 663,79 38 261,83 

Myyntivoitot l 197 627,85 570 296,99 

Tuotot yhteensä l 249 291,64 608 558,82 

Kulut 

Myyntitappiot 0,00 -14 250,43

Muut kulut -10 928,41 -12 705,08

Kulut yhteensä -10 928,41 -26 955,51

Realisoitumaton 

arvon muutos l 635,41 21 562,96 

Rahoitustoiminta yhteensä 1239 998,64 603166,27 

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä l 272 688,07 635 932,21 
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Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset 

Kopiosto ry 

Hallituksen kokous 30.3.2022 

Heikki Jokinen 

puheenjohtaja 

Elina Kuusikko 

Sakari Laiho 

Valtteri Niiranen 

toimitusjohtaja 

Sanna Haanpää 

Anu Kähkönen 

Katri Soramäki 

Ismo Huhtanen 

Ilmo Laevuo 

Aku Toivonen 

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. 

KPMG Oy Ab 

Heidi Vierros 

KHT 
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Kopiosto 2021 Tilinpäätös 

Tämä allekirjoitusliite koskee kaikkia tässä esikatselunäkymässä näkyviä allekirjoitettavia asiakirjoja ja 

liitteitä (yhdessä "Asiakirjat"). Allekirjoittamalla sähköisesti tämän allekirjoitusliitteen vahvistan lukeneeni ja 
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nojalla). 
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Allekirjoitettava asiakirja 
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KHT-tilintarkastaja 
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Anu Kähkönen 
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LUETTELO KIRJANPIDOISTA JA KIRJANPITOAINEISTOSTA 

Kirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilytystapa 

Kopiosto ry:n kirjanpito on tehty Netsuite-nimisessä järjestelmässä, joka kirjanpidon lisäksi 
sisältää myös laskutuksen, myyntireskontran sekä ostoreskontran. 

Käytössä on sähköinen ostolaskujen kierrätysjärjestelmä InvoiceReady, jossa on myös 
sähköinen arkistointi. Ostolaskut säilytetään sähköisenä InvoiceReady-ohjelman arkistossa. 
Kirjanpidot ja tositteet ovat ohjelmistojen mukaisessa formaatissa ja Netsuiten kirjauksiin 
liittyvät tositemateriaalit säilytetään myös tiedostoina Netsuiten arkistossa.  
Tilinpäätökseen liittyvät asiakirjat, tositteet ja saldoluettelot säilytetään sähköisenä.  

Tilinpäätös 
- tilinpäätös ja tase-erittelyt

Tililuettelo ja saldoluettelo 
- tilikohtainen tuloslaskelma
- tilikohtainen tase
- tililuettelo

Kirjanpidot 
- Pääkirjat
- Ostoreskontra
- Myyntireskontra
- AV Linko tilitysreskontra
- Tilityskaapelireskontra
- Elektra-tilitysreskontra
- Valokopio Linko tilitysreskontra
- Lainauskorvaus Linko tilitysreskontra
- Avek Linko tilitysreskontra

Tositteet 
- Ostolaskut tositelaji VB, VCRE 
- Ostomaksut tositelaji VPMT, CURREV 
- Myyntilaskut tositelaji INV, CRE 
- Myyntimaksut tositelaji PMT, CDEP, DEPAPPL, CUSREF 
- Muistiotositteet tositelaji JE 
- Liitetietotositteet tositelaji LT 












