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OLEMME SUOMEN 
LUOVAA ALAA 
KATTAVIMMIN 
EDUSTAVA 
TEKIJÄNOIKEUS  JÄRJESTÖ
Me Kopiostossa mahdollistamme tekijänoikeuden suojaamien 
julkaisujen ja audiovisuaalisten teosten vaivattoman ja vastuullisen 
käytön. Samalla varmistamme, että luovan alan ammattilaiset saavat 
heille kuuluvat korvaukset teostensa käytöstä. Asiakkaitamme ovat 
oppilaitokset, yritykset ja julkishallinto.
  Olemme 45:n kulttuuri ja viestintäalan järjestön yhteinen 
tekijänoikeusjärjestö. Palvelemme yli 70 000:ta luovan työn tekijää 
ja haluamme edistää luovaa taloutta Suomessa.
  Toimimme arvojemme mukaisesti avoimesti, yhdessä  
ja rohkeasti luovan työn asialla.



MAHDOLLISTAMME  
TEOSTEN VAIVATTOMAN 
KÄYTÖN 
Myymme lupia tekijänoikeuden suojaamien julkaisujen ja teosten 
kopiointiin ja digitaaliseen käyttöön sekä tvsisältöjen erilaisiin 
käyttötapoihin. Asiakkaitamme ovat oppilaitokset, valtio, kunnat, 
uskonnolliset yhteisöt, yritykset ja yhteisöt.

Jäsenjärjestömme
Tekijäjärjestöt
Aikakauslehtien Päätoimittajat ry (Apy)
AKAVA ry
Animaatiokilta ry
Finlands svenska författareförening rf (FSF)
Finlands Svenska Skådespelarförbund rf (FSS)
Finnfoto – Suomen valokuvajärjestöt ry
Freelance Ohjelmatyöntekijät ry (FOT)
Grafia ry 
Gramex äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestö ry 
Kuvittajat ry
Lavastus ja pukusuunnittelijat ry (LP)
Paikallislehtien Päätoimittajayhdistys ry (PPY)
Päätoimittajien yhdistys ry (PTY) 
Radio ja televisiotoimittajien liitto (RTTL)
Sarjakuvantekijät ry 
Suomen arvostelijain liitto ry (SARV)
Suomen elokuva ja mediatyöntekijät SET ry
Suomen Elokuvaajien Yhdistys ry (F.S.C.)
Suomen Elokuvaohjaajaliitto SELO ry
Suomen Journalistiliitto ry (SJL)
Suomen Kirjailijaliitto ry
Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry (SKTL)
Suomen Musiikintekijät ry
Suomen Muusikkojen Liitto ry (SML)
Suomen Nuorisokirjailijat ry
Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry 
Suomen Näyttelijäliitto ry 
Suomen Radio ja TVselostajat ry 
Suomen Säveltäjät ry
Suomen Taiteilijaseura ry (STS)
Suomen tanssi ja sirkustaiteilijat ry (STST) 
Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit ry (STOD)
Suomen tiedetoimittajain liitto ry
Suomen tietokirjailijat ry
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry
Taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestö Forum Artis ry
Teatteri ja mediatyöntekijöiden liitto ry (Teme)
TVkuvaajat ry
Visuaalisen alan taiteilijoiden    
 tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry

Kustantajajärjestöt
Aikakausmedia ry
Suomen Kustannusyhdistys ry (SKY)
Suomen Musiikkikustantajat ry
Suomen Tekniset Kustantajat ry (STEK)
Suomen tiedekustantajien liitto ry
Uutismedian liitto ry

EDUSTAMME 
LAAJASTI 
LUOVAA 
ALAA 
Edustamme 45:n jäsenjärjestömme 
kautta luovan alan ammattilaisia.  
 Yli 70 000 suomalaisen tekijän, 
esittävän taiteilijan ja kustantajan
lisäksi edustamme ulkomaisten 
sisarjärjestöjemme kanssa tehtyjen 
sopimusten nojalla ulkomaisia 
tekijöitä.

Lupatuotteemme

Julkaisujen ja teosten 
kopiointi opetuksessa, 

yrityksissä ja julkis hallinnossa

Tvohjelmien 
verkko tallennus

palvelut

Tvkanavien 
edelleen 

lähettäminen

Tvohjelmien 
käyttö 

opetuksessa

Tv ja radioohjelmien 
tallenteiden kirjasto 

ja laitoskäyttö

Vanhojen 
lehtiaineistojen 

käyttö

Kuvituksen käyttö 
kirjastoissa



70 000
kotimaista luovan  

työn tekijää antanut  
valtuutuksen

49 M€
jaettavaksi luovan työn tekijöille ja 

kustantajille vuoden 2021 tuotoista

Mahdollistamme 
tekijänoikeuden 

suojaamien teosten 
vaivattoman ja vastuullisen 

käytön oppilaitoksissa, 
yrityksissä ja 

julkishallinnossa.

Varmistamme,  
että luovan alan 

ammattilaiset saavat 
heille kuuluvat  

korvaukset teostensa 
käytöstä.

LUOVAN TYÖN ASIALLA



TUTKIMME KATTAVASTI
TEOSTEN KÄYTTÖÄ
Keräämämme ja jakamamme korvaukset perustuvat tutkimustietoon. 
Selvitämme kattavasti teosten käyttöä oppilaitoksissa, 
organisaatioissa ja julkishallinnossa.

MAKSAMME 
TEKIJÄNOIKEUS KORVAUKSIA 
Maksamme käyttöluvista kerätyt korvaukset oikeudenomistajille.  
 Radio ja tvohjelmien korvaukset maksamme pääosin henkilökohtaisina 
korvauksina ohjelmien tekijöille ja esittäjille, kuten ohjaajille, käsikirjoittajille  
ja näyttelijöille.
 Kirjojen, lehtien ja nuottien käyttökorvaukset maksamme jäsenjärjestöillemme, 
jotka jakavat ne edelleen tekijöille ja kustantajille muun muassa apurahoina ja 
koulutuksen muodossa.

Keräämillämme 
tekijänoikeuskorvauksilla 

rahoitetaan useita luovan alan 
tunnustuksia, kuten Vuoden 

Kuvittaja-, Vuoden tiedekirja-, 
Warelius-, J. A. Hollon ja 

Tietokirjailijapalkinnot sekä 
kirjallisuuden Finlandia-

palkinnot. 

Kehitämme jatkuvasti 
tutkimusmenetelmiämme,  
sillä tutkittava ympäristö 
muuttuu vinhaa vauhtia.



TUEMME 
AUDIOVISUAALISTA 
KULTTUURIA
Kopioston osana toimiva Audiovisuaalisen kulttuurin 
edistämiskeskus AVEK tukee kotimaista avkulttuuria. 
AVEKin varat ovat pääasiassa peräisin yksityisen 
kopioinnin hyvitysmaksusta, joka on lain takaama 
rahallinen korvaus siitä, että jokainen kansalainen saa 
kopioida laillisia teoksia omaan käyttöönsä.
 Myönnämme AVEKin kautta tukea lyhyt, 
dokumentti ja animaatioelokuvien sekä 
mediataideteosten tuotantoon. Lisäksi tuemme 
elokuvan eri lajityyppien kehittelyä ja avalan 
kansainvälistymistä, alan tekijöiden koulutusta  
sekä avalan tapahtumien järjestämistä. Vuosittain 
jaettava AVEKpalkinto on Suomen merkittävin 
mediataiteelle suunnattu tunnustus. 
 Opetus  ja kulttuuriministeriön AVEKille 
osoittamista erillisistä DigiDemo  ja CreaDemo
määrärahoista tuemme kulttuuristen sisältöjen  
ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämistä.

VIESTIMME JA 
VAIKUTAMME
Teemme työtä luovan alan tekijöiden aseman 
turvaamiseksi, tekijänoikeuksien puolustamiseksi sekä 
tekijänoikeusmyönteisen ilmapiirin vahvistamiseksi.
 Vierailemme vuosittain noin sadassa oppi
laitoksessa kertomassa tekijänoikeuksista ja 
tekijänoikeusluvista. Vaikutamme lainsäädäntöön 
antamalla lausuntoja sekä tapaamalla päättäjiä. 
Kehitämme alaa yhteistyössä muiden toimijoiden 
kanssa ja tuomme viestinnässämme esiin 
tekijänoikeuksien ja luovan alan merkitystä.

Vierailemme vuosittain  
noin sadassa oppilaitoksessa 

kertomassa tekijänoikeudesta.



Tekijänoikeus tarkoittaa tekijän oikeutta 
määrätä teoksestaan.

Tekijänoikeus lyhyesti
Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä ja sen tekijöitä. Esimerkiksi elokuvia,  
musiikkia, kirjoja tai sarjakuvia ei synny ilman tekijää.
 Tekijänoikeus syntyy ilman erityistä rekisteröintiä, kun teos tehdään.  
Tekijänä on aina henkilö, ei koskaan yhteisö tai yritys. Tekijänoikeuden suojaa  
saa kirjallinen, suullinen tai taiteellinen teos – itsenäinen ja omaperäinen  
luovan työn tulos. Tekijänoikeus suojaa teoksen ulkomuotoa ja ilmaisutapaa,  
ei teoksen aihetta, juonta tai tietosisältöä.
 Tekijä voi siirtää tekijänoikeutensa kokonaan tai osittain toiselle, kuten 
työnantajalle, kustantajalle, tuottajalle tai muulle yritykselle tai yhteisölle. 
Tekijänoikeudet siirtyvät myös perintönä tekijän kuoleman jälkeen. Tekijöitä  
ja muita tekijänoikeuksien haltijoita sanotaan oikeudenomistajiksi.
 Tekijänoikeus tarkoittaa tekijän oikeutta määrätä teoksestaan. Tekijä  
saa päättää, mitä teoksellaan tekee: pitääkö teoksen itsellään vai myykö sen  
ja millä hinnalla. Tekijä saa tulonsa teosten ja niiden käyttöoikeuksien myymisestä.
 Tekijänoikeusjärjestöt toimivat linkkinä teosten käyttäjien ja teosten 
oikeudenomistajien välillä. Tekijänoikeusjärjestöjen avulla erityisesti sellaisia 
teoksia, joilla on useita tekijöitä tai käyttäjiä, voidaan käyttää vaivatta ja 
vastuullisesti, ja oikeudenomistajat saavat heille kuuluvat korvaukset.
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