Kopioston hallinnoimat oikeusluokat
(av-teokset ja radio-ohjelmat)
1. Av-teosten ja radio-ohjelmien edelleen lähettäminen
Alkuperäisen tv-lähetyksen kanssa samanaikainen ja muuttamaton edelleen lähettäminen.
Vastaa tekijänoikeuslain 25 h §:ää.
2. AV-teosten yleisölle välittäminen kaapeli-TV verkossa
Koskee kaikkea yleisölle välittämistä kaapelitelevisioverkoissa, niin alkuperäistä lähettämistä kuin edelleen lähettämistä, maksullista ja maksutonta.
3. Lähettäjäyrityksen lähetyksen kanssa samanaikaisesti tapahtuva AV-teoksen välittäminen tietoverkossa, kuten internetissä (OTT) tai IPTV-verkossa, kun välityksen toteuttaa
muu kuin lähettäjäyritys itse
Yleisölle välittäminen, kun on kyse alkuperäisen televisiolähetyksen kanssa samanaikaisesta
lähetyksen lineaarisesta välittämisestä, ja jonka toteuttaa joku muu kuin lähettäjäyritys itse.
4. Av-teosten ja radio-ohjelmien arkistokäyttö
Lähettäjäyritykselle annettava lupa sen lähettämän ja arkistoiman ohjelman uudelleen käyttämiseksi valmistamalla teoksesta kappaleita ja välittämällä niitä yleisölle. Vastaa tekijänoikeuslain 25 g §:ää.
5. Av-teosten ja radio-ohjelmien opetus- ja tutkimuskäyttö
Koskee oikeutta valmistaa AV-teoksesta kappaleita, esittää niitä julkisesti ja välittää yleisölle
muuten kuin radiossa tai TV:ssä lähettämällä, opetus- ja tutkimustarkoituksiin. Vastaa tekijänoikeuslain 14 §:ää.
6. Av-teosten ja radio-ohjelmien käyttö sopimuslisenssin nojalla kirjastoissa, arkistoissa ja
museoissa
Kirjaston, arkiston, museon tai vastaavan laitoksen kokoelmiin sisältyvän AV-teoksen käyttö
– oikeus kopioida teos ja välittää sitä yleisölle. Vastaa tekijänoikeuslain 16 d §:ää.
7. AV-teosten ja radio-ohjelmien laitos- ja kirjastokäyttö
Av-teosten ja radio-ohjelmien kopiointi, julkinen esittäminen ja lainaus laitoksissa, yhteisöissä ja kirjastoissa ei- kaupalliseen tarkoitukseen.
8. Televisio-ohjelmien verkkotallennuspalvelut
Koskee oikeutta valmistaa kappaleita TV-ohjelmiin sisältyvistä, lähettäjäyrityksen yleisölle
välittämistä audiovisuaalista teoksista ja välittää niitä verkon välityksellä verkkotallennuspalveluissa. Vastaa tekijänoikeuslain 25 l §:ää.
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9. Av-teosten julkinen esittäminen
Tarkoittaa lähettäjäyrityksen yleisölle välittämien av-teosten julkista esittämistä (lähetyksen
kanssa samanaikaisesti tai jälkikäteen), ei kuitenkaan julkista esittämistä elokuvateattereissa tai elokuvafestivaaleilla.
10. Av-teosten yksityinen kopiointi
Hyvitys teoksen kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön. Koskee korvausta teosten kopioinnista koti-ja muuhun yksityiseen käyttöön. Oikeus vastaanottaa, säilyttää ja tilittää tekijänoikeuslainsäädäntöön perustuvia yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu- ja muita
vastaavia korvauksia. Koskee Tekijänoikeuslain 26 a ja 26 b §:issä määritellyn hyvitysmaksun tai vastaavan lakiperusteisen korvauksen hallinnointia.
11. Korvausoikeus jakeluvelvoitteen alaisten ohjelmien edelleen lähettämisestä
Oikeus periä tekijän puolesta edelleen lähettäjältä korvaus siirtovelvoitteen alaisen tv-lähetyksen edelleen lähettämisestä. Koskee teleoperaattorien toteuttamaa, siirtovelvoitteen
alaisten televisiokanavien edelleen lähettämistä kaapeliverkoissa. Vastaa tekijänoikeuslain
25 i §:ää.
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