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Rättighetsklasser som förvaltas av Kopiosto 
(AV-verk och radioprogram) 
 
1. Vidaresändning av AV-verk och radioprogram 

 
Samtidig och oförändrad vidaresändning av tv-sändningar i original. Motsvarar 25 h § i 
upphovsrättslagen. 

2. Tillgängliggörande av AV-verk för allmänheten genom kabel-tv-nätverk 
 

Gäller allt tillgängliggörande för allmänheten genom kabel-tv-nätverk, såväl 
originalsändningar som vidaresändningar, avgiftsbelagda eller avgiftsfria. 

3. Sådan förmedling av ett AV-verk i ett datanätverk såsom internet (OTT) eller ett IPTV-
nätverk samtidigt med sändarföretagets sändning som genomförs av någon annan än 
sändarföretaget. 

Tillgängliggörande för allmänheten, när det är fråga om en lineär förmedling av en sändning 
samtidigt som originalsändningen, som genomförs av någon annan än sändarföretaget. 

4. Arkivanvändning av AV-verk och radioprogram 
 

Tillstånd till sändarföretaget för återanvändning av program som de har sänt och arkiverat 
genom att framställa exemplar och förmedla dem till allmänheten. Motsvarar 25 g § i 
upphovsrättslagen. 

5. Användning av AV-verk och radioprogram i undervisning och forskning 
 

Gäller rätten att framställa exemplar av AV-verk, framföra dem offentligt och förmedla dem 
till allmänheten på annat sätt än genom sändning i radio och tv, för undervisnings- och 
forskningssyften. Motsvarar 14 § i upphovsrättslagen. 

6. Användning på bibliotek, i arkiv och på museer av AV-verk och radioprogram med stöd av 
avtalslicensen. 

Användning av AV-verk som ingår i ett biblioteks, arkivs, museums eller en motsvarande 
institutions samlingar 
– rätten att kopiera ett verk och göra det tillgängligt för allmänheten. Motsvarar 16 d § i 
upphovsrättslagen. 

7. Institutions- och biblioteksanvändning av AV-verk och radioprogram 
 

Kopiering, offentligt framförande och utlåning av AV-verk och radioprogram på institutioner, 
inom sammanslutningar och på bibliotek för icke-kommersiella syften.
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8. Nätlagringstjänster för televisionsprogram 
 

Gäller rätten att framställa exemplar av audiovisuella verk som ingår i tv-program och 
förmedlas av sändarföretaget till allmänheten samt förmedla dem via nätet i 
nätlagringstjänster. Motsvarar 25 l § i upphovsrättslagen. 
 
9. Offentligt framförande av AV-verk 
 
Avser offentligt framförande av AV-verk som förmedlas av sändarföretagen till allmänheten 
(samtidigt som sändningen eller i efterhand), dock inte offentligt framförande på biografer 
eller filmfestivaler. 
 
10. Privat kopiering av AV-verk 
 
Kompensation för framställning av exemplar för privat bruk. Gäller ersättningarna för 
kopiering av verk för användning i hemmet och annat privat bruk. Rätten att ta emot, förvara 
och redovisa kompensationsavgifter och andra motsvarande ersättningar för privat kopiering 
som baserar sig på upphovsrättslagstiftningen. Berör förvaltningen av den 
kompensationsavgift som avses i 26 a och 26 b § i upphovsrättslagen eller motsvarande 
lagstadgade ersättningar. 
 
11. Rätten till ersättningar för vidaresändning av program som är underställda 

distributionsskyldigheten 
 
Rätten att för upphovsmannens räkning ta ut en ersättning från vidaresändaren för 
vidaresändning av tv-sändningar som är underställda distributionsskyldigheten. Gäller 
vidaresändning av tv-kanaler som är underställda distributionsskyldigheten i kabelnätet av 
teleoperatörer. Motsvarar 25 i § i upphovsrättslagen.



 

Kopiosto ry | Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki | 09 4315 2340 | www.kopiosto.fi 

 


