
Kopiosto on Suomen  
kulttuuri alaa kattavimmin 
edustava tekijänoikeus -
järjestö. 

Kopiosto mahdollistaa 
julkaisujen ja av-teosten 
vaivattoman käytön 
ja varmistaa, että 
oikeudenomistajat 
saavat heille kuuluvat 
korvaukset.

Luovan työn asialla



Kopiosto
 on linkki teosten tekijöiden ja 

käyttäjien välillä. Kopiosto helpot-
taa teosten käyttöä oppilaitoksissa, yri-
tyksissä, kunnissa, valtion hallinnossa, 
seurakunnissa, kirjastoissa ja yhteis-
antenniverkoissa. Kopiosto myöntää 
lupia teosten valokopiointiin, internetistä 
tulostamiseen ja digitointiin, tv-kanavi-
en edelleenlähettämiseen ja ohjelmien 
tallentamiseen.

 edustaa laajasti koko kulttuuri
kentän oikeudenomistajia.  
Kopioston 44 jäsenjärjestöä edustavat 
mm. elokuvantekijöitä, graafikoita, kir-
jailijoita, kriitikoita, kuvittajia, kustanta-
jia, kääntäjiä, muusikoita, näyttelijöitä, 
ohjaajia, radio- ja tv-selostajia, sanoitta-
jia, sarjakuvantekijöitä, säveltäjiä, teatte-
riohjaajia, toimittajia ja valokuvaajia.

 tarjoaa lupia myös teosten 
digitaaliseen käyttöön. Kopioston 
digiluvalla oppilaitoksissa voi skannata  
painettuja julkaisuja sekä kopioida 
tekstiä ja kuvia avoimilta verkkosivuilta. 
Digitoitua aineistoa samoin kuin tv- ja 
radio-ohjelmia saa opetuskäyttöä varten 
tallentaa ja välittää koulun  
suljetussa verkossa.

 kerää valokopioinnin tekijän
oikeuskorvauksia, joilla rahoi
tetaan kirjallisuuden Finlandia
palkinnot sekä yli 20 muuta Suomen 
kulttuurikentän merkittävimmistä 
pal kin noista. Lisäksi varoja käytetään 
lukuisten apurahojen myöntämiseen. Yh-
teensä Kopioston oikeudenomistajille tilit-
tämät korvaukset julkaisujen valokopioin-
nista ovat noin 11,4 miljoonaa euroa.

 tilittää avteosten oikeuden
omistajille vuosittain noin 6,3 
miljoonaa euroa tekijänoikeus
korvauksia ja hyvitysmaksua. 
Korvausten tilittämistä varten Kopiosto 
tallentaa tietokantaansa noin 50 000 
tv-ohjelman tiedot. Henkilökohtaisia 
korvauksia saa noin 10 000 tv-ohjelman 
tekijää ja esittäjää.

 toimii luovan työn puolesta 
myös oppilaitoksissa. Vuonna 2011 
Kopiosto myönsi 185 peruskoululle ja  
lukiolle yhteensä 600 000 euroa koulu-
kirjastojen kohentamiseen. Kopiosto 
vierailee säännöllisesti oppilaitoksissa 
ympäri Suomen kertomassa tekijänoikeuk-
sista ja teosten käytön mahdollisuuksista.

 tutkii teosten käyttöä katta
vasti. Kopioston keräämät ja jakamat 
korvaukset perustuvat tarkkaan tutkimus-
tietoon: julkaisujen käyttöä seurataan 
jatkuvasti oppilaitoksissa, yrityksissä ja 
julkishallinnossa, ja av-teosten käyttöä 
tutkitaan kotitalouksissa ja oppilaitoksissa.

Lukutiedot perustuvat vuoteen 2010.

Kopiosto lukuina
• jäsenjärjestöjä 44
•	oikeudenomistajia 50 000
•	tuottoja oikeudenomistajille
 22 M€/vuosi
•	hallintokulupidätys 15 %
•	työntekijöitä 40
•	perustettu 1978 

www.kopiosto.fi


