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AV-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry:n säännöt 
 
 
 
1. Nimi ja kotipaikka 

 
Yhdistyksen nimi on AV-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry. Yhdis-
tyksen kotipaikka on Helsinki. 
 

2. Yhdistyksen tarkoitus 
 

Yhdistys on aatteellinen ja sen pääasiallisena tarkoituksena on hallinnoida 
kollektiivisesti av-tuotantoyhtiöiden tekijänoikeuksia, valvoa tekijänoikeuk-
sien ja tekijänoikeuksien lähioikeuksien käyttöä, kerätä käyttöä koskevia 
korvauksia sekä tilittää ne oikeudenhaltijoille. Yhdistys myös huolehtii keski-
tetysti niistä oikeuksista, joita tuottajilla on itsenäisiin tai siirrettyihin oi-
keuksiin perustuen tekijänoikeudellisiin sopimus- ja pakkolisenssijärjestel-
miin perustuvien käyttöjen ja lupajärjestelyjen osalta sekä muun muassa te-
kijänoikeuslaissa määritellyn hyvitysmaksun perintään perustuvan korvaus-
järjestelmän osalta. Yhdistys voi myöntää myös muita käyttölupia. 
 
Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on edustaa audiovisuaalista alaa lainsää-
däntöhankkeissa sekä edistää tekijänoikeudellisesti suojattujen elokuvateos-
ten ja liikkuvaa kuvaa sisältävien audiovisuaalisten teosten tuottajien oi-
keusaseman kehittymistä sekä näiden kulttuuripoliittista asemaa, ja edistää 
audiovisuaalisen alan yleisiä ja taiteellisia kehitys- ja toimintaedellytyksiä. 

 
Tarkoituksena ei ole kerryttää ylijäämää eikä hankkia voittoa jäsenille. 

 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa tekijänoikeusolojen kehitys-
tä kotimaassa ja ulkomailla, tekee tarpeellisia aloitteita ja esityksiä, harjoittaa 
koulutus- ja tiedotustoimintaa erityisesti elokuvan ja liikkuvan kuvan tuo-
tannon aloilla sekä edistää näiden saattamista laillisesti yleisön saataviin. 

 
Tuottajaoikeuksien hallinnoimiseksi, kehittämiseksi ja valvomiseksi yhdistys 
edustaa jäseniään ja asiakkaitaan tekijänoikeuslain säännöksiin perustuvissa 
asioissa ja asiakassopimuksessa määriteltyjen oikeuksien osalta siinä laajuu-
dessa, kuin asiakkaat ovat siirtäneet yhdistyksen tehtäväksi. 

 
3. Yhdistyksen asiakkaat 

 
Yhdistys tekee 2§:ssä mainittuihin korvauksiin oikeutettujen henkilöiden tai 
yhteisöjen kanssa asiakassopimuksen, jonka tarkemman sisällön vahvistaa 
hallitus. Yhdistyksen asiakkaaksi on oikeutettu pääsemään jokainen, jolla on 
sääntöjen 2§:ssä määriteltyjä oikeuksia tai oikeus niistä johtuviin korvauk-
siin. 
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4. Yhdistyksen jäsenet 
 

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä sellaiset rekisteröidyt yhdistykset tai yh-
teisöt, joiden jäseninä on elokuvateosten tai liikkuvaa kuvaa sisältävien tal-
lenteiden tuottajia. Yhdistyksen yleiskokous voi tarvittaessa määritellä jäse-
nyysehdot tarkemmin. 

 
Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus kirjallisen jäsenhake-
muksen perusteella. Hallituksen on oltava päätöksessään yksimielinen. 
 
Jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyskokouksen vahvistaman jäsen-
maksun. 

 
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai 
sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytä-
kirjaan merkittäväksi. Jäsenyys päättyy sen vuoden lopussa, jonka kuluessa 
ilmoitus on tehty. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan eroilmoituksen 
tekemiseen mennessä erääntyneet maksut yhdistykselle. 

 
5. Yhdistyksen kokoukset 
 

Jäsenet toteuttavat jäsenoikeuksiaan yhdistyksen kokouksissa. Jokaisella jä-
senellä on yhtäläinen äänioikeus yhdistyksen kokouksessa. 
 
Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen tarkemmin määrit-
telemänä ajankohtana viimeistään toukokuun ja syyskokous viimeistään jou-
lukuun loppuun mennessä. Hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päät-
täessä osallistuminen kokoukseen on mahdollista myös tietoliikenneyhteyttä 
tai muuta teknistä apuvälinettä hyväksikäyttäen. 

 
 Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 

1. kokouksen puheenjohtajan valinta 
2. kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta ja muiden kokousvirkailijoiden 

valinta 
3. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
4. kokouksen esityslistan hyväksyminen 
5. edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä tilintar-

kastajien lausunnon esittäminen 
6. tilinpäätöksen vahvistaminen 
7. tili- ja vastuuvapauden myöntäminen 
8. jakamatta jääneiden tekijänoikeuskorvausten käyttö sekä yleiset peri-

aatteet sanottujen varojen käyttämisestä 
9. tekijänoikeuskorvauksista ja niiden sijoittamisesta saatavista tuloista 

tehtäviä vähennyksiä koskevat yleiset periaatteet 
10. tilitysohjesäännön vahvistaminen 
11. muut kokouskutsussa mainitut asiat 
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Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 

1. kokouksen puheenjohtajan valinta 
2. kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta ja muiden kokousvirkailijoiden 

valinta 
3. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
4. kokouksen esityslistan hyväksyminen 
5. hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden 

vahvistaminen 
6. hallituksen varapuheenjohtajien määrästä päättäminen  
7. hallituksen varsinaisten jäsenten määrästä päättäminen  
8. hallituksen varajäsenten määrästä päättäminen  
9. hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jäsenten sekä va-

rajäsenten valinta 
10. tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta; tilintarkastajan vara-

henkilöineen tulee olla KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö 
11. jäsenmaksun vahvistaminen 
12. talousarvion vahvistaminen seuraavalle kalenterivuodelle 
13. muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 
Kutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava jäsenille vähintään neljätoista 
päivää ennen kokousta sähköpostitse tai kirjeitse jäsenluettelossa mainit-
tuun osoitteeseen. 

 
Yhdistyskokouksen päätöksellä voidaan osoittaa korvausvaroja käytettäväksi 
elokuva- ja av-alan yleisten toimintaedellytysten edistämiseen. 

 
Ylimääräinen yhdistyskokous pidetään milloin hallitus katsoo siihen olevan 
aihetta tai yhdistyksen kokous niin päättää tai milloin vähintään 1/10 yhdis-
tyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asi-
aa varten kirjallisesti vaatii. 

 
Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta sekä yhdistyksen purkamisesta 
voidaan tehdä yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jota on kannattanut vä-
hintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä. 

 
6. Hallitus 
 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksen valitsemat 
puheenjohtaja, yhdestä neljään varapuheenjohtajaa ja yhdestä seitsemään 
varsinaista jäsentä sekä yhdestä seitsemään varajäsentä. Hallituksen toimi-
kausi on yksi kalenterivuosi. 

 
Hallitukseen valittavien henkilöiden tulisi kattavasti ja tasapuolisesti edustaa 
aihepiiriltään, toteutustavaltaan ja käyttötarkoitukseltaan erilaisten elokuva-
teosten ja liikkuvaa kuvaa sisältävien tallenteiden tuottajaintressejä ja jäsen-
järjestöjen edustamia elokuva-alan osa-alueita. 

 
Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja 
tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Päätökset tehdään yksin-
kertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen 
puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. 
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Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä ensimmäi-
sen estymättömän varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hal-
lituksen jäsentä sitä vaatii. 
 
Yhdistyksen hallituksella on oikeus päättää seuraavista tekijänoikeuden yh-
teishallinnoinnista annetun lain mukaan yleiskokoukselle kuuluvista asioista: 
 
1. riskienhallintaperiaatteista 
2. kiinteän omaisuuden hankinnasta, myynnistä ja kiinnittämisestä koske-

vista periaatteista 
3. sulautumisesta, tytäryhteisön perustamisesta sekä toisen yhteisön tai sen 

osuuksien tai oikeuksien hankinnan hyväksymisestä sekä muista merkit-
tävistä organisatorisista muutoksista, joilla on merkitystä tekijänoikeuden 
yhteishallinnointiin 

4. lainojen ottamisesta ja myöntämisestä sekä näihin liittyvistä vakuuksista 
 
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kumpikin 
yksin. Yhdistyksen nimen voi kirjoittaa myös yksin henkilö, jolle hallitus an-
taa erikseen siihen henkilökohtaisen oikeuden. 
 

8. Tilikausi 
 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
 

9. Yhdistyksen purkaminen 
 

Jos yhdistys päätetään purkaa tai sen toiminta purkautuu, jaetaan sille yhdis-
tyksen tilityssääntöjen edellyttämien oikeudenhaltijoille tapahtuvien kor-
vausten maksamisen ja vastuiden kattamisen jälkeen mahdollisesti jäävät va-
rat elokuvateosten ja liikkuvaa kuvaa sisältävien tallenteiden tuottajien yleis-
ten toimintaedellytysten parantamiseen siten kuin yhdistyksen viimeinen ko-
kous siitä päättää. 

 
 
 

 
 


