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Muuttuneessa digitaalisessa
maailmassa alan tuottajat
tarvitsevat oikeuksilleen
puolustajan. Tuotos on ainoa
tekijänoikeusjärjestö, joka
pitää huolen että myös AV tuottajat saavat heille kuuluvat
tekijänoikeuskorvaukset.
PETE PAAVOLAINEN
CEO/ITV STUDIOS FINLAND
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TUOTOS RY on elokuva- ja TV -tuottajien tekijänoikeusyhdis-

tys, joka edustaa noin 220 kotimaista ja yli 16 000 ulkomaista audiovisuaalisen alan tuotantoyhtiötä. Yhdistys
sopii AV -teosten käytöstä ja maksaa käyttökorvauksia
tuotantoyhtiöille opetustallennuksesta, hyvitysmaksusta,
edelleen lähettämisestä, verkkotallennuksesta sekä opetuskäytöstä ja muusta julkisesta esittämisestä. Yhdistys
osallistuu aktiivisesti AV -alan toimintaedellytysten parantamiseen ja digitaalisten markkinoiden kehittämiseen.
Tuotos tarjoaa kotimaisen elokuvan esityslupia mm.
oppilaitoksille, kirjastoille, seurakunnille, yhdistyksille
ja harrastepiireille.

ARVOT
ASIANTUNTEVA

LÄPINÄKYVÄ

OIKEUDENMUKAINEN

YHTEISTYÖKYKYINEN

MISSIO

1

TUOTOS hallinnoi kollektiivisesti AV -tuotantoyhtiöi-

2

TUOTOS sopii AV -teosten käytöstä ja tilittää käyttö-

den sille valtuuttamia tekijänoikeuksia.

korvaukset oikeudenhaltijoille.

3

TUOTOS mahdollistaa aktiivisesti AV -teosten uusien
käyttömuotojen lisensoinnin.

4

AV -tuotantoyhtiöiden tekijänoikeushallinnoinnin
kokonaisuus rakentuu individuaalisopimuksista
ja TUOTOKSEN kollektiivisopimuksista.

Onnelin ja Annelin talvi Ohjaaja Saara Cantell. Zodiak Finland Oy

ORGANISAATIO
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TUOTOKSEN jäsenjärjestöjä vuonna 2016 olivat Suomen

audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry, Suomen elokuvatuottajien keskusliitto SEK ry ja Finnanimation ry.
Hallitus kokoontui 10 kertaa, sekä piti kaksi sähköposti
kokousta. Hallitus nimitti tilitystoimikunnan käsittelemään ja valmistelemaan tilityksiin liittyviä asioita.
TUOTOKSEN henkilökuntaan vuonna 2016 kuuluivat toimin-

nanjohtaja, lakimies, hallintopäällikkö, talousassistentti
sekä osa- että täysiaikainen viestintä- ja hallintoassistentti.

TUOTOKSEN HALLITUS 2016

!

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

PUHEENJOHTAJA
Nina Laurio
Jukka Helle

Elokuvatuottaja
Elokuvatuottaja

Solar Films Inc.
Solar Films Inc.

VARAPUHEENJOHTAJA
Sari Väänänen
Elina Pohjola

Toiminnanjohtaja
Elokuvatuottaja

Suomen elokuvatuottajien keskusliitto SEK ry
Pohjola-Filmi Oy

Seija-Liisa Eskola
Mika Toivainen

TV-tuottaja
Talouspäällikkö

Warner Bros. International Television Production Finland Oy
Endemol Shine Finland Oy

Stiina Laakso
Maria Kangas

Toiminnanjohtaja
TV-tuottaja

Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry
Aito Media Oy

Timo Lampinen
Pekka Koli

Animaatiotuottaja
TV-tuottaja

Tmi Timo Lampinen
Visible Oy

MUUT JÄSENET

TV-tuottaja
Fremantle Media Finland Oy
Laura Rislakki
Alkuperäinen varsinainen jäsen Ilmo Laevuo (14.2.2016 saakka), TV-tuottaja, Tuotanto Oy Säihky
Ville Rousu
Pii Berg

Animaatiotuottaja
Animaatiotuottaja

Undo Oy
Piiboutique

Pertti Veijalainen
Claes Olsson

Elokuvatuottaja
Elokuvatuottaja

Illume Oy
Kinoproduction Oy

Liisa Vähäkylä
Metsämarja Aittokoski

Toiminnanjohtaja
Animaatiotuottaja

Finnanimation ry
Sun In Eye Productions osk.

ORGANISAATIOKAAVIO
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TUOTOS RY:N JÄSENISTÖ JA VUOSIKOKOUS

HALLITUS

TYÖNTEKIJÄT

OIKEUDENHALTIJAT

Toiminnanjohtaja
Kirsi Colliander

kotimaista AV -alan tuotantoyhtiötä

Hallintopäällikkö
Sanna Lahovaara

ulkomaista AV -alan tuotantoyhtiötä

Lakimies
Kirsi Salo / Mika Oksanen
Talousassistentti
Outi Saarinen
Täysiaikainen viestintä- ja hallintoassistentti
Lotta Koivisto
Osa-aikainen viestintä- ja hallintoassistentti
Heli Vahvanen-Mölsä

220

16 000

KASVUN JA MUUTOSTEN VUOSI
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TOIMINNANJOHTA JAN KATSAUS

Vuosi 2016 oli TUOTOKSELLE kasvun ja merkittävien muutosten vuosi. Toimintamme keskittyi uusiin käyttöalueisiin, erityisesti verkkotallennuspalvelujen lisensointiin
sekä toimintamme ja organisaatiomme kehittämiseen.
Tiivistimme yhteistyötä kansainvälisten tuottajaorganisaatioiden kanssa ja pidimme aktiivisesti yhteyttä myös
ulkomaisiin tuotantoyhtiöihin.
Kirsi Colliander
TUOTOKSEN
toiminnanjohtaja

Koko AV -alan suuri ja vaikeasti ennakoitava murros
toi TUOTOKSEN toimintaan kasvun lisäksi haasteita.
Erilaisten digitaalisten sisältöpalvelujen määrän kasvu
haastoi AV -tuotantojen rahoitusrakenteen ja toimijoiden
roolit. AV -tuotantoyhtiöiden tekijänoikeusjärjestön rooli
on tukea tuotantoyhtiöiden liiketoimintaa ja sitä kautta
koko AV -markkinan hyvinvointia. TUOTOKSEN tehtävä
on mahdollistaa AV -teosten uusien käyttömuotojen
lisensointi niin, että tuotantoyhtiöiden tekijänoikeushallinnoinnin kokonaisuus rakentuu tuotantoyhtiöiden
omista sopimuksista ja TUOTOKSEN tekemistä kollektiivi
sopimuksista.
TUOTOKSEN lisensointitoiminnan tuotot kasvoivat huo-

mattavasti kolminkertaistaen aiempien vuosien tuotot.
Suosittujen verkkotallennuspalvelujen lisensointi
kasvatti toimintaa, ja vaati lisää resursseja. Toimintavuoden kuluessa pidettiin ahkerasti yhteyttä myös
ulkomaisten tuotantoyhtiöiden kanssa verkkotallennuspalveluiden luonteesta ja niitä koskevista sopimuksista. Sopimuslisenssiratkaisu yksityiskohtineen
herätti kiinnostusta, sillä vastaavaa ei ole käytössä
missään muualla. Muissa maissa on ollut käytäntönä
sopia video on demand -palveluihin lukeutuvista
verkkotallennuskäytöistä suoraan tuotantoyhtiön ja
palveluntarjoajan välillä.

Kuva: Ari Talusén

TUOTOS tilitti verkkotallennuspalvelujen ensimmäiset
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käyttökorvaukset joulukuussa amerikkalaisille AV -tuotantoyhtiöille. Tätä varten kehitettiin TUOTOKSEN ja tuottajien
kansainvälisen kattojärjestön AGICOA n välisiä yhteistyökäytäntöjä sekä neuvoteltiin myös ulkomaisten tuottajajärjestöjen kanssa. Verkkotallennuskorvauksia Suomeen
ja muihin maihin ei voitu vielä maksaa, sillä jakosuhteesta
tekijöiden ja tuottajien välillä ei saavutettu ratkaisua. Korvauksia säilytetään Kopioston tilillä, ja TUOTOKSEN osuus
maksetaan Tuotokselle, kun jako-osuudet on päätetty.
Toimintavuonna valmistauduimme EU-direktiiviin
perustuvan, valmistella olleen tekijänoikeusjärjestöjen
toimintaa säätelevän lain edellyttämiin muutoksiin
toiminnassamme muun muassa tehostamalla tilityskäytäntöjä. Myös Genevessä sijaitseva AGICOA sopeutti toimintaansa vastaamaan direktiivin vaatimuksia. 1.1.2017
voimaan tulleen yhteishallinnointilain johdosta TUOTOS
kehittää toimintaansa muun muassa tiedottamalla tilityksistä ja toiminnastaan aiempaa yksityiskohtaisemmin sekä uudistamalla asiakassopimuksen ja säännöt.

Tuotos tukee tuotantoyhtiöiden omaa
toimintaa huomioimalla myös niiden
yksilölliset ja tilannekohtaiset tarpeet,
ja tarjoamalla niihin ratkaisuja.
Uuden lain tavoite oikeudenhaltijan aseman ja itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta suhteessa tekijänoikeusjärjestöön on TUOTOKSEN toiminnassa toteutunut jo aiemmin
joustavina itsehallinnointiratkaisuina. TUOTOS täydentää
ja tukee tuotantoyhtiöiden omaa toimintaa erityisesti
tekijänoikeuksista sopimisen osalta. Tämän voimme tehdä
vain huomioimalla myös tuotantoyhtiöiden yksilölliset ja
tilannekohtaiset tarpeet, ja tarjoamalla niihin ratkaisuja.

AV-MARKKINA ON
MUUTOKSEN KESKELLÄ
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PUHEENJOHTA JAN KATSAUS
TUOTOKSEN rooli ja merkitys AV -alan toimijana on kasvanut

kuluneen vuoden aikana. Pienestä koostaan huolimatta,
mutta ehkä myös siitä johtuen TUOTOS on pystynyt ketterästi muuttamaan painopisteitään toiminnassaan tarpeen
niin vaatiessa. Tämä onkin tärkeää, sillä AV -alan liiketoiminta on viime vuodet ollut melkoisen myllerryksen
keskellä ja muutosvauhti tuntuu vain lisääntyvän.
Nina Laurio
TUOTOKSEN
puheenjohtaja
2014 – 2016

AV -tuottajille TUOTOKSEN merkitys on tullut ilmeisem-

mäksi, ja tämän suuntauksen toivon vahvistuvan. AV-markkina on sirpaloitunut eikä pienistä digitaalisista puroista
synny enää samanlaista tulovirtaa kuin menneinä vuosina.
Kuitenkin AV-materiaalin kulutus on lisääntynyt suuresti,
jolloin siihen liittyvän oikeusmassan hallinta ja korvaukset on tietyissä käyttömuodoissa tarkoituksenmukaisinta
hoitaa kollektiivisesti. On tärkeää saada laiton käyttö ja
kauppa lailliseksi ja kaupallinen käyttö korvattavaksi.
Tällaisen parannuksen toi mm. pari vuotta voimassa ollut
Tekijänoikeuslain alainen verkkotallennuslaki.
AV-tuottajan liiketoiminta on suoraan verrannollinen

kuluttajien käyttäytymiseen ja siitä johtuen ala on suuressa
muutoksessa. Digitaalisuus mahdollistaa uusien jakelutapojen ja liiketoimintamallien syntymisen mutta samaan aikaan
mm. fyysinen tallennemarkkina on romahtanut ja ohjelmien
oikeuksista maksettavat korvaukset ja tuotantojen budjetit
ovat pienentyneet. Tuottajan asema eri ostaja- ja käyttäjä
tahojen panostusten ja vaatimusten ristipaineessa on käynyt
yhä haasteellisemmaksi: miten tuottaa kotimaista ohjelmaa,
joka on yhtä laadukasta ja kiinnostavaa kuin ulkomaiset
verrokit, mutta monin verroin vähäisemmällä rahoituksella,
resursseilla ja ajalla sekä yhä pienenevillä tuotto-odotuksilla?

Kuva: Solar Films/Alvi Pakarinen
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Kotimaisen AV-tuotannon tekemisen, välittämisen ja
tulovirtojen muutos on osa globaalia ilmiötä. Toki meidän
markkinamme on olennaisesti pienempi kuin monessa
muussa Euroopan maassa ja kielemmekin asettaa omat
haasteensa AV-tuotantojemme leviämiselle, mutta AV-materiaalin ja sen käyttömuotojen lisääntyminen ja samanaikainen tuottojen vähentyminen ovat todellisuutta kaikkialla.
Alan markkinaa säätelevät käytännöt saattavat ulkopuolisen tai esimerkiksi lainsäätäjän silmin näyttää joskus
monimutkaisilta, mutta ne ovat muotoutuneet omanlaisikseen liiketoiminnallisista syistä. Tuottajan liiketoiminta
syntyy AV -teosten oikeuksien myynnistä ja lisensoinnista.
AV -tuotannot ovat kalliita tehdä ja uusien ohjelmien kehittely vaatii jatkuvia investointeja. Siksi on tärkeää, että
meidän tuottamamme sisältö kerää sen hyödyntämisestä
kotimaassa ja kansainvälisesti sekä eri jakelumuodoista
mahdollisimman hyvän tuoton.
Kotimainen AV-sisältö kertoo tarinoita meistä, meidän
kulttuuristamme, historiastamme, ja ilmiöistämme, ja vain
kotimaiset tuotannot tarjoavat sisältöä suomen kielellä.
Korkeat katsojaluvut niin elokuvateattereissa kuin televisiossa ovat osoittaneet, että kotimainen sisältö kiinnostaa. Jotta me tuottajat voimme tuottaa näitä sisältöjä
kuluttajien katsottavaksi, on tärkeää, että niihin annetaan
tarpeeksi resursseja oikeuksien käyttäjien ja rahoittajien
taholta. On myös tärkeää, että nykyistä laajemmin tunnistetaan ja tunnustetaan, että tuottamisella on keskeinen rooli
ja olennainen tehtävä AV-teoksen elinkaaressa, ja että tuottajan työllä ja lähioikeudella on oma merkittävä arvonsa.

Kuluttajat muuttavat
tottumuksiaan yhä
nopeammin, ja alan on
vastattava muutokseen.

TUOTOKSEN VUOSI 2016
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Korvaustuotot vuonna 2016 olivat yhteensä ennätykselliset
5,9 miljoonaa euroa. Edellisvuoteen verrattuna TUOTOS
kolminkertaisti tuottonsa. Kasvu johtui verkkotallennuspalveluista laskutettujen amerikkalaisten tuotantojen
käyttökorvauksista. Kokonaistuotot toimintavuonna olivat
yhteensä 6 066 961 euroa. Toimintavuoden aikana vuodelta
2015 kertyneitä tekijänoikeuskorvauksia tuotantoyhtiöille
maksettiin yhteensä 2 430 112 euroa. Osa toimintavuoden
verkkotallennuskorvauksista maksetaan vuonna 2017 .
Ajantasaisen teosrekisteritietokannan ja entistä tehokkaamman teosten tunnistamisen ansiosta tilitysten
aikatauluja aikaistettiin, ja hyvitysmaksu- ja opetus
tallennuskorvaukset maksettiin edellisvuosista poiketen
jo lokakuussa. Tilitys perustuu tilityssääntöihin, jotka
löytyvät ajantasaisina TUOTOKSEN verkkosivuilta.
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Lausunto tekijänoikeuksien
yhteishallinnoinnista

Kaksi lausuntoa
tekijänoikeuksien
EU:n digitaalisista
sisämarkkinoista

€

€

Hyvitysmaksun
ja opetustallennuskorvausten tilitys
Tuotoksen
syyskokous

€

Edelleenlähetyskorvausten tilitys

AGICOA

yhdistyskokous

Edelleenlähetyskorvausten tilitys

Vuonna 2016 TUOTOKSELLA oli oikeudenomistaja-asiakkainaan noin 220 kotimaista tuotantoyhtiötä. Vuoden aikana
asiakassopimuksen solmi 10 uutta tuotantoyhtiötä.
TUOTOKSEN esityslupia käyttäviä asiakkaita oli vuonna 2016

yhteensä n. 200 . Näihin käyttäjäasiakkaisiin kuuluvat oppilaitokset, kirjastot, seurakunnat, yhdistykset ja erilaiset
harrastepiirit. Esitysluvan piiriin kuuluvien kotimaisten
elokuvien määrä kasvoi toimintavuonna yhteensä 30 kotimaisella elokuvalla.

€

20
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MAKSETUT KORVAUKSET
(KERTYNEET VUONNA 2015)
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Verkkotallennus
(amerikkalaisille)
vuosilta 2015–2016
1 220 786 €

Opetustallennus
249 523 €
Yhteensä
2 430 112 €

Edelleen lähetys
459 958 €
Hyvitysmaksu
499 845 €

Vuonna 2016 TUOTOS maksoi jäsenjärjestöilleen SATU ry:lle,
Suomen elokuvatuottajien keskusliitto SEK ry:lle ja Finnanimation ry:lle toiminta-avustuksia AV -alan edistämistarkoituksiin yhteensä 103 326 euroa. Jäsenjärjestöt käyttävät
varat audiovisuaalisen alan edistämiseen omien sääntöjensä mukaisissa tarkoituksissa.

EDISTÄMISTOIMINTAVAROJEN JAKAUTUMINEN
KORVAUSLA JEITTAIN 2016
Edelleen lähetys

17 183 €

Hyvitysmaksu

54 674 €

Opetustallennus

28 435 €

Elokuvien lisensointi
YHTEENSÄ

3 334 €
103 326 €
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KORVAUSTUOTOT
(MAKSETAAN VUONNA 2017)
Edelleen lähetys
ulkomailta 34 455 €
Edelleen lähetys
kotimaasta
508 870 €

Verkkotallennus
4 320 139 €

Yhteensä
5 938 359 €
Opetustallennus
690 098 €
Opetuskäyttö ja muu
julkinen lisensointi
55 812 €
Hyvitysmaksu
328 985 €

TUOTOKSEN kaikkien kulujen laskettu kuluosuus oli 12 %
korvaustuotoista. Tuottojen kasvun johdosta kuluprosentti laski huomattavasti edellisistä vuosista. Kulujen
seuranta ja jakoperiaatteet uudistettiin vuonna 2016 niin,
että kuluja kohdistettiin entistä tarkemmin suoraan korvauslajeille. Uudistuksen myötä myös tilitysten tarkkuus
paranee entisestään.

Yhdistyksen toiminnan kulut katettiin perityistä korvausvaroista, hallintokulukorvauksista ja jäsenmaksuista.
Jäsenmaksu pysyi entisellään ollen 100 euroa. Toimikauden
tulos oli 0 euroa. Korvausvaroja säilytettiin TUOTOKSEN
shekkitileillä ja sijoitettiin määräaikaisille sijoitustileille.

KORVAUKSET
16

Toimintavuonna TUOTOS maksoi kotimaisille AV -tuotantoyhtiöille vuodelta 2015 kertyneitä korvauksia TV -ohjelmien
opetustallennuksesta ja edelleen lähettämisestä sekä tilitti
tuotantoyhtiöiden osuuden hyvitysmaksuvaroista. Verkkotallennuskorvauksia maksettiin amerikkalaisille AV -tuotantoyhtiöille. Vuoden 2016 aikana kertyneet korvaukset maksetaan
tuotantoyhtiöille vuonna 2017 .
OPETUSTALLENNUS
TUOTOKSEN ja opetus- ja kulttuuriministeriön välisen sopi-

muksen mukaisesti valtio maksoi TUOTOKSELLE 690 098 euroa
oppilaitosten tekemästä TV-ohjelmien tallentamisesta vuonna
2016. Opetustallennussopimus sallii ohjelmien tallentamisen
YLE TV1, YLE TV2, YLE Teema ja YLE Fem sekä MTV3 -kanavilta. Sopimuksen perusteella saa myös esittää ohjelmia YLE Areenasta ja
YLEn Elävästä arkistosta. Vuoden 2015 opetustallennuskorvauksia maksettiin tuotantoyhtiöille 249 523 euroa lokakuussa 2016.
EDELLEEN LÄHETYS
Edelleen lähettäminen on televisio-ohjelmien jakelua
kaapeli- ja yhteisantenniverkoissa, ja siitä sopii Kopiosto
operaattoreiden kanssa. Suomesta kertyneet edelleenlähetyskorvaukset sekä kotimaisille että ulkomaisille tuotantoyhtiöille olivat yhteensä 553 079 euroa, joka on 26 %
Kopioston keräämästä kokonaissummasta 2 127 225 euroa.
Tästä Kopiosto maksaa musiikkituottajille 1,12 %. AV-tuottajien osuus oli 546 884 euroa, josta Kopioston pidättämän
hallintokulun 38 282 euroa jälkeen TUOTOKSEN edustamille
tuotantoyhtiöille osoitettiin tilitettäväksi 508 870 euroa.
TUOTOS maksaa korvaukset AV -tuotantoyhtiöille.

Kotimaisille tuotantoyhtiöille
maksettiin edelleenlähetyskorvauksia
13 % edellistä vuotta enemmän.
Järven tarina Kuvaaja Pasi Lensu. MRP Matila Röhr Productions Oy
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Kotimaisille tuotantoyhtiöille maksettiin korvauksia vuodelta
2015 yhteensä 183 517 euroa, mikä on 13 % edellistä vuotta
enemmän. Edelleenlähetyskorvausten määrä kotimaahan
jatkoi kasvuaan, koska TUOTOKSEN ja AGICOAn tilitysjärjestelmien keskinäistä kommunikointia on parannettu entisestään. TUOTOKSEN resurssien lisääntyminen näkyi teosten
tunnistamisessa, ja myös konfliktien ratkaisuja AGICOAn
tilityksissä tehostettiin. Näin vapautettiin konfliktivaroja
erityisesti kotimaisille tuottajille.
Ulkomaisten tuotantoyhtiöiden korvaukset 276 441 euroa
maksettiin yhteistyössä kansainvälisiä tuotantoyhtiöitä
edustavan kollektiivihallintojärjestön AGICOA n kanssa.
HYVITYS YKSITYISESTÄ KOPIOINNISTA
Hyvitysmaksu on hyvitystä teoksen kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön. Hyvitysmaksu koskee
laitteita, joihin teos voidaan tallentaa.
Yksityisen kopioinnin hyvitys maksetaan valtion talousarvion määrärahasta tekijänoikeusjärjestöille, jotka tilittävät
varat oikeudenomistajille. Kokonaishyvityksen määrä oli 11
miljoonaa euroa vuonna 2016 .
Hyvitysmaksua tuotantoyhtiöille osoitettiin tilitettäväksi
kaksinkertaisesti verrattuna edellisvuoteen, 328 985 euroa.
Tämä nousu pohjautuu vuoden 2014 lakimuutokseen, jonka
perusteella hyvitysmaksu muuttui verovaroilla toteutettavaksi hyvitykseksi.
Vuonna 2015 OKM :n osoittamat palautetut laitemaksut ja
oikeudenkäyntien määräämät hyvitysmaksut 286 882 euroa
maksettiin helmikuussa 2016 tuotantoyhtiöille erillisenä
tilityksenä.

Hymyilevä mies Kuokkasen kuvaamo. Elokuvayhtiö Aamu 2016

VERKKOTALLENNUS
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Verkkotallennuspalvelun avulla kuluttajalla on mahdollisuus katsella valitsemiaan televisio-ohjelmia operaattorin
tekemästä tallenteesta suoratoistona televisiolähetyksen
jälkeen. TUOTOS sopii verkkotallennuksesta palveluja
tarjoavien operaattorien kanssa. Sopimuslisenssisäädäntöön perustuvissa sopimuksissa muina osapuolina ovat
Kopiosto, Gramex ja Teosto.
Toimintavuoden aikana TUOTOS ja Kopiosto sopivat amerikkalaisten tuotantojen osuuden korvauksista. Amerikkalaisten tuotantoyhtiöiden osuus ajalta 1.7.2015 – 31.3.2016
oli 4 320 139 euroa, josta Kopiostolle maksettiin hallintopalkkiota 30 820 euroa. TUOTOS tilitti amerikkalaisille
tuotantoyhtiölle ensimmäiset verkkotallennuskorvaukset
1 220 786 euroa joulukuussa yhteistyössä AGICOA n kanssa.
Osa korvausten maksusta siirtyi vuodelle 2017 .
Suomalaisille ja muun maalaisille tuotantoyhtiöille korvauksia ei voitu vielä maksaa, koska tuottajien ja tekijöiden
välisistä jakosuhteista ei toimintavuonna tehty ratkaisua.
KOTIMAISEN ELOKUVAN KÄYTTÖLUVAT
Kotimainen elokuva kiinnosti edelleen niin oppilaitoksia
kuin muitakin ei-kaupallisia toimijoita. Haasteita elokuvien
opetuskäytölle asettivat oppilaitosten rajalliset budjetit
eikä TUOTOS pystynyt juurikaan kasvattamaan vuosilupaa
käyttävien oppilaitosten määrää. Vuonna 2014 käynnistetty
pilotti muun julkisen esittämisen luvasta (JES) mahdollisti elokuvien esittämisen kuitenkin yhä laajemmalle käyttäjäkunnalle vanhempainyhdistyksistä kirjastoihin ja seurakuntiin.
Tuottoja kotimaisten elokuvien opetuskäytöstä ja muusta
julkisesta esittämisestä laskutettiin yhteensä 55 812 euroa.
Tuotot maksetaan elokuvatuottajille vuonna 2017 . Vuoden
2016 esitetyimpiä elokuvia olivat Vadelmavenepakolainen,
Metsän tarina sekä Risto Räppääjä -elokuvat.

Ex-onnelliset ©2017 Dionysos Films. Kuvaaja: Johanna Vuoksenmaa
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TUOTOKSEN ja AV -tuotantoyhtiöiden kannalta tärkeitä
lainsäädäntöhankkeita olivat Euroopan Unionin digitaalisia sisämarkkinoita ja tekijänoikeuksia koskevat hankkeet
sekä EU :n yhteishallintodirektiivin edellyttämä Suomen
tekijänoikeuslain valmistelu.
TUOTOS oli kuultavana mm. sivistysvaliokunnassa ja antoi

lausuntoja valiokuntien lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriölle mm. verkkosisältöpalvelujen rajat ylittävästä
käytöstä, audiovisuaalisen tuotannon kannustinjärjestelmästä, yhteishallintolaista ja tekijänoikeuksia digitaalisilla
sisämarkkinoilla koskevasta direktiivistä. TUOTOS antoi
myös muita lausuntoja kuten EU :n teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanosta valtiovarainministeriölle sekä
tekijänoikeustulojen verotuksesta sivistysvaliokunnalle.
EU -komissiota kiinnosti kuulla Suomen verkkotallennuslaista. Kaapeli- ja satelliittidirektiivin muutostarpeiden
arvioinnin yhteydessä TUOTOS EU :n pyynnöstä keskusteli
komission edustajien kanssa Suomen verkkotallennusratkaisusta ja antoi tietoa sopimuslisenssikäytännöistä.

Yhteishallinnointilain tiimoilta tehtiin tiivistä yhteistyötä
niin suomalaisten tekijänoikeusjärjestöjen kuin tuottajien
kansainvälisen kattojärjestön, AGICOA n, kanssa. AGICOA
ja TUOTOS yhdessä muiden kansallisten partnerien kanssa
käynnistivät yhteisten käytäntöjen kehittämisen yhteishallintodirektiivin pohjalta. AGICOA n käytäntöjä ja sääntöjä
sopeutettiin sekä direktiivin että kansallisten partnerien
tarpeita vastaaviksi.
Kotimaassa tekijänoikeusjärjestöt päättivät järjestäytyä
Tekijänoikeusakatemia ry:n puitteissa. Ajatuksena oli, että
Tekijänoikeusakatemia yhdistää järjestöt tekijänoikeuteen ja
yhteishallinnointiin liittyvissä kysymyksissä. Näin järjestöt
voivat toimia käytännön asioissa yhdessä valtion suuntaan.

TUOTOS oli jäsenenä Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvonta
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keskus ry:ssä, Audiovisual Finland ry:ssä, Koulukino
ry:ssä ja Tekijänoikeusakatemia ry:ssä. Lyhty-projektin
jäsenenä TUOTOS edisti luovan alan toimintaedellytyksiä
mm. vaikuttamalla lainsäädäntöön. Lisäksi TUOTOKSELLA
oli edustaja opetus- ja kulttuuriministeriön asettamissa
tekijänoikeuden neuvottelukunnassa, tekijänoikeusneuvostossa sekä yksityisen kopioinnin neuvottelukunnassa.

VIESTINTÄ
TUOTOKSEN viestinnän painopiste oli asiakas- ja vaikut-

tajaviestinnässä. TUOTOKSEN tuottaja-asiakkaille lähetettiin vuoden aikana kaksi uutiskirjettä, joihin oli koottu
ajankohtaisia asioita TUOTOKSEN toiminnasta ja alan
uutisista. Asiakkaita tiedotettiin myös suoraan sähköpostitse. Toimintavuoden aikana TUOTOS perusti Facebook- ja
Twitter-tilit tukemaan yhdistyksen viestintää.
TUOTOKSEN neuvonta- ja asiakaspalvelu oli yhä suurem-

massa roolissa vuonna 2016 . Tiedusteluja ja kysymyksiä
tuli niin tuotantoyhtiöiltä, oppilaitoksilta kuin muilta
AV -aineistoa käyttäviltä tahoilta. Muuhun julkiseen esittämiseen liittyviä kyselyitä tuli erityisen paljon.
TUOTOS oli entiseen tapaan jäsenenä myös Lyhdyn ja
TTVK :n viestintäryhmissä, ja vaikutti sitä kautta tekijän

oikeusjärjestöjen yhteiseen viestintään.

Toimintavuoden aikana
Tuotos perusti Facebookja Twitter-tilit tukemaan
yhdistyksen viestintää.
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TULOS
Rahayksikkö EURO

1.1. – 31.12.2016

1.1. – 31.12.2015

Tuotot

6 066 960,97

1 942 505,50

Siirto jakovaroihin

-5 312 866,81

-1 493 399,26

-347 616,10

-290 249,78

-15 848,13

-16 467,40

-391 646,53

-143 201,78

Varsinainen toiminta yhteensä

-1 016,60

-812,72

Tuotto-/kulujäämä

-1 016,60

- 812,72

Tuotot

300,00

300,00

Varainhankinta yhteensä

300,00

300,00

-716,60

-512,72

Tuotot

762,60

676,86

Kulut

- 46,00

-164,14

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä

716,60

512,72

0,00

0,00

VARSINAINEN TOIMINTA

Kulut
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut

VARAINHANKINTA

Tuotto-/kulujäämä

SIJOITUS - JA RAHOITUSTOIMINTA

TILIKAUDEN YLI -/ALIJÄÄMÄ
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TASE
Rahayksikkö EURO

31.12.2016

31.12.2015

Muut aineettomat hyödykkeet

17 974,66

29 361,55

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

17 974,66

29 361,55

Koneet ja kalusto

13 383,70

17 844,94

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

13 383,70

17 844,94

31 358,36

47 206,49

Myyntisaamiset

9 252,11

2 455,38

Muut saamiset

6 934,14

62 849,67

Siirtosaamiset

59 341,39

24 734,45

Lyhytaikaiset yhteensä

75 527,64

90 039,50

Rahat ja pankkisaamiset

4 925 866,02

1 670 464,10

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

5 001 393,66

1 760 503,60

VASTAAVAA YHTEENSÄ

5 032 752,02

1 807 710,09

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet

Pysyvät vastaavat yhteensä

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset
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Rahayksikkö EURO

31.12.2016

31.12.2015

0,00

0,00

Siirtovelat

4 264 151,81

1 468 824,

Pitkäaikainen yhteensä

4 264 151,81

1 468 824,

6 995,65

7 075,69

Muut velat

132 275,82

8 280,43

Siirtovelat

629 328,74

323 529,00

Lyhytaikainen yhteensä

768 600,21

338 885,12

Vieras pääoma yhteensä

5 032 752,02

1 807 710,09

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

5 032 752,02

1 807 710,09

VASTATTAVAA
Tilikauden ylijäämä/alijäämä

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen

Lyhytaikainen
Ostovelat

YHTEYSTIEDOT

AV-TUOTTAJIEN
TEKIJÄNOIKEUSYHDISTYS
TUOTOS RY
Urho Kekkosen katu 2C
00100 Helsinki
+358 9 440 471
tuotos@tuotos.fi
www.tuotos.fi

TWITTER.COM/TUOTOSRY

FACEBOOK.COM/TUOTOS

