
KOPIOSTO MYÖNTÄÄ 

TEKIJÄNOIKEUS LUPIA 

• painotuotteiden valo- 
kopiointiin ja skannaukseen 
yrityksissä, oppilaitoksissa  
ja julkis hallinnossa,
• televisio- ja radio-ohjelmien 
tallentamiseen ja käyttöön 
oppilaitoksissa,
• tv-kanavien jakeluun kaapeli-  
ja yhteisantenniverkoissa.

KOPIOSTO-
VALVONTAVALTAKIRJA

KOPIOSTO ON tekijöiden, 
kustantajien ja esittävien 
taiteilijoiden yhteinen 
tekijänoikeusjärjestö.  
Se valvoo julkaisujen ja 
audiovisuaalisten teosten 
käyttöä, myöntää tekijän-
oikeuslupia ja jakaa luvista 
perityt korvaukset edelleen 
oikeudenomistajille.

Luovan työn asialla

VALTAKIRJALLA ANNAT 
Kopiostolle oikeuden  
lisensioida teostesi käyttöä. 
Valtakirja mahdollistaa, että
• saat teostesi käytöstä korvauksen,
• tekijänoikeuksiasi valvotaan.

Valtakirja annetaan Kopioston 
jäsenjärjestölle, joka siirtää  
sen edelleen Kopiostolle.
Kopiosto lisensioi niitä teosten 
käyttötapoja, joista jäsenjärjestöt 
ovat päättäneet. 

Kerran annettu valtakirja  
on voimassa toistaiseksi.

www.kopiosto.fi/valtakirja

www.kopiosto.fi



Tällä valtakirjalla tekijänoikeuslainsäädäntöön perus-
tuvien oikeuksien haltija, jota jäljempänä kutsutaan 
tekijäksi / esittäväksi taiteilijaksi / kustantajaksi, val-
tuuttaa yllä esite tyn järjestön, jota jäljem pänä kutsutaan 
järjestöksi, valvomaan näitä oikeuksia jäljempänä täs-
sä valtakirjassa olevilla ehdoilla.

1 § Tekijä / esittävä taiteilija / kustantaja antaa tämän 
valta kirjan yllä esittämässään ominaisuudessa.
2 § Valvontavaltuus sisältää oikeuden valvoa tekijän 
/ esittävän taiteilijan / kustantajan puolesta tämän 
oikeutta valmistaa julkais tuista teoksista kappaleita 
valokopioimalla tai vastaavin menetelmin. Valvonta-
valtuus ei koske kustannus toiminnan luonteista kappa-
leiden valmistusta.

Valvontavaltuus sisältää myös oikeuden valvoa tekijän 
/ esittävän taiteilijan / kustantajan puolesta tämän oi-
keutta teosten tallentamiseen laitteeseen, jolla ne voi-
daan toisintaa sekä muuhun mahdolliseen teosten käyt -
tämiseen, jonka valvonta kuuluu järjestön toimintaan.

Sen, missä laajuudessa 1. ja 2. momentissa tarkoitettu-
jen oikeuksien valvonta käytännössä tapahtuu, päät-
tää järjestö.

Tekijä / esittävä taiteilija / kustantaja sitoutuu hyväksy-
mään tarpeen edellyttämän, edellä 1. ja 2. momentissa 
tarkoitettua laajemmankin oikeuksiensa valvonnan, jos 
tämä tekijän / esiintyvän taiteilijan / kustantajan oi-
keuksien tehokkaan valvonnan kannalta on välttämä-
töntä ja mikäli järjestön jäsenet tällaisesta päättävät.
3 § Tekijä / esittävä taiteilija / kustantaja sitoutuu ole-
maan myöntämättä tässä valtakirjassa tarkoitettua 
valtuutta kolmannelle. Tämän valta kirjan antaminen 
ei aiheuta muutoksia niihin valta kirjoihin tai luovu-
tussopimuksiin, joilla tekijä / esittävä taiteilija / kustan-
taja on aikaisemmin luovuttanut tekijänoikeutensa ko-
konaan tai osittain tai oikeuden sen valvontaan toiselle.

Kopiosto-valvontavaltakirja

4 § Järjestöllä on oikeus siirtää tämän valtakirjan mu-
kaiset valtuudet valtakirjaan sisällytetyt ehdot säilyt-
täen Kopiosto ry:lle.
5 § Järjestöllä on tämän valtakirjan nojalla ja rajoissa 
oikeus solmia teosten käyttämistä koskevia sopimuk-
sia, periä korvauksia teosten käyttämisestä sekä ajalta
ennen tämän valtakirjan antamista että sen jälkeen, 
säilyttää korvausvaroja, esiintyä oikeudenkäynnissä 
ja muissakin yhteyksissä tekijän / esittävän taiteilijan 
/ kustantajan puolesta omissa nimissään teosten käyttö-
oikeutta ja korvausoikeuksia koskevissa asioissa sekä  
asianomistajana tekijänoikeuden loukkauksia kos-
kevissa asioissa, tehdä välityssopimuksia ja suorittaa 
kaikki muutkin tehokkaan valvonnan edellyttämät 
toimet.
6 § Tämän valtakirjan nojalla voidaan solmia myös 
tekijän oikeuksien valvontaa koskevia sopimuksia ulko-
mailla toimivien vastaavien yhteisö jen kanssa.
7 § Järjestö on velvollinen toimimaan kaikessa val-
vontaan liittyvässä toiminnassaan tekijän / esittävän 
taiteilijan / kustantajan eduksi. Tekijä / esittävä taitei li-
ja / kustantaja hyväksyy järjestön tekemät teosten käyt-
tämisestä perittäviä korvauksia koskevat päätökset.
8 § Tekijä / esittävä taiteilija / kustantaja sitoutuu tätä 
valtakirjaa antaessaan sellaisiin valtakirjan sisältöä 
koskeviin muutoksiin, jotka aiheutuvat lain säädännön 
muutoksista, kansainvälisistä sopimuksista tai järjestön  
sääntöjen muuttumisesta.
9 § Valtakirjan antaja sitoutuu ilmoittamaan järjes-
tölle henkilötietonsa, osoitteensa sekä niiden muutok-
set ja pyydettäessä tiedot teoksistaan tai suojatuista 
suoritteistaan sekä muutkin valvontaa varten tarvit- 
tavat tiedot.
10 § Tekijä / esittävä taiteilija / kustantaja voi peruuttaa 
tämän valtakirjan. Valtakirjan mukaiset valtuudet lak-
kaavat sen kalenteri vuoden lopussa, jonka aikana pe-
ruutusilmoitus on saapunut järjestölle.

Valtuutuksen antaja

Jäsenjärjestön nimi*
Suomen tietokirjailijat ry

Paikka ja päivämäärä* Allekirjoitus ja nimen selvennys*

Järjestö, jolle annat valtuutuksen
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Kopiosto-valvontavaltakirjoja keräävät järjestöt ovat 
päättäneet valvontavaltakirjassa määriteltyjen oi- 
keuksien valvonnan laajentamisesta koskemaan teos-
ten digitaalista käyttöä. Päätöksissä on järjestökoh-
taisia eroja ja yksityiskohtaiset tiedot niiden sisällöstä 
saa järjestöistä. Päätöksiä on tehty kahdella perus-
teella (A tai B): 

A) Valtakirjan 2 § 3 ja 4 momenttien perusteella
jäsenjärjestöt ovat katsoneet, että oikeuksien tehok-
kaan valvonnan kannalta on ollut välttämätöntä
laajentaa valtuus koskemaan myös teosten digitaa-
lista käyttöä. Järjestöt ovat laajentaneet valtuuksia
kos kemaan alla kohdissa 1–3 kuvattuja käyttötapoja. 
1. Digitaalisessa muodossa olevan luvattoman ai-
neiston poistaminen tai sen saannin estäminen verkko -

palvelimelta, tietoverkosta tai muulta laitteelta tai 
tallenteelta, johon aineisto on tallennettu.
2. Julkistettujen teosten käyttö opetustoiminnassa
ja tieteellisessä tutkimuksessa valmistamalla
aineistosta kappaleita digitaalisesti tai vastaavilla
tekniikoilla ja välittämällä aineistoa yleisön saata-
ville (Tekijänoikeuslaki 14 §).
3. Arkiston ja yleisölle avoimen kirjaston tai museon 
kokoelmiin sisältyvän suojatun aineiston käyttö
valmistamalla aineistosta kappaleita digitaalisesti
tai vastaavilla tekniikoilla ja välittämällä aineis toa
yleisön saataville (Tekijänoikeuslaki 16 d §).

B) Valtakirjan 2 § 3 momentin perusteella
koskien käyttötapoja, jotka kuuluvat valtakirjassa
tarkoitetulla taval la järjestön toimintaan.

Kopiosto-valvontavaltakirja koskee myös teosten digitaalista käyttöä

Merkitse missä  
ominaisuudessa/ 
ominaisuuksissa  
annat valtuutuksen*

Suomen tietokirjailijat 
ry edustaa oppikirjan-
tekijöitä, tietokirjaili-
joita ja tutkijoita. 
Valitse vain näistä 
ominaisuuksista. 

 oppikirjantekijä
 tietokirjailija
 tutkija

* Pakolliset tiedot

Tällä valtakirjalla tekijänoikeuslainsäädäntöön perus-
tuvien oikeuksien haltija, jota jäljempänä kutsutaan 
tekijäksi / esittäväksi taiteilijaksi / kustantajaksi, val-
tuuttaa yllä esite tyn järjestön, jota jäljem pänä kutsutaan 
järjestöksi, valvomaan näitä oikeuksia jäljempänä täs-
sä valtakirjassa olevilla ehdoilla.

1 § Tekijä / esittävä taiteilija / kustantaja antaa tämän 
valta kirjan yllä esittämässään ominaisuudessa.
2 § Valvontavaltuus sisältää oikeuden valvoa tekijän 
/ esittävän taiteilijan / kustantajan puolesta tämän 
oikeutta valmistaa julkais tuista teoksista kappaleita 
valokopioimalla tai vastaavin menetelmin. Valvonta-
valtuus ei koske kustannus toiminnan luonteista kappa-
leiden valmistusta.

Valvontavaltuus sisältää myös oikeuden valvoa tekijän 
/ esittävän taiteilijan / kustantajan puolesta tämän oi-
keutta teosten tallentamiseen laitteeseen, jolla ne voi-
daan toisintaa sekä muuhun mahdolliseen teosten käyt -
tämiseen, jonka valvonta kuuluu järjestön toimintaan.

Sen, missä laajuudessa 1. ja 2. momentissa tarkoitettu-
jen oikeuksien valvonta käytännössä tapahtuu, päät-
tää järjestö.

Tekijä / esittävä taiteilija / kustantaja sitoutuu hyväksy-
mään tarpeen edellyttämän, edellä 1. ja 2. momentissa 
tarkoitettua laajemmankin oikeuksiensa valvonnan, jos 
tämä tekijän / esiintyvän taiteilijan / kustantajan oi-
keuksien tehokkaan valvonnan kannalta on välttämä-
töntä ja mikäli järjestön jäsenet tällaisesta päättävät.
3 § Tekijä / esittävä taiteilija / kustantaja sitoutuu ole-
maan myöntämättä tässä valtakirjassa tarkoitettua 
valtuutta kolmannelle. Tämän valta kirjan antaminen 
ei aiheuta muutoksia niihin valta kirjoihin tai luovu-
tussopimuksiin, joilla tekijä / esittävä taiteilija / kustan-
taja on aikaisemmin luovuttanut tekijänoikeutensa ko-
konaan tai osittain tai oikeuden sen valvontaan toiselle.

Kopiosto-valvontavaltakirja

4 § Järjestöllä on oikeus siirtää tämän valtakirjan mu-
kaiset valtuudet valtakirjaan sisällytetyt ehdot säilyt-
täen Kopiosto ry:lle.
5 § Järjestöllä on tämän valtakirjan nojalla ja rajoissa 
oikeus solmia teosten käyttämistä koskevia sopimuk-
sia, periä korvauksia teosten käyttämisestä sekä ajalta
ennen tämän valtakirjan antamista että sen jälkeen, 
säilyttää korvausvaroja, esiintyä oikeudenkäynnissä 
ja muissakin yhteyksissä tekijän / esittävän taiteilijan 
/ kustantajan puolesta omissa nimissään teosten käyttö-
oikeutta ja korvausoikeuksia koskevissa asioissa sekä  
asianomistajana tekijänoikeuden loukkauksia kos-
kevissa asioissa, tehdä välityssopimuksia ja suorittaa 
kaikki muutkin tehokkaan valvonnan edellyttämät 
toimet.
6 § Tämän valtakirjan nojalla voidaan solmia myös 
tekijän oikeuksien valvontaa koskevia sopimuksia ulko-
mailla toimivien vastaavien yhteisö jen kanssa.
7 § Järjestö on velvollinen toimimaan kaikessa val-
vontaan liittyvässä toiminnassaan tekijän / esittävän 
taiteilijan / kustantajan eduksi. Tekijä / esittävä taitei li-
ja / kustantaja hyväksyy järjestön tekemät teosten käyt-
tämisestä perittäviä korvauksia koskevat päätökset.
8 § Tekijä / esittävä taiteilija / kustantaja sitoutuu tätä 
valtakirjaa antaessaan sellaisiin valtakirjan sisältöä 
koskeviin muutoksiin, jotka aiheutuvat lain säädännön 
muutoksista, kansainvälisistä sopimuksista tai järjestön  
sääntöjen muuttumisesta.
9 § Valtakirjan antaja sitoutuu ilmoittamaan järjes-
tölle henkilötietonsa, osoitteensa sekä niiden muutok-
set ja pyydettäessä tiedot teoksistaan tai suojatuista 
suoritteistaan sekä muutkin valvontaa varten tarvit- 
tavat tiedot.
10 § Tekijä / esittävä taiteilija / kustantaja voi peruuttaa 
tämän valtakirjan. Valtakirjan mukaiset valtuudet lak-
kaavat sen kalenteri vuoden lopussa, jonka aikana pe-
ruutusilmoitus on saapunut järjestölle.

Valtuutuksen antaja

SSuukkuunniimmii j jaa e ettuunniimmeet t* HHeenknkiillööttuunnnnuuss*

Jäsenjärjestön nimi*
Finnfoto – Suomen valokuvajärjestöt ry

Paikka ja päivämäärä* Allekirjoitus ja nimen selvennys*

Järjestö, jolle annat valtuutuksen
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Kopiosto-valvontavaltakirjoja keräävät järjestöt ovat 
päättäneet valvontavaltakirjassa määriteltyjen oi- 
keuksien valvonnan laajentamisesta koskemaan teos-
ten digitaalista käyttöä. Päätöksissä on järjestökoh-
taisia eroja ja yksityiskohtaiset tiedot niiden sisällöstä 
saa järjestöistä. Päätöksiä on tehty kahdella perus-
teella (A tai B): 

A) Valtakirjan 2 § 3 ja 4 momenttien perusteella
jäsenjärjestöt ovat katsoneet, että oikeuksien tehok-
kaan valvonnan kannalta on ollut välttämätöntä
laajentaa valtuus koskemaan myös teosten digitaa-
lista käyttöä. Järjestöt ovat laajentaneet valtuuksia
kos kemaan alla kohdissa 1–3 kuvattuja käyttötapoja. 
1. Digitaalisessa muodossa olevan luvattoman ai-
neiston poistaminen tai sen saannin estäminen verkko -

palvelimelta, tietoverkosta tai muulta laitteelta tai 
tallenteelta, johon aineisto on tallennettu.
2. Julkistettujen teosten käyttö opetustoiminnassa
ja tieteellisessä tutkimuksessa valmistamalla
aineistosta kappaleita digitaalisesti tai vastaavilla
tekniikoilla ja välittämällä aineistoa yleisön saata-
ville (Tekijänoikeuslaki 14 §).
3. Arkiston ja yleisölle avoimen kirjaston tai museon 
kokoelmiin sisältyvän suojatun aineiston käyttö
valmistamalla aineistosta kappaleita digitaalisesti
tai vastaavilla tekniikoilla ja välittämällä aineis toa
yleisön saataville (Tekijänoikeuslaki 16 d §).

B) Valtakirjan 2 § 3 momentin perusteella
koskien käyttötapoja, jotka kuuluvat valtakirjassa
tarkoitetulla taval la järjestön toimintaan.

Kopiosto-valvontavaltakirja koskee myös teosten digitaalista käyttöä

Merkitse missä  
ominaisuudessa/ 
ominaisuuksissa  
annat valtuutuksen*

Tekijät ja esittäjät 
 arvostelija/kriitikko
 päätoimittaja
 tv- ja radio-

 toimittaja 
 tiedetoimittaja
 toimittaja

 dramaturgi
 koreografi
 ohjaaja

 kuvaaja
 lavastaja
 leikkaaja
 pukusuunnittelija
 äänisuunnittelija

 kirjailija
 käsikirjoittaja
 näytelmäkirjailija

 kääntäjä

 lukija/kertoja
 näyttelijä
 selostaja/juontaja
 tanssitaiteilija

 muusikko
 sanoittaja
 säveltäjä/sovittaja

 graafikko /
 graafinen
 suunnittelija

 kuvataiteilija
 kuvittaja
 sarjakuvantekijä
 lehtikuvaaja
 valokuvaaja

 oppikirjantekijä
 tietokirjailija
 tutkija

* Pakolliset tiedot

Muu, mikä? 



Henkilötietolomake
Sukunimi* Etunimet*

Lähiosoite*

Puhelin

Postinumero ja postitoimipaikka*

IBAN*

Pankkiyhteys korvausten maksua varten

BIC*

Taiteilijanimi

Muita tietoja

Kuulun seuraaviin Kopioston jäsenjärjestöihin (katso lista takasivulta)

 Taiteilijanimeäni ei saa julkaista nimeni yhteydessä.

Päivämäärä ja allekirjoitus*

Lisätietoja

SähköpostiHenkilötunnus*

* Pakolliset tiedot

Yhteystiedot

Henkilötietolomake
Sukunimi* Etunimet*

Lähiosoite*

Puhelin

Postinumero ja postitoimipaikka*

IBAN*

Pankkiyhteys korvausten maksua varten

BIC*

Taiteilijanimi

Muita tietoja

Kuulun seuraaviin Kopioston jäsenjärjestöihin (katso lista takasivulta)

 Taiteilijanimeäni ei saa julkaista nimeni yhteydessä.

Päivämäärä ja allekirjoitus*

Lisätietoja

SähköpostiHenkilötunnus*

* Pakolliset tiedot

Yhteystiedot



Lomakkeiden täyttäminen

Valtuutuksen antaja 
Anna valtuutus yksityis -
henkilönä, mikäli olet  
tekijä. Vain kustantajat  
antavat valtakirjan  
yrityksen nimissä. 

Lähetä Finnfotolle annettu valtakirja ja henkilötietolomake Kopiostoon osoitteella

Kopiosto ry 
Hietaniemenkatu 2 
00100 Helsinki

Lomakkeiden lähettäminen

Täytä sekä valtakirja  
että henkilötietolomake. 
Käytä tekstausta.

Tähdellä merkityt tiedot 
ovat pakollisia.

Järjestö, jolle annat  
valtuutuksen 
Nimeä järjestö, jolle annat  
valtuutuksen. Katso alla 
oleva lista Kopioston 
jäsenjärjestöistä.

Kopiosto ry:n jäsenjärjestöt

Tekijäjärjestöt

1. Aikakauslehtien Päätoimittajat ry (Apy)
2. AKAVA ry
3. Animaatioklinikka 

– Suomen animaationtekijät ry
4. Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden 

tuottajien tekijänoikeusyhdistys 
Gramex ry 

5. Finlands svenska 
författareförening rf (FSF)

6. Finlands Svenska 
Skådespelarförbund rf (FSS)

7. Freelance Ohjelmatyöntekijät ry (FOT)
8. Grafia ry  
9. Kuvittajat ry
10. Lavastus- ja pukusuunnittelijat ry (LP)
11. Paikallislehtien 

Päätoimittajayhdistys ry (PPY)
12. Päätoimittajien yhdistys ry (PTY)
13. Radio- ja televisiotoimittajien 

liitto (RTTL)

14. Sarjakuvantekijät ry
15. Suomen arvostelijain liitto ry (SARV)
16. Suomen elokuva- ja 

mediatyöntekijät SET ry
17. Suomen Elokuvaajien Yhdistys ry (F.S.C.)
18. Suomen Elokuvaohjaajaliitto SELO ry
19. Suomen Journalistiliitto ry (SJL)
20. Suomen Kirjailijaliitto ry
21. Suomen kääntäjien ja 

tulkkien liitto ry (SKTL)
22. Suomen Muusikkojen Liitto ry (SML)
23. Suomen Nuorisokirjailijat ry
24. Suomen Näytelmäkirjailijat 

ja Käsikirjoittajat ry 
25. Suomen Näyttelijäliitto ry 
26. Suomen Radio- ja TV-selostajat ry
27. Suomen Säveltäjät ry
28. Suomen Taiteilijaseura ry (STS)
29. Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat ry 

(STST)
30. Suomen teatteriohjaajat 

ja dramaturgit ry (STOD)

31. Suomen tiedetoimittajain liitto ry
32. Suomen tietokirjailijat ry
33. Suomen Valokuvajärjestöjen 

Keskusliitto Finnfoto ry 
34. Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto 

Teosto ry
35. Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry
36. Taiteilijajärjestöjen 

yhteistyöjärjestö Forum Artis ry
37. Teatteri- ja mediatyöntekijöiden 

liitto Teme ry 
38. TV-Kuvaajat ry
39. Visuaalisen alan taiteilijoiden 

tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry

Kustantajajärjestöt

40. Aikakauslehtien Liitto ry
41. Sanomalehtien Liitto ry
42. Suomen Kustannusyhdistys ry (SKY)
43. Suomen Musiikkikustantajat ry
44. Suomen Tekniset Kustantajat ry (STEK)
45. Suomen tiedekustantajien liitto ry

Täytä sekä valtakirja  
että henkilötietolomake. 
Käytä tekstausta.

Tähdellä merkityt tiedot 
ovat pakollisia.

Merkitse, missä ominaisuudessa 
/ominaisuuksissa annat 
valtuutuksen 
Valtuutus annetaan aina tietyssä 
ominaisuudessa. Anna järjestölle 
valtuutus sellaisessa ominaisuu-
dessa, jonka alaa se edustaa. 

Eri järjestöille et voi antaa valtuu-
tusta samassa ominaisuudessa. 
Voit tarkistaa valtuutustesi 
tilanteen ottamalla yhteyttä 
Kopiostoon:
> puh. 09 431 521 (vaihde) 

> oikeudenomistajapalvelut@kopiosto.fi

Kopiosto ry:n jäsenjärjestöt

Tekijäjärjestöt

1. Aikakauslehtien Päätoimittajat ry (Apy)
2. AKAVA ry
3. Animaatioklinikka 

– Suomen animaationtekijät ry
4. Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden 

tuottajien tekijänoikeusyhdistys 
Gramex ry 

5. Finlands svenska 
författareförening rf (FSF)

6. Finlands Svenska 
Skådespelarförbund rf (FSS)

7. Finnfoto – Suomen valokuvajärjestöt ry
8. Freelance Ohjelmatyöntekijät ry (FOT)
9. Grafia ry  
10. Kuvittajat ry
11. Lavastus- ja pukusuunnittelijat ry (LP)
12. Paikallislehtien 

Päätoimittajayhdistys ry (PPY)
13. Päätoimittajien yhdistys ry (PTY)

14. Radio- ja televisiotoimittajien 
liitto (RTTL)

15. Sarjakuvantekijät ry
16. Suomen arvostelijain liitto ry (SARV)
17. Suomen elokuva- ja 

mediatyöntekijät SET ry
18. Suomen Elokuvaajien Yhdistys ry (F.S.C.)
19. Suomen Elokuvaohjaajaliitto SELO ry
20. Suomen Journalistiliitto ry (SJL)
21. Suomen Kirjailijaliitto ry
22. Suomen kääntäjien ja 

tulkkien liitto ry (SKTL)
23. Suomen Muusikkojen Liitto ry (SML)
24. Suomen Nuorisokirjailijat ry
25. Suomen Näytelmäkirjailijat 

ja Käsikirjoittajat ry 
26. Suomen Näyttelijäliitto ry 
27. Suomen Radio- ja TV-selostajat ry
28. Suomen Säveltäjät ry
29. Suomen Taiteilijaseura ry (STS)
30. Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat ry 

(STST)

31. Suomen teatteriohjaajat 
ja dramaturgit ry (STOD)

32. Suomen tiedetoimittajain liitto ry
33. Suomen tietokirjailijat ry
34. Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto 

Teosto ry
35. Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry
36. Taiteilijajärjestöjen 

yhteistyöjärjestö Forum Artis ry
37. Teatteri- ja mediatyöntekijöiden 

liitto Teme ry 
38. TV-Kuvaajat ry
39. Visuaalisen alan taiteilijoiden 

tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry

Kustantajajärjestöt

40. Aikakauslehtien Liitto ry
41. Sanomalehtien Liitto ry
42. Suomen Kustannusyhdistys ry (SKY)
43. Suomen Musiikkikustantajat ry
44. Suomen Tekniset Kustantajat ry (STEK)
45. Suomen tiedekustantajien liitto ry
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