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Audiovisual Producers Finland - APFI ry
Kaikukatu 4 B
00530 Helsinki
Y-tunnus: 1490962-9

TILINPÄÄTÖS
Tilikausi 1.1.2020 - 31.12.2020
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1. TULOSLASKELMA
Rahayksikkö EURO

1.1.2020 - 31.12.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

1 248 104,46

1 150 732,87

-615 221,00

-729 127,90

-16 923,54

-20 094,34

-773 206,82

-767 511,87

-157 246,90

-366 001,24

-157 246,90

-366 001,24

Tuotot

134 041,80

295 480,37

Varainhankinta yhteensä

134 041,80

295 480,37

-23 205,10

-70 520,87

8 031,26

4 574,08

-54 826,16

-4 053,21

-46 794,90

520,87

-70 000,00

-70 000,00

Yleisavustukset

70 000,00

70 000,00

Yleisavustukset yhteensä

70 000,00

70 000,00

Tilikauden tulos

0,00

0,00

Siirrot rahastoihin

0,00

0,00

0,00

0,00

VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
Varsinainen toiminta yhteensä
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ
VARAINHANKINTA

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Kulut
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

YLEISAVUSTUKSET

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
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2. TASEET
Rahayksikkö EURO

31.12.2020

31.12.2019

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineettomat hyödykkeet yhteensä

12 500,00
12 500,00

25 000,00
25 000,00

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Pysyvät vastaavat yhteensä

13 270,60
13 270,60
25 770,60

17 694,14
17 694,14
42 694,14

Myyntisaamiset

11 013,26

153 955,45

Muut saamiset

17 716,90

117 280,10

Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset yhteensä

1 696,36
30 426,52

157 669,04
428 904,59

Muut arvopaperit

9 417 018,34

2 421 194,45

Rahoitusarvopaperit yhteensä

9 417 018,34

2 421 194,45

24 486 226,06
33 933 670,92

10 101 080,95
12 951 179,99

33 959 441,52

12 993 874,13

19 703,10

19 703,10

19 703,10
0,00
19 703,10

19 703,10
0,00
19 703,10

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Siirtovelat
Pitkäaikaiset yhteensä

29 371 788,20
29 371 788,20

12 711 348,27
12 711 348,27

Lyhytaikainen
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikaiset yhteensä
Vieras pääoma yhteensä

109 706,39
1 238 241,67
3 220 002,16
4 567 950,22
33 939 738,42

14 858,36
35 430,08
212 534,32
262 822,76
12 974 171,03

33 959 441,52

12 993 874,13

VASTAAVAA

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset

Rahoitusarvopaperit

Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Sidotut rahastot
Sidottu rahasto 1
Sidotut rahastot yhteensä
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
Oma pääoma yhteensä

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

5

3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
Tilinpäätös on laadittu pien- ja mikroyritysasetuksen 1-4 lukujen pienyrityssäännöksiä käyttäen (PMA 1.1.5.1)
Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet (PMA 3.1)
Muiden pitkävaikutteisten menojen jaksottaminen (PMA 3.1.2.3)
Taseeseen merkitty atk-ohjelma poistetaan 4 vuodessa, koska kokemusperäisesti on arvioitu sen tuloa tuottavan
vaikutuksen kestävän vähintään 4 vuotta.
Taseeseen merkittytty vuokrahuoneiston perusparannusmenot poistetaan 5 vuodessa, koska kokemusperäisesti on
arvioitu sen tuloa tuottavan vaikutuksen kestävän vähintään 5 vuotta.
Päättyneen ja edellisen tilikauden tietojen keskinäinen vertailukelpoisuus
Yhdistyksen varsinaisen toiminnan tuottojen esittämistapaa on muutettu tuloslaskelmassa. Tilikauden aikana
kerättyjä tekijänoikeuskorvauksia ei esitetä enää bruttomääräisenä tuloslaskelmassa eikä omana siirtoeränänään
siirtovelkoihin jaettavaksi tulevina vuosina, kuten aikaisemmin on esitetty. Tilitysten osalta varsinaisen toiminnan
tuotoissa esitetään korvauksista pidätetty hallinnointikulupidätys, joka peritään kerätyn tekijänoikeuskorvauksen
tilitysvuonna. Muutos on tehty myös vertailutietoihin.

Varsinaisen toiminnan tuottoihin sisältyvät erät
2020

2019

709 746,72

329 100,52

TILITYKSIIN LIITTYVÄT TUOTOT
Hallintokulupidätykset
Tilityksiin tehdyt suorat kuluvähennykset

43 588,45

0,00

Etukäteen käytetyt hallintokulupidätykset

132 988,11

137 088,67

886 323,28

466 189,19

170 000,00

215 000,00

26 269,86

143 435,17

-114 263,36

-26 269,86

23 233,05

0,00

105 239,55

332 165,31

AVUSTUKSET
Saadut OKM-avustukset
Siirtyvä avustus edelliseltä tilikaudelta
Siirtyvä avustus seuraavalle tilikaudelle
Muut avustukset

MUUT TUOTOT
179 039,68

139 300,00

Hallintopalkkiot

Osallistumismaksut

33 000,00

33 000,00

Muut tuotot

44 501,95

180 078,37

256 541,63

352 378,37

1 248 104,46

1 150 732,87

Muut tuotot yhteensä

VARSINAISET TOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ
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Kerätyt korvaukset korvauslajeittain
2020

2019

Opetustallennuskorvaukset

586 441,93

585 887,00

Edelleenlähetyskorvaus kotimaa

512 829,29

543 364,86

KORVAUKSET

Edelleenlähetyskorvaus ulkomaat

46 908,49

58 823,09

Opetuskäyttökorvaukset

61 355,20

56 444,39

481 660,20

434 461,42

23 287 265,15

4 873 457,20

4 270,00

8 425,00

24 980 730,26

6 560 862,96

Hyvitysmaksut
NPVR/Verkkotallennuspalvelukorvaukset
Muut korvaustuotot
KORVAUKSET YHTEENSÄ

Varsinainen toiminta toiminnoittain
Toiminnoille on kohdistettu niiden erilliskulut. Yhteiskuluosuudet on jaettu toiminnoille henkilöstökulujen suhteessa.
TILITYSTOIMINTA
2020

2019

891 477,00

465 958,53

Henkilöstökulut

-205 110,40

-144 736,18

Muut kulut

-287 632,46

-70 659,82

Osuus yhteiskuluista

-130 605,96

-191 866,44

VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO/KULUJÄÄMÄ

268 128,18

58 696,09

0,00

0,00

-43 191,59

720,42

0,00

0,00

29 891,11

89 896,84

254 827,70

149 313,35

2020

2019

113 442,91

429 427,39

Henkilöstökulut

-143 564,25

-161 340,19

Muut kulut

-158 352,19

-288 828,26

-91 415,88

-213 877,20

-279 889,41

-234 618,26

Varainhankinta

0,00

0,00

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

0,00

0,00

Yleisavustukset

0,00

0,00

20 921,88

100 209,73

-258 967,53

-134 408,53

Tuotot

Varainhankinta
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Yleisavustukset
Osuus muista yhteistuotoista ja -kuluista
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ
KV-ASIAT
Tuotot

Osuus yhteiskuluista
Varsinaisen toiminnan tuotto/kulujäämä

Osuus muista yhteistuotoista ja -kuluista
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ
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JÄSENPALVELUT
Tuotot

2020

2019

210 063,68

220 999,52

Henkilöstökulut

-106 934,16

-88 999,23

Muut kulut

-212 545,79

-204 099,42

-68 091,32

-117 979,94

-177 507,59

-190 079,07

134 041,80

119 896,09

0,00

0,00

Osuus yhteiskuluista
VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO/
KULUJÄÄMÄ
Varainhankinta
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Yleisavustukset
Osuus muista yhteistuotoista ja -kuluista
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

0,00

0,00

15 583,71

55 278,16

-27 882,09

-14 904,82

YHTEISKULUT
Tuotot
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
VARSINAISEN TOIMINNAN
YHTEISKULUT
Varainhankinta

2020

2019

33 120,87

34 347,43

-159 612,19

-334 052,30

-16 923,54

-20 094,34

-146 698,30

-203 924,37

-290 113,16

-523 723,58

0,00

175 584,28

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

-3 603,31

-199,55

Yleisavustukset

70 000,00

70 000,00

66 396,69

245 384,73

MUUT YHTEISTUOTOT- JA KULUT
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Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt sekä eläkevastuut
(PMA 3.7)
Esineoikeudelliset vakuudet, jotka pienyritys on antanut omaisuudestaan (PMA 3.7.1.1)
2020

2019

9 300,00

18 632,12

2020

2019

7 572,70

7 557,40

2020

2019

9
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2020

2019

524 482,01

616 719,67

Eläkekulut

78 510,56

102 251,95

Muut henkilösivukulut

12 228,43

10 156,28

615 221,00

729 127,90

2020

2019

Sidotut rahastot 1.1.

19 703,10

19 703,10

Sidotut rahastot 31.12.

19 703,10

19 703,10

Oma pääoma yhteensä

19 703,10

19 703,10

2020

2019

Opetustallennuksen käyttökorvaukset

604 930,58

722 027,66

Hyvitysmaksukorvaukset

567 838,48

542 327,28

71 390,25

100 666,69

Edelleenlähetyskorvaukset

346 289,12

825 517,67

Verkkotallennuskorvaukset

28 072 384,82

10 845 131,42

280 476,74

70 842,39

-571 521,79

-395 164,84

29 371 788,20

12 711 348,27

Vuokravakuus

Taseen ulkopuolisten taloudellisten sitoumusten yhteismäärä (PMA 3.7.1.2)
Sitoumukset yhteensä

Henkilöstö

(PMA 3.11)

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana

Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut

Palkat ja palkkiot

Oman pääoman muutokset (PMA 1.1.5.2)

Pitkäaikaisiin siirtovelkoihin sisältyvät erät
Jakovelat oikeudenomistajille korvauslajeittain

Opetuskäyttökorvaukset ja julkinen esittäminen

Varaukset yllättäville vaatimuksille
Etukäteen käytetyt hallinnointipalkkiot
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Toimintakertomus
Audiovisual Producers Finland - APFI ry
Kaikukatu 4 B
00530 Helsinki
Y-tunnus: 1490962-9
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4. TOIMINTAKERTOMUS 2020

Audiovisual Producers Finland – APFI ry (”APFI”) aloitti toimintansa maaliskuussa
2018. Yhdistys syntyi aiempien av-tuottajayhdistysten (Suomen audiovisuaalisen
alan tuottajat - SATU ry, Audiovisual Finland ry, Tuotos ry, Elokuvatuottajat ry) toimintojen yhdistyessä.
Vuonna 2020 sekä APFI:n organisaatio että toiminta av-alan ainoana tuottajajärjestönä vakiintui.
APFI:n päätehtävät ovat av-alan edunvalvonta, kansainvälistymisen edistämien ja
tekijänoikeuksien kollektiivinen hallinnointi.
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APFI:N VUOSI 2020
Toimintavuotta leimasi keväällä 2020 alkanut Covid-19 -pandemia. Pandemia vaikeutti jäsenyritysten toimintaa, ja pakotti myös APFI:n sopeuttamaan oman toimintansa poikkeusoloissa jäsenyritysten etua mahdollisimman hyvin vastaavaksi.
Yhdistyksen työntekijät työskentelivät valtaosan vuodesta etänä.
Toimintavuoden aikana yhteistyö Suomen elokuvasäätiön ja Suomen Filmikamarin kanssa tiivistyi elokuva-alaa koskevien pandemiarajoitteiden ja niiden seurausten lieventämiseksi. APFI, Suomen Journalistiliitto, Teatteri- ja Mediatyöntekijät ja
Suomen Näyttelijäliitto laativat yhteisen suosituksen kuvauksissa pandemian aikana noudatettaviksi toimintaohjeiksi, joita myös päivitettiin useampaan otteeseen vuoden aikana.
APFI ja Kopiosto solmivat joulukuussa 2020 kattavan sopimuksen verkkotallennuskorvausten jakosuhteista. Sopimus on voimassa 2023 loppuun asti. Sopimuksen välitön vaikutus on, että vuodesta 2015 alkaen kerättyjä, mutta vielä
tilittämättömiä korvauksia päästään tilittämään myös muunmaalaisille kuin yhdysvaltalaisille ja suomalaisille tuotantoyhtiöille.
Vuonna 2020 APFI:n panosti jäsenyrityksille tarjottavien vienninedistämispalveluiden kehittämiseen, jotka toteutettiin pitkälti uudessa verkkopohjaisessa muodossa. Kansainvälistymistoimilla tuettiin kotimaisen av-alan yritysten liiketoiminnan kasvua ja pyrittiin laajentamaan niiden kansainvälisiä verkostoja, sekä
nostamaan suomalaisen sisällön näkyvyyttä tärkeimmillä vientimarkkinoilla.
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ORGANISAATIO
Toimintavuoden lopussa APFI:lla oli 89 jäsenpalveluihin
oikeutettua jäsentä, ja 273 tekijänoikeushallinnointisopimuksen
allekirjoittanutta oikeudenhaltija-asiakasta.
APFI:n hallituksen jäseniä olivat Riina Kullas (pj), Max Malka (vpj),
Martti Sivonen (vpj), Antero Hartonen, Anniina Johansson,
Katariina Lehtonen, Jukka Helle, Antti Seppänen, Jaana
Pasonen, Tomi Paajanen ja Suvi Salokoski, ja varajäseniä Nina
Laurio ja Mikko Räisänen. Hallitus kokoontui 7 kertaa
Yhdistyksen palveluksessa on ollut vuoden 2020 aikana yhdeksän vakituista ja
kolme määräaikaista työntekijää, sekä yksi työharjoittelija:
Teemu Kalliala, toiminnanjohtaja
Janne Lilleberg, talous- ja hallintopäällikkö
Anni Wessman, kansainvälisten asioiden päällikkö
Sanna-Maria Nikula, viestintäpäällikkö
Outi Saarinen, tilityspäällikkö
Riitta Paasolainen, tilityspäällikkö
Heli Vahvanen-Mölsä, projektipäällikkö
Olli Nurminen, projektipäällikkö
Vera Ruokonen, projektipäällikkö
Mepa Karjalainen, tuottaja Kultainen Venla
Anton Holm, projektikoordinaattori
Romy Chaudhuri, työharjoittelija
Lotta Koivisto, viestintäpäällikkö (vanhempainvapaalla helmikuusta 2019 lähtien)
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EDUNVALVONTA
APFI:n jäsenyritysten kannalta merkittävin lainsäädäntöhanke oli ja on nk. DSM-direktiivin kansallinen implementointi. APFI osallistui aktiivisesti hankkeen tiimoilta
järjestettyihin työpajoihin ja keskustelutilaisuuksiin. Yhtälailla merkittävä, joskin
vielä alkuvaiheessa oleva hanke oli nk. AVMS-direktiivin mahdollistama investointivelvoitteen asettaminen av-sisältöpalvelun tarjoajille, jonka käyttöönottoa APFI
pyrkii edistämään.
APFI oli myös vaikuttamassa siihen, että audiovisuaalisen alan tuotantokannustinjärjestelmä jatkuisi myös vuoden 2020 jälkeen.
APFI oli jäsenenä mm. Elinkeinoelämä keskusliitto EK ry:ssä, Helsingin seudun
kauppakamarissa, Koulukino ry:ssä, Mediakasvatusseura ry:ssä, Palvelualojen
työnantajat PALTA ry:ssä, Tekijänoikeusakatemia ry:ssä, Tekijänoikeuden tiedotusja valvontakeskus TTVK ry:ssä, Televisioakatemia ry:ssä sekä kansainvälisissä tuottajaorganisaatioissa AGICOA ja FIAPF.
Lisäksi APFI oli edustettuna mm. EK:n edustajistossa, luovien alojen yhteisessä
LYHTY-projektissa, PALTA:n elinkeinopoliittisessa valiokunnassa, tekijänoikeuden
neuvottelukunnassa, Creative Business Finland – Luovan talouden tiekartta -ohjausryhmässä sekä OKM:n Jaosto 31:ssä.
Sidosryhmävaikuttamisessa APFI:n tärkeimmät keskustelukumppanit olivat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö, Suomen elokuvasäätiö sekä
Yle ja kaupalliset televisioyhtiöt. APFI:n edunvalvontatyön ensisijainen tavoitteena on jäsenyritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen ja liiketoiminnan
kasvattaminen. Tähän pyrittiin tiiviillä keskusteluyhteydellä sidosryhmiin, sekä
lainsäädäntöhankkeisiin vaikuttamalla.
APFI tarjosi jäsenyrityksilleen av-alan sopimustekniikkaan ja immateriaalioikeuksiin liittyvää oikeudellista asiantuntijapalvelua, sekä pandemian seurauksena
myös erityisesti työoikeudellista neuvontaa.
Vuonna 2020 APFI lanseerasi ”tuottajien aamusessio” -konseptin. Sessioiden tarkoituksena on tarjota jäsenistölle tilaisuuden vaihtaa kokemuksia ja näkemyksiä yleisesti, ja kulloinkin käsiteltävästä aiheesta erityisesti. Tilaisuudet järjestettiin etänä, ja niiden aiheina olivat korona-ajan tuotanto, haasteet ja varautuminen
sekä osaajapula, kotimaisen viihteen tuotekehitys ja siihen liittyvät haasteet, sekä
kv-levitys ja levittäjäkokemukset: viihde vs. fiktio.
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APFI alkoi myös valmistella kansallista kestävän kehityksen hanketta, jossa keskitytään
av-alan ympäristövastuullisuuteen. Hankkeen
kolmivuotisessa pilottivaiheessa on tarkoitus luoda av-alallle kansallinen kestävän kehityksen strategia. Hankkeen puitteissa Suomeen adaptoidaan kansainvälisesti toimiva
hiilijalanjälkilaskuri tuotantoyhtiöiden käyttöön. Hankkeeseen sisältyy myös koulutuskokonaisuuksia ja ympäristöohjeistuksia. Pilottivaiheen on suunniteltu käynnistyvän vuonna
2021.
Vuoden elokuvatuottaja 2020 -äänestyksen
voitti tuottaja-ohjaaja Elli Toivoniemi. Palkinto
jaetaan vuosittain ansioituneelle tuottajalle.
Elli Toivoniemelle luovutettiin Vuoden elokuvatuottaja
-palkinto. Kuva: Sanna-Maria Nikula

KOULUTUS JA TUTKIMUS
Metropolia Ammattikorkeakoulun elokuva- ja televisiotuotannon opiskelijoiden kanssa vuonna 2018 aloitettu tilastointi kotimaisten elokuvien ja tv-sarjojen
roolihahmojen diversiteetistä ja representaatiosta jatkui vuonna 2020. Hahmot
jaoteltiin mm. etnisiin vähemmistöihin, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin,
vajaakuntoisiin ja mies/naisrooleihin. Tulokset esiteltiin Finnish Film Affair -tapahtuman yhteydessä järjestetyssä paneelikeskustelussa. Tilastointia jatketaan vuosittain vertailukelpoisen datan keräämiseksi.
Vuoden 2019 alussa aloitettu elokuva- ja tv-tuotantoalan työsuojelukoulutushanke yhteistyössä Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton, Suomen Journalistiliiton,
Paltan, Työturvallisuuskeskuksen ja muiden alan toimijoiden kanssa sai jatkoa
vuonna 2020 kahden päivän webinaarikoulutuksella. Kaksivuotisen hankkeen tavoitteina oli alan yhteistyökulttuurin ja vuoropuhelun kehittäminen, työturvallisuusmateriaalin kehittäminen alalle sekä alalla työskentelevien kouluttaminen.
Vuoden 2020 alussa APFI ja Teme yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa aloittivat selvittämään mahdollisuutta tutkia ammattilaisten jaksamista ja terveyttä
riippumattomissa tuotantoyhtiöissä elokuva- ja tv-tuotannoissa. Tutkimuksellisena tavoitteena oli kartoittaa alan ammattilaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä siihen vaikuttavia tekijöitä erityisesti työssä, sekä tunnistaa kehittämistarpeet ja luoda suosituksia niiden ratkaisemiseksi. Tutkimukselle etsitään edelleen rahoitusta
ensimmäisen kierroksen epäonnistuttua.
Täydennyskoulutushanke yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun ja muiden
alan toimijoiden kanssa jatkui vuonna 2020. APFI:n osuus hankkeesta oli tuoda
esille kentän tarpeita ja auttaa rahoituksen haussa. Koska ensimmäinen rahoitushaku ei menestynyt, sopivan rahoitustahon etsiminen jatkuu vuonna 2021.
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TAPAHTUMAT
APFI järjestää tapahtumia, jotka palvelevat AV-toimialaa ja APFIn jäsenistöä. Keskeisimmät tapahtumat ovat APFIn hallinnoima TV-tuotantoja palkitseva Kultainen Venla ja APFIn omat Voitto-mainoselokuvakilpailu sekä Media&Message-tapahtuman korvaava Screen Helsinki-ammattilaisseminaari.
APFI:lla on hallinnointisopimus Televisioakatemia ry:n kanssa Kultainen Venla
-gaalan ja kilpailun järjestämisestä. Gaala järjestettiin tammikuun 17. päivä Suomen kansallisoopperassa ja esitettiin suorana lähetyksenä Sanoma Media Finland Oy:n Nelosella. Gaalaillallinen järjestettiin Finlandiatalossa.
APFI:n syyskuuksi yhteistyössä kanavien (YLE, MTV, Nelonen, Discovery) ja Elisa
Viihteen kanssa sunnittelema Screen Helsinki -ammattilaisseminaari oli pandemiatilanteen takia peruttava.
Tammi-helmikuussa APFI järjesti jälleen Voitto-mainoselokuvakilpailun yhdessä
Screenforce Finland ry:n kanssa. Palkinnot jaetiin Voitto-gaalassa Suvilahden kattilahallissa 5. maaliskuuta. Gaalassa juhlittiin samalla kilpailun 25-vuotista historiaa ja palkittiin pitkän linjan mainoselokuva-ammattilaisia. Toiminnanjohtaja jakoi gaalassa Vuoden tuotantoyhtiö -palkinnon Otto Tuotannolle.

Voitto-gaalassa Vuoden tuotantoyhtiönä palkittiin Otto Tuotanto.
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VIESTINTÄ
APFI:n viestinnän tavoitteena on tiedottaa tehokkaasti jäseniä, oikeudenhaltijaja käyttäjäasiakkaita, yhteistyökumppaneita sekä muita sidosryhmiä. Pääasiallisena tiedotuskanavina toimivat yhdistyksen verkkosivut sekä sähköpostit ja APFI:n
oma Facebook-sivu.
Vuonna 2020 APFI:n viestintä keskittyi maaliskuun jälkeen pääasiallisesti pandemiaan liittyvistä asioista tiedottamiseen. APFI, Suomen Journalistiliitto, Teatteri- ja
mediatyöntekijöiden liitto ja Suomen Näyttelijäliitto laativat yhteisen suosituksen
kuvauksissa pandemian aikana noudatettaviksi toimintaohjeiksi, joita myös päivitettiin useampaan otteeseen vuoden aikana. Kuvaussuositukselle saatiin myös
THL:n hyväksyntä.
APFI julkaisi myös englanninkieliset kuvaustoimintaohjeet pandemian aikana
Suomeen ulkomailta saapuvalle tuotantohenkilökunnalle, sekä viestitti ohjeistuksista ulkomaille.
Jotta Covid-19 -tilannetta koskeva tarpeellinen tieto olisi helposti löydettävissä,
yhdistyksen kotisivulle tehtiin erillinen sivu, jolle koottiin kaikki pandemiaan liittyvä jäsenistöä koskeva tieto, mm. kuvaussuositukset, mahdollisten koronatukien
hakuajat ja muita hyödyllisiä linkkejä.
Lisäksi APFI tiedotti säännöllisesti sosiaalisen median kautta jäsenistöä av-alan tapahtumista ja ilmiöistä sekä muista alan uutisista niin kotimaassa kuin ulkomailla.
Vuonna 2020 APFI lähetti jäsenilleen neljä uutiskirjettä. Uutiskirjeellä tiedotettiin
erityisesti APFI:n sisäisistä tapahtumista kuten tekijänoikeuskorvauksien tilitysaikatauluista, rahoituksien vahvistumisista, APFI:n omista tilaisuuksista sekä yhteistyötapahtumista. Uutiskirjeiden lisäksi jäsenistölle lähetetään myös yksittäisiä
sähköposteja, joissa tiedotetaan tulevista koulutuksista, hankkeista yms.
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KANSAINVÄLISTYMINEN
Vuonna 2020 APFI:n panosti jäsenyrityksille tarjottavien vienninedistämispalveluiden kehittämiseen yritysten esittämien tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Toiminnan suunnittelun pohjana toimivat alkuvuonna tehdyt jäsenhaastattelut. Pandemia ja sen aiheuttamat matkustusrajoitukset aiheuttivat merkittävän haasteen
toiminnalle. Kaikki loppuvuodelle 2020 suunnitellut hankkeet piti joko perua, lykätä tai niitä piti muuttaa merkittävällä tavalla. Kv-toiminta painottui siis vuonna
2020 alkukuukausien jälkeen puhtaasti Suomessa toteutettuun etätyöskentelyyn
ja kaikki koulutukset ja seminaarit järjestettiin verkon kautta.
APFI:n vienninedistämistoimenpiteitä rahoittivat Opetus- ja kulttuuriministeriö,
APFI:n jäsenet, ja hankekohtaiset yhteistyökumppanit.
Keskeisimmät toimintamuodot kansainvälistämisessä ovat markkinaraportit,
markettiosallistumiset, räätälöidyt vientimatkat, sekä seminaarit ja koulutukset.
Lisäksi APFI järjestää yhteistyötapahtumia, joista merkittävin vuonna 2020 oli The
Finnish Film Affair. APFI vastasi myös toista vuotta peräkkäin Suomen av-tuotantokannustimen kansainvälisestä markkinoinnista, sekä konsultoi Helsingin kaupungin North Star Film Alliance -hankketta läpi vuoden.
APFI kartoittaa ja jakaa tietoa tärkeistä vientimarkkinoista sekä muista olennaisista teemoista sekä jäsenille että koko alalle erilaisten markkinaraporttien, selvityksien ja oppaiden muodossa. Huhtikuussa APFI julkaisi englanninkielisen version
syksyllä 2019 valmistuneesta Ekosetistä, joka toimii oppaana ekologisesti kestävämpään av-tuotantoon.

Finnish Film Affair -tapahtumassa esiteltin tulokset APFI:n tilaamasta selvityksestä kotimaisten elokuvien ja tv-sarjojen
roolihahmojen diversiteetistä ja representaatiosta. Aiheesta järjestettiin myös paneelikeskustelu otsikolla Representation. Now!
Kuva: Finnish Film Affair / Tanja Ryhänen
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APFI:n toimintaan kuuluu alan kansainvälisiin festivaaleihin ja ammattilaistapahtumiin osallistuminen strategisilla markkina-alueilla sekä jäsenille räätälöidyn
ohjelman järjestäminen paikan päällä. APFI oli eri tavoilla mukana Göteborgissa, Berliinin European Film Marketissa, Series Mania Forum Digitalissa, Cannesin
Marché du Filmissä sekä MIPCOMissa. Lisäksi hakumenettelyn kautta tarjoamme
jäsenille mahdollisuuden osallistua tapahtumiin ja niiden koulutuksiin joko kokonaan ilmaiseksi tai alennetulla hinnalla.
APFI järjesti vuoden aikana monipuolisen webinaarisarjan, jonka aiheina olivat
mm. isojen kv-tuotantojen tuotantopalvelut, UK:n markkinoiden tilanne ja trendit, yhdysvaltalainen animaatiomarkkina (yhteistyössä Finnanimationin kanssa),
showrunnerina toimiminen kansainvälisissä sarjoissa, sekä scripted-sisällön liiketoiminta (yhteistyössä MediaXchange). Tarjosimme myös haun kautta usealle jäsentuottajalle paikat MediaXchangen järjestämässä kansainvälisessä Showrunner
-luentosarjassa ja Storytelling -työpajassa.
Keväällä APFI järjesti yhteistyössä Suomen elokuvasäätiön kanssa dokumenttielokuvien tuottajille suunnatun koulutuksen, johon kuului sekä avoin webinaari että
projektikonsultointia asiantuntija Freddy Neumannin kanssa. Kesällä APFI toteutti yhteistyössä Creatives Loop Internationalin kanssa Saksan virtuaalivientihankkeen tv-draama- ja formaattituottajille.
Syyskuussa jatkettiin vuoden 2019 suosituinta hanketta, paketointihanketta, jonka tavoitteena on parantaa tuotantoyhtiöiden kehittelyssä olevien projektien
esittelymateriaaleja. WOLF Consultants toimi jälleen asiantuntijana hankkeessa,
ja tällä kertaa myyntiagenttina toimiva Timo Suomi piti myös case study -luennon
ja konsultoi eri projekteja. Syksyllä järjestimme myös draama- ja formaattituottajille PR-konsultaatiohankkeen UK-markkinoilla toimimisesta.

Johanna Koljonen haastattelee The Bureau sarjan luojaa Éric Rochantia APFI:n showrunner seminaarissa.
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TEKIJÄNOIKEUSHALLINNOINTI
APFI edustaa av-tuotantoyhtiöitä yhteishallinto-organisaationa av-teosten edelleenvälittämisessä, opetuskäytössä, verkkotallennuksessa, yksityisen kopioinnin
hyvitysmaksussa ja ei-kaupalliseen julkiseen esittämisessä.
Vuodesta 2015 asti Kopioston kanssa vallinnut erimielisyys verkkotallennuskorvausten muihin kuin amerikkalaisiin ja suomalaisiin tuotantoihin kohdistuvista jako-osuuksista Kopioston saatiin ratkaistua joulukuussa 2020.
APFI:lla on yhdistyksen hallituksen nimeämä tilitystoimikunta, joka ohjaa tilitystoimintaa ja toimii tarvittaessa asiakkaan valitusten ratkaisijana. Tilitystoimikunnassa oli vuonna 2020 jäseninä Anniina Johansson, Pauliina Koutala,
Merja Ritola ja Antero Hartonen.
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TILITYKSET
Alla oleva taulukko kuvaa APFI:n tilitystoimintaa vuoinna 2019. Tilitystoiminta
esitellään yksityiskohtaisemmin avoimuusraportissa, joka on saatavissa APFI:n
verkkosivuilla.
Käyttölaji

Suuruus 2020

Aikataulu 2020

Verkkotallennuskorvaus

Vuonna 2020 suomalaisille tuotannoille kerättiin
tuottajille korvauksia vuosilta vuodelta 2019 yhteensä 1 778 744 euroa
ja vuoden 2020 Q1-Q3
ajalta 1 401 029 euroa.
Tuottajien osuus on 34,3
% suomalaisten AV-tuotantojen osuudesta. Ulkolaisille tuottajille kerättiin yhteensä 20 107 492
euroa, joista suuri osa on
aiemmin
kiistanalaisia
korvauksia 2015-2018.

Vuonna 2020 osoitettiin
korvaukset suomalaisista
ja US tuotannoista vuosilta 2017 ja 2018, yhteensä
9 796 308 euroa.

APFI, Kopiosto, Teosto ja Gramex myöntävät yhdessä lisenssin suomalaisten
vapaasti vastaanotettavien TV-lähetysten verkkotallennukseen palvelua tarjoaville operaatoreille.

Opetustallennuskorvaus

Vuonna
2020
kerättiin tuottajille 586 442
APFI ja Kopiosto myöntäjät lisenssin euroa, joka on 16,6
Opetushallituksen
AV-teosten tallentamiseen opetuskäy- %
maksamasta kokonaiskortössä. Lisenssin ostaa Opetushallitus
vauksesta AV-teosten käytöstä opetuksessa.

Vuonna 2020 oikeudenomistajille osoitettiin vuoden 2019 korvausta
548 038 euroa.

Hyvitysmaksu

Vuonna 2020 kerättiin
tuottajille 481 660 euAPFI kerää korvauksen yksityishenki- roa hyvitysmaksua, joka
löiden tekemästä AV-teosten kopioin- on 5,5 % OKM:n jakanista. Tämä hyvitysmaksu tulee valtion masta video-osuudesta.
budjetista.

Vuonna 2020 oikeudenomistajille osoitettiin vuoden 2019 korvausta
415 421 euroa.

Elokuvien käyttö opetuksessa Vuonna 2019 kerättiin

Elokuvien opetuskäyttö ja
muu elokuvien ei-kaupallinen käyttö ajalta joulukuu
2017-2019 tilitettiin 2020.
Osoitettu summa oli yhteensä 100 667 euroa.

61 355 euroa pitkien
APFI myöntää lisenssin pitkien suoma- kotimaisten elokuvien
laisten elokuvien käyttöön opetukses- käytöstä opetuksessa.
sa joko jatkuvana tai kertakäyttölupana

Muu elokuvien ei-kaupallinen Vuonna 2019 kerättiin
4 270 euroa.
käyttö.
APFI myöntää lisenssin pitkien suomalaisten elokuvien käyttöön lähinnä
kertalupana

Ulkomaisten TV-kanavien
edelleenlähetys Suomessa

Vuonna 2020 kerättiin
512 829 euroa.

Vuonna 2020 osoitettiin
vuosien 2018 ja 2019 korvaukset 1 056 194 euroa

Vuonna 2020 kerättiin
korvauksia ulkomailta
46 908 euroa.

Vuonna 2020 osoitettiin
46 908 euroa

Kopiosto myöntää lisenssin operaattoreille ja APFI sekä ulkomaiset TV-kanavat saavat osan tuotoista. Tuottajien
osuus on 26%.

Suomalaisteen TV-ohjelmien
edelleenlähetys ulkomailla
Ulkomaiset yhteishallinto-organisaatiot myöntävät lisenssin operattoreille
omassa maassaan ja maksavat korvauksen APFIn kautta.
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Kiista suomalaisiin tuotantoihin kohdistuvien verkkotallennuskorvausten jako-osuuksista ratkaistiin välitystuomiolla vuonna 2019, minkä seurauksena APFI:n tilitettäväksi tuli yhdellä kerralla 3,5 vuoden korvausmassa. APFI päätti tilittää
vuosien 2015-2018 korvaukset käyttäen kaikkia tosiasiassa tallennettuja ohjelmia
pelkkien ohjelmaotosten sijasta. Näin tilitysten piiriin tuli tuhansia ohjelmia, joille
ei aiemmin oltu laskettu korvauksia. Tämä hidasti tilitystä niin, että vuoden 2020
aikana saatiin tilitettyä vuosien 2017-2018 korvaukset suunniteltujen 3,5 vuoden
korvausten sijaan. Suurimpien korvausten saajille tarjottiin mahdollisuus saada
ennakkoa kesken olleista 2015-16 tilityksistä. Vuosien 2015-16 korvaukset on tilitetty huhtikuussa 2021.

APFI:N TALOUS 2020
APFI:n hallitus päätti siirtyä vuoden 2020 tilinpäätöksessä käsittelemään oikeudenomistajien puolesta kerätyt varat ainoastaan taseessa ja näyttämään omassa
tuloslaskelmassaan ainoastaan noiden varojen tilityksestä kertyneet hallintokulupidätykset. Tämä antaa oikeamman kuvan APFI:n tominnasta.

Tilikausi 2020

Budjetti 2020

Tilikausi 2019

Hallintokulupidätykset

709 747

655 400

329 101

Muut tuotot

538 358

641 700

821 632

1 248 104

1 297 100

1 150 733

-1 405 351

-1 570 900

-1 516 734

-157 247

-273 800

-366 001

Varainhankinta

134 042

120 000

295 480

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

-46 795

-1 200

521

70 000

155 000

70 000

Tilikauden tulos

0

0

0

Siirrot rahastoihin

0

0

0

Tilikauden ali/ylijäämä

0

0

0

Yhteensä toiminnan rahoittamiseen
Kulut
Tuotto/Kulujäämä

Yleisavustukset

Muissa tuloissa avustuksia siirtyi vuodelle 2021 suunniteltua enemmän, joten tuloksi kirjattiin budjetoitua vähemmän tuloja. Samoin budjetoitu Screen Helsinki
-tapahtuma peruttiin koronatilanteen vuoksi.
Kuluissa jäätiin selvästi budjetoidun tason alle henkilöstökuluissa, matkakuluissa
ja asiantuntijapalveluissa. Verkkotallennuksen jako-osuuksiin liittyvän oikeudenkäynnin kulut 136 t euroa kirjattiin nyt kuluksi, kun vastaavat hallintokulupidätykset pääosin näkyvät tulona.
Pankkitileillä on poikkeuksellisen paljon rahaa verkkotallennuskorvausten jakoosuusriitojen ratkettua. Pankki perii näistä varoista talletuspalkkion, joka on 0,5%
saldosta. Tämä kulu aiheuttaa sijoitus- ja rahoitustominnan negatiivisen saldon.
Agicoa perii kulun oikeudenomistajiilta, joka näkyy tulona muissa tuotoissa.
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APFI on käyttänyt jo etukäteen tulevaisuudessa ansaittavia hallinnointikulupidätyksiä 571 521 euroa. Summa vähentää taseessa olevia tilitysvelkoja oikeudenomistajille. Nämä hallinnokulupidätykset ansaitaan kun vuosilta 20152019 kerätyt, mutta vielä osoittamattomat verkkotallennuskorvaukset, 14 501
594 euroa, saadaan tilitettyä. Tulevaisuudessa APFI pystyy rahoittamaan toimintansa hankkimallaan runsaalla ulkopuolisella rahoituksella ja kohtuullisella
hallintokulupidätyksellä.
Tilikaudella 2020 kerättiin ja tilitettiin alla olevat määrät.
Lisätietoja tilityksistä löytyy avoimuusraportista.
Kerätty määrä

Osoitettu määrä

Opetustallennus

586 442

548 038

Hyvitysmaksu

481 660

415 421

Edelleenlähetys Suomessa

512 829

1 056 194

Edelleenlähetys ulkomailla

46 908

46 908

Muu ei-kaupallinen esittäminen

65 625

100 667

23 287 265

9 796 308

Verkkotallennus

TILIKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT
SEKÄ ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ JA
TOIMINNAN EPÄVARMUSTEKIJÖISTÄ
Tilikauden jälkeistä aikaa on hallinnut jo päättyväksi oletetun Covid-19 --pandemian uudelleenkiihtyminen alkuvuonna 2021. Organisaation voimavaroja on
edelleenkin keskitetty tilitystoimintaan ja tilitysten maksamisen nopeuttamiseen
siinä tarkoituksessa, että APFI näin pystyisi tukemaan tuotantoyhtiöitä vaikeassa
markkinatilanteessa.
Paras arvio tulevasta kehityksestä on, että markkinatilanne vuoden 2021 jälkipuoliskolla vaiheittain normalisoituu ja APFI:n toiminta palautuu ennalleen.
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5. TIEDOT KIELTÄYTYMISISTÄ
(direktiivin liite kohta 1 c)

APFI myöntää verkkotallennuksen ja edelleenlähettämisen lisenssit osana Kopioston neuvottelemia sopimuksia eikä näissä ole ollut kieltäytymisiä.
APFI myöntää suoraan käyttäjille lisenssin kotimaisen elokuvan ei-kaupallisiin esityksiin ja opetuskäyttöön eikä
näissä ole ollut kieltäytymisiä.

6. APFI:N OIKEUDELLINEN JA HALLINNOLLINEN RAKENNE
(direktiivin liite kohdat 1 d – f )

APFI on voittoa tavoittelematon yhdistys. Se ei omista tai käytä päätösvaltaa missään yhteisössä.
Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen syyskokouksen valitsema hallitus. Yhdityksellä on toiminnanjohtaja,
jonka valinnasta päättää hallitus.
Vuonna 2020 APFI ry maksoi hallituksen ja toiminnanjohtajan palkkoja ja palkkioita yhteensä 154 876 euroa.

7. TEKIJÄNOIKEUSTULOT
(direktiivin liite, kohta 2. a)

Audiovisual producers Finland – APFI ry laskutti tilivuonna korvauksia yhteensä 24,98 (6,56) milj. euroa. Vuoden 2020 aikana saatiin neuvotteluratkaisu verkkotallennuksen jakosuhteiden erimielisyyteen. Tästä johtuen
muille kuin suomalaisille ja US tuotannoille laskutttiin verkkotallennuskorvaukset vuosilta 2015-2020. Tavallisesta rytmistä poiketen vuoden aikana laskutettiiin korvausia US oikeudenomistajille vuosilta 2018-2020. Vuoden 2019 verkkotallennuksen vertailuluku sisältää suomalaisten teoksien korvaukset vuosilta 2015-2018, mutta ei muita verkkotallennuskorvauksia. Tulojen jakautuminen käyttöalueittain näkyy alla olevassa taulukossa.

Tekijänoikeustulot

Kerätty 2020

Opetustallennus

586 442

Hyvitysmaksu

481 660

Edelleenlähetys Suomessa

512 829

Edelleenlähetys ulkomailla

46 908

Muu ei-kaupallinen esittäminen

65 625

Verkkotallennus

23 287 265

YHTEENSÄ

24 980 730
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8. TILITYSKALENTERI
Verkkotallennus

APFI ilmoittaa
summan
kerätyksi,
kun

Kun APFI on
laskuttanut
osuutensa
Kopiostolta

Keräämisen
aikataulu

Neljännesvuosittain

APFI ilmoittaa
summan
osoitetuksi ja
jaetuksi, kun

Tilityslaskelma
on laadittu ja
järjestelmästä
on saatu
tilitettävät
määrät per teos

Osoittamisen
aikataulu

Vuosittain

APFI ilmoittaa
summan
maksetuksi,
kun

Raha on
maksettu joko
suomalaiselle
oikeudenomistajalle
tai Agicoalle
maksettavaksi
ulkolaiselle
oikeudenomistajalle

Maksamisen
aikataulu

Seuraava
kesäkuu

Suuruusluokka
kerätyt
n. 7 500 t euroa
korvaukset
vuodessa

Tilitys 2020

Tilitetty US ja
Suomi 2017-18

Ulkomaisten
kanavien
edelleenlähetys
Suomessa

Suomalaisten
ohjelmien
edelleenlähetys
ulkomailla

Kun APFI on
laskuttanut
osuutensa
Kopiostolta

Kun APFI on
laskuttanut
Kun Agicoa on
maksanut summat osuutensa
OpetusAPFIlle
hallitukselta

Opetustallennus

Kesäkuu

Maksajamaiden
aikatulu, useita
pieniä suorituksia

Raha on maksettu
APFI:n tililta
Agicoalle

Tilityslaskelma
on laadittu ja
Kun Agicoa on
tilitysjärjestelmaksanut summat
mästä on saatu
APFIlle
tilitettävät
määrät per teos

Kesäkuu

Seuraava
kesäkuu

Elokuu

3 kertaa vuodessa

Raha on maksettu
APFIn tililta
Agicoalle

Raha on
maksettu joko
suomalaiselle
oikeudenRaha on maksettu omistajalle
oikeudenhaltijoille tai Agicoalle
maksettavaksi
ulkolaiselle
oikeudenomistajalle.

Hyvitysmaksu

Elokuvien
julkinen
esittäminen ja
opetuskäyttö

Kun APFI on
laskuttanut
osuutensa
Opetus- ja
kulttuuriministeriöltä

Kun luvan
tarvitsijaa on
laskutettu
julkisesta
esittämisestä

Kesäkuu

Opetuskäyttö
tammikuu,
muu julkinen
esittäminen
lupaa
pyydettäessä

Tilityslaskelma
on laadittu ja
tilitysjärjestelmästä on saatu
maksettavat
määrät per teos

Tilityslaskelma
on laadittu ja
tilitysjärjestelmästä on saatu
maksettavat
määrät per teos

Seuraava
kesäkuu

Noin joka
toinen vuosi;
kun tilitettävä
kokonaissumma
on yli 100 000
euroa

Raha on
maksettu
oikeudenhaltijoille

Raha on
maksettu
oikeudenhaltijoille

Elokuu

3 kertaa vuodessa

Seuraava
kesäkuu

Seuraava
kesäkuu

N. joka toinen
vuosi; kun
tilitettävä
kokonaissumma
on n. 100 000
euroa

510 t euroa

50 t euroa

580 t euroa

480 t euroa

60 t euroa

Suunnitelman
mukaan.

Suunnitelman
mukaan

Suunnitelman
mukaan

Suunnitelman
mukaan

Tiilitys ajalta
12/2017 -2019
100 t euroa
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9. HALLINNOINNIN JA MUIDEN PALVELUIDEN KULUT
APFIn toiminnan kulut olivat vuonna 2020 1,40 (1,52) miljoonaa euroa ja rahoituksen nettokulut 0,05 miljoonaa euroa. APFIlla oli työsuhteessa 31.12.2019 9 (9) vakinaista työntekijää ja 2 (2) määräaikaista työntekijää.
Vuoden 2020 hallinnointikulupidätys on APFIn toiminnasta vuodeksi 2020 budjetoitujen nettokulujen määrä 0,65 (0,33) miljoonaa euroa. APFI pidättää hallintokulupidätyksen korvauksista, jotka on kerätty Suomesta
sekä tilitetään Suomeen. Ulkomaille tilitettävistä verkkotallenuskorvauksista APFI pidättää korvauksen yhdessä kansainvälisen yhteistyökumppanimme AGICOAn kanssa. Muista ulkomaisille teoksille menevistä korvauksista APFI ei pidätä mitään, aivan kuten ulkomailla käytöstä Suomeen tulevista korvauksista ei Suomessa pidätetä mitään.
Vuoden 2020 hallinnointikuluvähennys määriteltiin APFIn budjetin hyväksymisen yhteydessä niin, että se kattaa APFIn toiminnan suunnitellut kulut. Hallinnointikulupidätykseksi päätettiin
Hyvitysmaksu ja Opetustallennuskorvaus 16% kerätystä summasta
Ei-kaupallinen julkinen esittäminen 16% kerätystä summasta
Verkkotallennuskorvaus 10% kerätystä summasta
Kaikki toiminta- ja rahoituskustannukset luokkien mukaan (2.b.i).

Kokonaiskulut

Rahoituskulut

Rahoitustuotot

Kulut
yhteensä

Tuotot muut
kuin oikeuksien
hallinta

Nettokokonaiskulut

Opetustallennus

-34 926

-744

189

-35 481

13 162

-22 319

Hyvitysmaksu

-31 128

-611

155

-31 584

10 810

-20 773

Edelleenlähetys
suomessa

-23 422

-3 377

165

-26 634

11 510

-15 124

Edelleenlähetys
ulkomailla

-8 305

-60

15

-8 349

1 053

-7 296

Muu
ei-kaupallinen
esittäminen

-7 746

-83

21

-7 809

1 473

-6 336

Verkkotallennus

-1 299 825

-49 952

7 487

-1 342 290

522 661

-819 629

YHTEENSÄ

-1 405 351

-54 826

8 031

-1 452 146

560 669

-891 477

APFI kirjaa tilitystoiminnan kunkin luokan suorat kulut ko. luokalle. Tilitystoiminnan yhteiset kulut jaetaan luokille tilikauden aikana kerättyjen tekijänoikeustulojen suhteessa. APFIn muun toiminnan kulut jaetaan luokille tilikauden aikana kerättyjen tekijänoikeustulojen suhteessa ja esitetään yhdessä tilityksen kulujen kanssa
kokonaiskuluna
APFIn rahoitustulot ja -kulut tulevat pelkästään likviditeetin hallinnasta. APFIlla ei ole sijoituksia. Nettorahoituskulut eli lähinnä pankin perimät talletuspalkkiot 54 826 euroa ja tulot olivat 8 031 euroa vuonna 2020.
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Taulukossa on esitetty myös APFIn nettokokonaiskulut, jotka on laskettu vähentämällä kokonaiskuluista tilitystoimintaan liittymättömät tulot ja avustukset
Yksinomaan oikeuksien hallinnointiin liityvät kulut luokkien mukaan (2.b.ii)

Kulut

Rahoituskulut

Rahoitustuotot

Jakovaroista
katetut kulut

Yhteensä

Opetustallennus

-13 502

-182

175

-13 509

Hyvitysmaksu

-13 531

-149

144

-13 537

Edelleenlähetys
suomessa

-4 687

-3 377

153

Edelleenlähetys
ulkomailla

-6 591

-15

14

-6 592

Muu
ei-kaupallinen
esittäminen

-5 349

-20

20

-5 350

Verkkotallennus

-449 083

-46 892

6 938

41 000

-448 037

YHTEENSÄ

-492 743

-50 634

7 442

43 588

-492 346

2 588

-5 322

Kuluissa on muille tekijänoikeusjärjestöille maksetut palkkiot, tilitysjärjestelmän tietojärjestelmäkulut ja tuntikirjanpidon mukaan suoraan tilityksiin liittyvien tehtävien kustannus. Kuluihin ei sisälly mitään allokoituja
yleiskustannuksia.
Muihin palveluihin liittyvät toimintakulut (2.b.iii)
Koko APFI

Tilitystoiminta

Muut kuin tilitys

1 248 104

891 477

356 627

-1 405 351

-492 743

-912 609

Varainhankinta

134 042

0

134 042

Sijoitus- ja
rahoitustoiminta

-46 795

-43 192

-3 603

Yleisavustukset

70 000

0

70 000

Tuotot
Kulut

-355 543

Muun kuin tilityksen nettokulut
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Kustannusten kattamiseen käytetyt varat (2.b.iv)
709 747

Hallinnointipalkkiot

43 588

Jakovaroista katetut rahoituskulut
Muut tilityksen tuotot

-43 369

Muun toiminnan tuotot

361 781

Varainhankinta

134 042

Yleisavustukset

70 000
176 357

Ennakkoon käytetyt hallinointipalkkiot

1 452 146

Yhteensä

Verkkotallennustilitysten viivästyminen on pakottanut käyttämään vielä ansaitsemattomia verkkotallennuksien hallintokulupidätyksiä etukäteen.

Jakovaroista
katetut
rahoituskulut

APFI:n keräämä
hallinnointipidätys

% tekijänoikeustuloista

% tekijänoikeustuloista

Opetustallennus

71 994

12,3 %

0,0 %

Hyvitysmaksu

77 104

16,0 %

0,0 %

Edelleenlähetys suomessa

0

0,0 %

Edelleenlähetys ulkomailla

0

0,0 %

0,0 %

Muu ei-kaupallinen
esittäminen

0

0,0 %

0,0 %

Verkkotallennus

560 649

2,4 %

Yhteensä

709 747

2 588

0,5 %

41 000

0,2 %

43 588

Suora
hallinnointikulu

%
korvauksesta

Kokonaiskulu

%
korvauksesta

Nettokokonaiskulu

%
korvauksesta

Opetustallennus

-13 502

-2,3 %

-34 923

-6,0 %

-22 316

-3,8 %

Hyvitysmaksu

-13 531

-2,8 %

-31 125

-6,5 %

-20 771

-4,3 %

Edelleenlähetys
suomessa

-4 687

-0,9 %

-23 419

-4,6 %

-15 121

-2,9 %

Edelleenlähetys
ulkomailla

-6 591

-14,1 %

-8 304

-17,7 %

-7 296

-15,6 %

Muu
ei-kaupallinen
esittäminen

-5 349

-8,2 %

-7 746

-11,8 %

-6 335

-9,7 %

Verkkotallennus

-449 083

-1,9 %

-1 299 701

-5,6 %

-819 505

-3,5 %

Yhteensä

-492 743

-1 405 218

-891 344

APFI kerää hallintokulupidätyksen omien kulujensa kattamiseksi. Pidätys tuloutetaan korvauksen valmistuttua
tilitettäväksi (”osoitettu”). Tästä syystä edellisen vuoden korvaussummasta laskettua pidätystä verrataan tänä
vuonna kerättyyn korvaukseen.
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APFI kirjaa tilitystoiminnan kunkin luokan suorat kulut ko. luokalle. Tilitystoiminnan yhteiset kulut jaetaan luokille tilikauden aikana kerättyjen tekijänoikeustulojen suhteessa ja esitetään suorissa hallinnointikuluissa APFIn muun toiminnan kulut jaetaan luokille tilikauden aikana kerättyjen tekijänoikeustulojen suhteessa ja esitetään yhdessä tilityskulujen kanssa kokonaiskulut-sarakkeessa.
Nettokokonaiskuluissa on APFI:n kokonaiskuluista vähennetty tilitystoimintaan kuulumattomat tulot ja
avustukset
Oikeudenhaltijoille osoitetut määrät (2.c.i)
Joka sisältää jakamatta jääneitä varoja
vuodelta 2016

Osoitettu määrä
Opetustallennus

548 038

52 143

Hyvitysmaksu

415 421

29 900

1 056 194

0

46 908

0

100 667

0

9 796 308

0

Edelleenlähetys suomessa
Edelleenlähetys ulkomailla
Muu ei-kaupallinen esittäminen
Verkkotallennus

Osoitetuista määristä olemme laatineet tilityslaskelman ja jakaneet oikeudenhaltijoille tulevat varat yksittäisille lähetyksille, siitä teoksille ja edelleen oikeudenomistajille.
Oikeudenhaltijoille maksetut määrät ja niiden jaksotus (2.c.ii-iii)
Joista vuonna
2020/2019
kerättyjä varoja

Joista vanhempia varoja

Opetustallennus

602 517

599 611

2 905

Hyvitysmaksu

389 948

386 245

3 703

Edelleenlähetys suomessa

891 946

743 320

148 626

Edelleenlähetys ulkomailla

69 025

68 893

133

Muu ei-kaupallinen esittäminen

94 902

36 580

58 322

5 126 951

3 231 485

1 895 466

Verkkotallennus

Opetustallennuskorvauksista 2020 on on maksettu ulkomaisille oikeudenomistajille ennen varsinaisen tilityksen valmistumista. Ulkomaisen edelleenlähettämisessä vuonna 2019 kerättyjä varoja osoitettuja vasta 2020.
Suurimmille suomalaisille oikeudenomistajille annettiin mahdollisuus saada osa vuoden 2016 verkkotallennuskorvauksista jo 2020, ennen tilityksen valmistumista.
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Kerättyjen, mutta ei osoitettujen määrien kokonaismäärä (2.c.iv)
Odottamassa

Ajalta

Varauksissa

Opetustallennus

450 525

Kerätty 2020, esitysvuodelta 2020

39 660,66

Hyvitysmaksu

481 660

Kerätty 2020, esitysvuodelta 2020

41 107,91

0

Edelleenlähetys

65 625

Kerätty 2020,
esitysvuodelta 2020

Verkkotalllennus

20 723 412

Tilikausilta 2019-2020,
esitysvuosilta 2015-2020

Verkkotalllennus

1 505 219

Myöhässä olevat lähetysvuoden
2015-16 korvaukset

Muu ei-kaupallinen esittäminen

199 708,17

Osoitettujen, mutta ei vielä maksettujen määrien kokonaismäärä (2.c.v)
Yhteensä
Opetustallennus
Hyvitysmaksu
Edelleenlähetys
Muu ei-kaupallinen
esittäminen

2020

2019

2018

2017

vanhempia

178 669

81 313

54 674

42 683

70 114

29 424

23 218

17 472

112 923

110 943

97 118

21 738

5 765

0

0

0

2 233 787

2 245 907

1 364 061

2 422 621

2 403 179

1 385 799

346 289

3 569

5 765

Verkkotalllennus

5 843 754

YHTEENSÄ

6 444 592

3 569

229 424

0

Vuosi viittaa lähetysvuoteen paitsi suomalaisteen ohjelmien edelleenlähetyksessä ulkomailla, jossa se viittaa
maksun saamisen vuoteen.
Syyt viiveisiin (2.c.vi)
Odotus on, että AV-tuottajat rekisteröivät teoksensa omatoimisesti APFIn kantaan. Aina näin ei käy. Yritämme
selvittää oikeidenomistajia ja patistaa heitä tekemään teosten rekisteröinti. Tämä hidastaa tilitysprosessia ja aiheuttaa tunnistamattomia teoksia.
Vuonna 2020 APFI ei kyennyt tilittämään vuonna 2019 saatuja kotimaisia verkkotallennuskorvauksia ajalta
2015-2016 vaaditussa rytmissä. Syynä tähän oli se, että vuonna 2019 saimme välimiesmenettelyn kautta kerralla kaikki lähetysvuosien 2015-2018 kotimaiset korvaukset ja että olimme päättäneet jakaa tämän uuden
korvauslajin korvaukset kaikkien toteutuneiden tallennusten perusteella sen sijaan että olisimme käyttäneet
suuntaa-antavaa otosta jaon perusteena. Kaikkien ohjelmien käyttö korvausten perusteena toi tuhansia uusia teoksia korvausten piiriin ja näiden ohjelmien tunnistaminen viivästytti työtä ennakoimattomalla tavalla.
Kun kotimaiset verkkotallenuskorvaukset lähetysvuosilta 2017-18 oli jo jaettu toteutuneiden tallennusten perustella, olisi siirtyminen ehkä nopeamman tilitystahdin mahdollistavaan suuntaa-antavaan otokseen vuosien
2015-16 osalta johtanut kohtuuttomaan lopputulokseen varsinkin pienten tuottajin kannalta. Lähetysvuosien
2015-16 korvaukset tilitettiin 03/2021.
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Muiden ulkomaisten ohjelmien jako-osuuksista APFIn edustamien tuottajien ja Kopioston edustamien
tahojen välillä päästiin sopuun joulukuussa 2020.
Osa US-tuottajista ei ole vastaanottanut jo osoitettuja verkkotallennuskorvauksiaan.
Ei-jaettavissa olleet määrät 2019 (2.c.vii)
Vuoden 2016 lähetyksistä jakamatta jääneeitä varoja liitettiin vuoden 2020 tilityksiin seuraavasti
Opetustallennus 2015

52 143

Hyvitysmaksu 2015

29 900

Ylläolevat määrät sisältävät vuoden 2016 varauksesta sen osan, jota ei ole käytetty 3 vuoden aikana korvauksiin sekä vuoden 2016 tunnistamattomien teosten ja tavoittamattomien tuottajien osuudet. Jaettavaksi siirrettävästä määrästä vähennetään varaus 4 % koko jaettavasta summasta 2020 eli varausta
vyörytetään eteenpäin.

10. MUILTA YHTEISHALLINNOINTIORGANISAATIOILTA SAADUT
MÄÄRÄT JA MUILLE MAKSETUT MÄÄRÄT
(direktiivin liite, kohta 2 d)

APFI on saanut muilta yhteishallinto-organisaatioilta seuraavat määrät vuonna 2020
Mikä

Keneltä

Eur

Verkkotallennus FI

Kopiosto

3 190 774,24

Verkkotallennus US

Kopiosto

9 119 084,96

Verkkotallennus RoW

Kopiosto

10 977 405,94

Edelleenlähetys Kotimaa

Kopiosto

512 829,29

Edelleenlähetys muut maat

Agicoa Europe Brussels

3 692,68

Edelleenlähetys muut maat

Agicoa Norge c/o Bulco&Co

2 890,68

Edelleenlähetys muut maat

FRF Filmproducenternas Rättighetsför

8 294,61

Edelleenlähetys muut maat

AGICOA urheberrechtsschutz GmbH

4 467,13

Edelleenlähetys muut maat

Agicoa Geneva

24 689,63

Edelleenlähetys muut maat

ANGOA Paris

2 873,76

Opetustallennus

Screenrights.org / Australia

591,93

APFI on maksanut muille yhteishallinto-organisaatioille seuraavat määrät vuonna 2020
Mikä

Kenelle

Eur

Verkkotallennus US

Agicoa Geneva

2 939 196,53

Edelleenlähetys

Agicoa Geneva

870 104,69

Opetustallennus

Agicoa Geneva

271 842,98
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10.1.

Muille yhteishallinnointiorganisaatioille kuuluvista tuloista
perityt hallinnointipalkkiot

APFI ei peri palkkiota AGICOAlle edelleen tilitettävistä opetustallennus- ja edelleenlähetyskorvauksista. Verkkotallennuskorvausten osalta AGICOA ja APFI jakamaan yhteisesti sovitun hallintokulupidätyksen.

10.2.

Muiden yhteishallinnointiorganisaatioiden maksamista määristä
perityt hallinnointipalkkiot

APFI ei peri palkkioita kansainvälisten organisaatioiden maksamista tekijänoikeuskorvauksista.
APFI ottaa hallintokulupidätyksen Kopioston keräämien korvauksien jakamisesta.

10.3.

Muiden yhteishallinnointiorganisaatioiden suoraan
oikeudenhaltijoille jakamat määrät

Muut yhteishallinnointiorganisaatiot eivät maksa suoraan tuottajien tekijänoikeuteen liittyviä korvauksia APFIn asiakkaille. Kopiosto saattaa maksaa tuottajille tekijänoikeuskorvauksia tuottajille siirtyneistä tekijöiden
oikeuksista.
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Avoimuusraportin allekirjoitukset
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puheenjohtaja

1. varapuheenjohtaja

Martti Sivonen
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2. varapuheenjohtaja

Jukka Helle

Nina Laurio

Tomi Paajanen
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Hanna Tuovio
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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Audiovisual Producers Finland - APFI ry:n jäsenille
Tilinpäätöksen tilintarkastus
Lausunto
Olen tilintarkastanut Audiovisual Producers Finland - APFI ry:n (y-tunnus 1490962-9) tilinpäätöksen tilikaudelta
1.1. - 31.12.2020. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot.
Lausuntonani esitän, että tilinpäätös, joka osoittaa nollatulosta, antaa oikean ja riittävän kuvan yhdistyksen
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista
koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.
Lausunnon perustelut
Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olen riippumaton yhdistyksestä niiden Suomessa noudatettavien eettisten
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani tilintarkastusta ja olen täyttänyt muut näiden vaatimusten
mukaiset eettiset velvollisuuteni. Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän
tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.
Tilinpäätöstä koskevat hallituksen velvollisuudet
Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa
olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.
Hallitus vastaa myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia
tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.
Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa ja
soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on
laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos
yhdistys aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.
Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä
tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntoni.
Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina
havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi
aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä
voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.
Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytän ammatillista harkintaa ja säilytän
ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:
•

tunnistan ja arvioin väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden
riskit, suunnittelen ja suoritan näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankin lausuntoni
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että
väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että
virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä
yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen
esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.
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•

muodostan käsitykseni tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäkseni
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta en siinä
tarkoituksessa, että pystyisin antamaan lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

•

arvioin sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

•

teen johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen
toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä,
esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa
merkittävää aihetta epäillä yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätökseni on, että
olennaista epävarmuutta esiintyy, minun täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessani lukijan huomiota
epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät
ole riittäviä, mukauttaa lausuntoni. Johtopäätökseni perustuvat tilintarkastuskertomuksen
antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet
voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.

•

arvioin tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa,
rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten,
että se antaa oikean ja riittävän kuvan.
Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta
sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät
puutteellisuudet, jotka tunnistan tilintarkastuksen aikana.
Muut raportointivelvoitteet
Muu informaatio
Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen. Tilinpäätöstä koskeva
lausuntomme ei kata muuta informaatiota.
Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä
tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta
suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä.
Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien
säännösten mukaisesti.
Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että
toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.
Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa on olennainen
virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.
Helsingissä 24. päivänä toukokuuta 2021

Johanna Hilden, KHT
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authority to sign
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myndighed til at underskrive
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