Audiovisual Producers Finland – APFI ry
Säännöt
1. Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Audiovisual Producers Finland – APFI ry. Yhdistyksen kotipaikka
on Helsinki.
2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on:
a) Suomalaisen audiovisuaalisen sisältötuotantoalan tuottajien yhteisten tavoitteiden
edistäminen, alalla toimivien ammatinharjoittajien yleisten ja yhteisten
ammatinharjoittamiseen liittyvien etujen valvominen, jäsentensä välisen
yhteistoiminnan edistäminen sekä av-alan ja elokuvakulttuurin yleinen edunvalvonta
ja kehittäminen. Yhdistys järjestää myös alan ammattilaisille suunnattuja ajankohtaisia
ja alan tulevaisuutta käsitteleviä tilaisuuksia, tapahtumia ja kilpailuja.
Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä uutta teknologiaa tarjoavien yritysten ja yhteisöjen
kanssa ja tarjoaa jäsenilleen tietoa eri alojen uusista innovaatioista. Yhdistys on
merkittävässä roolissa alan tutkimuksen, koulutuksen, työllistymisen sekä
yritystoiminnan kehittämisessä.
b) Suomalaisen audiovisuaalisen sisältötuotantoalan tuotantoyhtiöiden ja muiden alan
toimijoiden kansainvälistymisen edellytyksien ja kasvun sekä kilpailukyvyn
edistäminen. Yhdistys tekee suomalaisia sisältötuotantoja tunnetuksi ulkomailla sekä
edistää kansainvälisesti Suomen tunnettuutta kuvauspaikkana sekä markkinoi
suomalaisia tuotantopalveluita ulkomaalaisille toimijoille.
c) Asiakassopimuksiin sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiin
sopimuslisenssimandaatteihin perustuen tuotantoyhtiöiden tekijänoikeuksien
kollektiivinen hallinnointi, tekijänoikeuksien ja tekijänoikeuksien lähioikeuksien
käytön valvominen, käyttöä koskevien korvauksien kerääminen sekä niiden
tilittäminen oikeudenhaltijoille. Yhdistys myös huolehtii keskitetysti niistä oikeuksista,
joita tuottajilla on perustuen itsenäisiin tai siirrettyihin oikeuksiin, kuten
tekijänoikeudellisiin sopimus- ja pakkolisenssijärjestelmiin perustuviin käyttöihin sekä
korvausjärjestelmän osalta, joka perustuu lupajärjestelyihin ja mm. tekijänoikeuslaissa
määritellyn hyvitysmaksun perintään. Yhdistys voi myöntää myös muita käyttölupia.
Yhdistys edistää tekijänoikeudellisesti suojattujen elokuvateosten ja liikkuvaa kuvaa
sisältävien audiovisuaalisten teosten tuottajien oikeusaseman kehittymistä sekä
näiden kulttuuripoliittista asemaa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
d) tekee esityksiä, antaa lausuntoja, tarjoaa asiantuntijapalveluita, järjestää alaan liittyvää
tiedotus-, julkaisu-, tutkimus- ja koulutustoimintaa sekä tapahtumia ja kilpailuja.
Yhdistys valvoo jäsentensä etuja ammatillisissa, taloudellisissa ja lainsäädäntöön
liittyvissä kysymyksissä niin kotimaassa kuin ulkomailla. Yhdistys osallistuu
aktiivisesti viestintä- ja kulttuuripoliittiseen keskusteluun ja pyrkii vahvistamaan alan
kehitystä osallistumalla nykyisten sekä uusien rahoitusinstrumenttien ja
arvottamismenetelmien kehittämiseen. Yhdistys toimii yhteistyössä eri ministeriöiden,
rahoittajien, säätiöiden ja muiden audiovisuaalisen sisältötuotantoalan tai sen
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yhteydessä toimivien yhteisöjen ja yritysten kanssa. Yhdistys tekee yhteistyötä myös
alan ulkopuolisten toimijoiden ja yritysten kanssa.
e) Yhdistys koordinoi suomalaisen audiovisuaalisen sisältötuotantoalan
vienninedistämishankkeita sekä alan toimijoiden osallistumista kansainvälisiin
vientitapahtumiin. Yhdistys tarjoa jäsenilleen kattavaa koti- sekä ulkomaista
markkinatietoa ja kontakteja sekä järjestää erilaisia kansainvälistymiseen tähtääviä
räätälöityjä tilaisuuksia. Yhdistys koordinoi audiovisuaaliseen tuotantokannustimeen
liittyvää vaikuttamista, viestintää, toimenpiteitä ja kehittämistä tiiviissä yhteistyössä
toimialan vaikuttajien, muiden toimijoiden sekä kansainvälisten asiantuntijoiden
kanssa. Yhdistys tarjoaa kansainvälisille toimijoille tietoa Suomesta kuvauspaikkana
sekä Suomessa kuvaamiseen liittyvistä palveluntarjoajista.
f) Yhdistys neuvottelee, kohdassa 2. c) mainittuihin mandaatteihin perustuen, teosten
käyttöehdot, kerää korvaukset ja tilittää ne tuotantoyhtiöille. Yhdistyksen tilittämät
korvauslajit ovat mm. opetustallennuskorvaus, hyvitysmaksu, edelleenlähetyskorvaus,
opetuskäyttökorvaus, muun julkisen esittämisen käyttökorvaus sekä
verkkotallennuskorvaus. Yhdistys seuraa tekijänoikeusasioiden kehitystä koti- ja
ulkomailla, tekee tarpeellisia aloitteita ja esityksiä, harjoittaa koulutus- ja
tiedotustoimintaa erityisesti elokuvan ja liikkuvan kuvan tuotannon aloilla sekä edistää
näiden saattamista laillisesti yleisön saataviin. Tuottajaoikeuksien hallinnoimiseksi,
kehittämiseksi ja valvomiseksi yhdistys edustaa jäseniään ja asiakkaitaan
tekijänoikeuslain säännöksiin perustuvissa asioissa ja asiakassopimuksessa
määriteltyjen oikeuksien osalta siinä laajuudessa kuin asiakkaat ovat siirtäneet ne
yhdistyksen tehtäväksi. Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä muiden
tekijänoikeusjärjestöjen kanssa niin kotimaassa kuin ulkomailla.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole kerryttää ylijäämää eikä hankkia voittoa jäsenilleen.
Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta,
ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä järjestää asianomaisella
luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia.
3. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä suomalainen audiovisuaalisen
sisältötuotantoalan oikeuskelpoinen yhteisö, joka harjoittaa audiovisuaalisen alan
tuotantoa ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Partnerijäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai rekisteröity yhteisö, joka haluaa tukea
yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset ja partnerijäsenet hyväksyy kirjallisesta hakemuksesta yhdistyksen hallitus
enemmistön päätöksellä. Jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyskokouksen
vahvistaman jäsenmaksun.
4. Jäsenen eroaminen tai erottaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi. Jäsenyys päättyy sen vuoden lopussa, jonka kuluessa ilmoitus on tehty.
Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle eroilmoituksen tekemiseen
mennessä erääntyneet maksut.
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Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen välittömin vaikutuksin yhdistyksestä, jos jäsen
• on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa tai muun sääntöjen mukaisen maksunsa
maksamatta,
• on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin on yhdistykseen liittymällä
sitoutunut,
• on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut yhdistystä,
• ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
5. Jäsenmaksut
Yhdistyksen vuosikokous päättää vuosittain varsinaisten jäsenten liikevaihtoon
perustuvan jäsenmaksun suuruuden sekä mahdollisilta partnerijäseniltä perittävän
vuotuisen kiinteän partnerijäsenmaksun suuruuden.
6. Yhdistyksen asiakkaat
Yhdistys tekee kohdassa 2. c) mainittuihin korvauksiin oikeutettujen yhteisöjen kanssa
asiakassopimuksen, jonka tarkemman sisällön vahvistaa yhdistyksen hallitus.
Yhdistyksen asiakkaaksi on oikeutettu pääsemään jokainen, jolla on sääntöjen kohdassa
2. c) määriteltyjä oikeuksia tai oikeus niistä johtuviin korvauksiin.
7. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksen valitsemat
puheenjohtaja ja 4 - 12 jäsentä sekä 2 - 6 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on
kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan 1 – 3 varapuheenjohtajaa sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat
toimihenkilöt.
Hallituksen jäsenille maksetaan vuosittainen palkkio, jonka suuruuden päättää
yhdistyskokous. Mikäli hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan kesken toimikauden,
palkkio maksetaan vain toteutuneiden kokousten mukaisesti.
Hallitukseen valittavien henkilöiden tulee kattavasti ja tasapuolisesti edustaa
aihepiiriltään, toteutusvallaltaan ja käyttötarkoitukseltaan erilaisten audiovisuaalisten
teosten tuottajaintressejä ja jäsenien edustaman audiovisuaalisen sisältötuotantoalan
osa-alueita. Hallitukseen voidaan myös tarvittaessa valita em. alan ulkopuolelta
henkilöitä.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Hallituksen kokouksissa on jokaisella
hallituksen varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Partnerijäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja
puheoikeus.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan,
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä ensimmäisen
estymättömän varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä
sitä vaatii.
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Yhdistyksen hallituksella on yhteishallinnointilain mukaan oikeus päättää seuraavista
tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista yleiskokoukselle kuuluvista asioista:
a. riskienhallintaperiaatteista
b. kiinteän omaisuuden hankinnasta, myynnistä ja kiinnittämisestä
koskevista periaatteista
c. sulautumisesta, tytäryhteisön perustamisesta sekä toisen yhteisön tai
sen osuuksien tai oikeuksien hankinnan hyväksymisestä sekä muista
merkittävistä organisatorisista muutoksista, joilla on merkitystä
tekijänoikeuden yhteishallinnointiin
d. lainojen ottamisesta ja myöntämisestä sekä niihin liittyvistä vakuuksista
8. Toiminnanjohtaja
Yhdistyksellä on toiminnanjohtaja, jonka valinnasta, palkkiosta, tehtävistä ja
valtuuksista päättää hallitus.
9. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kumpikin yksin.
Yhdistyksen nimen voi kirjoittaa myös yksin henkilö, jolle hallitus antaa erikseen siihen
henkilökohtaisen oikeuden.
10. Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
tilintarkastajalle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan
tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen
vuosikokousta.
11. Yhdistyksen kokoukset
Jäsenet toteuttavat jäsenoikeuksiaan yhdistyksen kokouksissa. Jokaisella varsinaisella
jäsenellä on yhtäläinen äänioikeus yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kokouksen
päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen tarkemmin määrittelemänä
ajankohtana viimeistään toukokuun ja syyskokous viimeistään joulukuun loppuun
mennessä. Hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä, osallistuminen
kokoukseen on mahdollista myös tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä apuvälinettä
hyväksikäyttäen.
Ylimääräinen yhdistyskokous pidetään, milloin hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai
yhdistyksen kokous niin päättää tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten
kirjallisesti vaatii.
12. Yhdistysten kokousten koollekutsuminen
Kutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava jäsenille vähintään kymmenen (10)
päivää ennen kokousta sähköpostitse tai kirjeitse jäsenluettelossa mainittuun
osoitteeseen.
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13. Varsinaiset kokoukset
Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:
1. kokouksen avaus
2. kokouksen puheenjohtajan, kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta ja muiden
kokousvirkailijoiden valinta
3. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. kokouksen esityslistan hyväksyminen
5. edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien
lausunnon esittäminen
6. tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. oikeudenhaltijoille kuuluvien tekijänoikeuskorvausten jakamisessa
noudatettavat yleiset periaatteet (tilitysohjesäännön vahvistaminen)
8. jakamatta jääneiden tekijänoikeuskorvausten käyttö sekä yleiset periaatteet,
joiden mukaisesti tällaiset varat käytetään
9. tekijänoikeuskorvausten ja niiden sijoittamisesta saatavien tulojen yleiset
sijoitusperiaatteet
10. yleiset periaatteet, jotka koskevat tekijänoikeuskorvauksista ja niiden
sijoittamisesta saatavista tuloista tehtäviä vähennyksiä
11. muut kokouskutsussa mainitut asiat
Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:
1. kokouksen avaus
2. kokouksen puheenjohtajan, kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta ja muiden
kokousvirkailijoiden valinta
3. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. kokouksen esityslistan hyväksyminen
5. toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksujen suuruuden
vahvistaminen
6. hallituksen varapuheenjohtajien ja hallituksen varsinaisten jäsenien määrästä
päättäminen
7. hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jäsenten sekä varajäsenten
valinta
8. hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden
vahvistaminen
9. tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta; tilintarkastajan varahenkilöineen
tulee olla KHT-tilintarkastaja ja KHT-yhteisö
10. muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin, että asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Yhdistyskokouksen päätöksellä voidaan osoittaa tekijänoikeuskorvausvaroja
käytettäväksi audiovisuaalisen sisältötuotantoalan yleisten toimintaedellytysten
edistämiseen.
14. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta sekä yhdistyksen purkamisesta voidaan
tehdä yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
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Jos yhdistys päätetään purkaa, tai sen toiminta purkautuu, jaetaan yhdistyksen
tilityssääntöjen edellyttämien oikeudenhaltijoille tapahtuvien korvausten maksamisen
ja vastuiden kattamisen jälkeen mahdollisesti jäävät varat audiovisuaalisen
sisältötuotantoalan tuottajien toimintaedellytysten parantamiseen sekä yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen
määrittämällä tavalla.
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