Kopiointilupa seurakunnassa
Kopioston kopiointilupa
mahdollistaa nuottien, laulun
sanojen, kuvien, kirjojen, lehtien
ja muiden julkaisujen osittaisen
kopioimisen ja kopioiden käytön
seurakuntien toiminnassa.

TEKIJÄNOIKEUDEN SUOJAAMIEN teosten kopioimiseen tarvitaan yleensä
tekijän, kustantajan tai muun oikeudenhaltijan lupa. Vapaasti saat kopioida
sellaisia teoksia, joiden osalta tekijänoikeudellinen suoja on päättynyt.
Tässä esitteessä kerromme tarkemmin, mitä kopiointilupamme mahdollistaa.
Voit tarkistaa Kopioston asiakaspalvelusta, onko seurakunnallasi
Kopioston kopiointilupa: 09 4315 2320 / kopiointiluvat@kopiosto.fi

TEKIJÄNOIKEUS on voimassa vielä 70 vuotta
tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Jos
teoksella on useita tekijöitä, teoksen suojaaika lasketaan viimeiseksi kuolleen tekijän
kuolinvuodesta.
Valokuvat voivat saada kahdenlaista
suojaa. Jos valokuva ei ylitä teoskynnystä,

saa valokuva suojaa 50 vuotta kuvan valmis
tamisvuodesta. Teoskynnyksen ylittävät
valokuvat saavat saman tekijänoikeussuojan
kuin muutkin teokset eli tekijänoikeus on
voimassa valokuvaajan eliniän plus 70 vuotta
valokuvaajan kuolinvuoden päättymisestä.

Kopiointiluvalla saat kopioida
nuotteja, julkaisuja ja
verkkoaineistoja

Kopioiden käyttö
seurakunnan toiminnassa

Samasta julkaisusta saat kopioida tai skannata enintään 20 sivua, ei
kuitenkaan yli puolta julkaisusta. Nuotteja ja laulun sanoja saat kopioida
tai skannata tiettyjä käyttötarkoituksia varten enintään 10 sivua, ei
kuitenkaan enempää kuin puolet koko julkaisusta. Lähtökohtaisesti on
toivottavaa käyttää alkuperäisiä nuotteja.

Kopioita saat jakaa oman seurakuntasi henkilökunnalle paperikopioina
ja sähköpostilla. Voit myös tallentaa kopion siten, että se on oman
seurakuntasi henkilökunnan saatavilla, esimerkiksi seurakunnan
intranetissä.

Kopiointiluvalla saat kopioida myös internetistä kuva- ja tekstiaineistoja,
kuten verkkolehden artikkeleita. Internetistä saat kopioida sellaisia
kuvia tai artikkeleita, jotka ovat luvallisesti ja vapaasti verkossa eli
aineiston käyttö ei edellytä kirjautumista tai lisenssin hankkimista.
Verkosta saat kopioida enintään 20 kuvaa tai sivua samalta
verkkosivustolta.

Kopiointiluvalla saat myös liittää kopioituja sisältöjä, esimerkiksi kuvia
tai otteita kirjoista, osaksi omaa seurakunnan sisäistä käyttöä varten
tekemääsi esitystä.
Teoksen sisältöä ei saa muunnella tai muuttaa, eikä kopioista saa
periä maksua.

Jos aineisto, esimerkiksi nuotti, oppimateriaali tai muu julkaisu, on
hankittu alun perin digitaalisena, sen käyttöä, jakamista ja kopiointia
koskevat omat käyttöehdot, joita tulee noudattaa.

Nuotilla tarkoitetaan painetussa tai sähköisessä
muodossa olevaa nuottia, tabulatuuria, laulun
sanoitusta, sävellettyä tekstiä tai muuta vastaavaa
sävellysteoksen luettavaa notaatiota.

Kopioon tai sen yhteyteen tulee
merkitä tekijä- ja julkaisutiedot
hyvän tavan mukaisesti.

Jumalanpalvelukset ja hartaustilaisuudet

Kopioston kopiointiluvalla voit jakaa osallistujille jumalanpalveluksissa ja
hartaustilaisuuksissa yksittäisen laulun nuotit ja/tai sanat, esimerkiksi kopioimalla ne käsiohjelmaan tai heijastamalla ne läsnäolevalle yleisölle seinälle
tai näyttöruudulle.

Tehdyt lauluvihkot tulee raportoida Kopiostolle lähettämällä kopioitujen
laulujen tiedot tai kopio lauluvihkosta sähköpostilla raportointi@kopiosto.fi.

Kopioston kopiointilupa ei koske tilaisuuksien striimaamista, virsien ja laulun
sanojen tekstittämistä videoille tai laajamittaista kopiointia suuria, avoimia
yleisötilaisuuksia, kuten herätysjuhlia tai vastaavia, varten. Jos tilaisuudessa
on yli 200 osallistujaa tai tilaisuudesta peritään maksu, tulee nuottien ja laulun sanojen kopioimiseen ja heijastamiseen hankkia erikseen lupa suoraan
musiikkikustantajalta ja tekijöiltä. Myös laulujen ja virsien tekstittämiseen
videoille tulee hankkia lupa tekijänoikeudenhaltijalta.

Kerho-, rippileiri- ja muu vastaava toiminta

Kopiointiluvalla saat kopioida otteita ja kuvia kirjoista, lehdistä, verkkosivuilta
ja muista julkaisuista sekä nuotteja tai laulun sanoja seurakunnan järjestämässä kerho-, rippileiri- ja muussa vastaavassa pienehkön suljetun piirin
toiminnassa käytettäväksi. Voit jakaa kopioita osallistujille tai liittää kuvia tai
otteita julkaisuista omaan esitykseesi tai materiaaliisi.
Nuoteista ja laulunsanoista tehtyjä kopioita saat valmistaa 25 kappaletta kutakin käyttötarkoitusta kohden. Voit myös heijastaa laulun nuotit ja/tai sanat
läsnäoleville osallistujille seinälle tai näyttöruudulle.

Lehdistökoosteen tekeminen

Kopiointiluvallamme saat koostaa lehdistökoosteita oman seurakuntasi
sisäistä viestintää ja käyttöä varten. Yhdestä sanoma- tai aikakauslehdestä
saat kopioida tai skannata useamman artikkelin. Lehdistökoosteita saat jakaa organisaatiosi henkilökunnalle sähköpostilla tai tallentamalla ne organisaatiosi suljettuun sisäverkkoon.
Kopiointiluvalla tehdyt lehdistökoosteet raportoidaan Kopiostolle lähettämällä niistä kopio sähköpostitse osoitteella: raportointi@kopiosto.fi.

Lauluvihkon tekeminen

Kopiointiluvalla saat valmistaa valokopioimalla lauluvihkon seurakunnan järjestämään maksuttomaan tilaisuuteen osallistuvien käyttöön. Lauluvihkossa
saa olla mukana tilaisuudessa esitettävien laulujen nuotit ja sanat. Vihkosta
saat valmistaa enintään 50 kappaletta samaa tilaisuutta varten. Lauluvihkokopioon tulee merkitä, että se on valmistettu Kopioston kopiointiluvalla.

Kuorot, orkesterit ja muut esiintyjät

Kuorojen, orkestereiden ja muiden esiintyvien taiteilijoiden tulee käyttää
alkuperäisiä nuotteja esiintyessään yleisölle tarkoitetuissa tilaisuuksissa,
kuten konserteissa, jumalanpalveluksissa ja hartaustilaisuuksissa. Myös
esitykseen valmistautumiseen tulee pääsääntöisesti käyttää alkuperäisiä
nuotteja.
Kopiointilupa mahdollistaa seuraavissa esiintymis- ja esityksen valmistaumisen tilanteissa nuottien kopioinnin tilapäistä käyttöä varten:

1. Apukopiot

Esittävän taiteilijan, kuten kanttorin, kuoron tai soitinyhtyeen, hallussa
olevasta alkuperäisestä nuottimateriaalista saat kopiointiluvalla valmistaa
esitystilanteen sujuvuutta helpottavan apukopion. Nuottikopion saa tehdä
esimerkiksi sivunkäännön helpottamiseksi.
Helpottavan apukopion voit valmistaa myös skannaamalla ja käyttää kopiota esiintymistilanteessa esimerkiksi tabletilla. Jokaista esiintyjää kohden
on oltava myös alkuperäinen nuotti, esimerkiksi kuorolaisten määrä painettuja alkuperäisiä nuotteja.

2. Kopiointi laajasta julkaisusta kuoroille

Voit myös kopioida kopiointiluvalla esitystilannetta varten esitettävät
teokset kuorolaisten käyttöön, jos esitettävä teos on julkaistu ja saatavilla ainoastaan laajemmassa julkaisussa ja kuorolla on hallussaan kuoron
jäsenten lukumäärää vastaava määrä luvallisesti hankittuja alkuperäisiä
nuottijulkaisuja. Tällainen nuottien kopiointi edellyttää ilmoitusta Kopiostolle. Ilmoituksen voit tehdä sähköpostilla raportointi@kopiosto.fi.
Jos laajasta julkaisusta halutaan tehdä kopioita kuoron käyttöön ilman,
että hankitaan kuoron jäseniä vastaavaa määrää alkuperäisiä julkaisuja,
tulee tästä sopia erikseen kunkin sävellysteoksen kustantajan kanssa.
Sävellysteoksen kustantaja ei välttämättä ole sama kuin julkaisun
kustantaja. Tieto sävellysteoksen kustantajasta löytyy yleensä nuotin
ensimmäiseltä sivulta tai sitä voi tarvittaessa tiedustella Teostosta tai
Suomen Musiikkikustantajat ry:ltä.

3. Vuokrattujen stemmojen kopiointi

Vuokratun orkesterinuottien jousistemmoista saat kopiointiluvalla ottaa
kopion omien jousitus- ja sormimerkintöjen tekemistä varten. Teoksen
esittäminen ja esityksen valmistaminen edellyttää aina alkuperäisen
orkesterimateriaalin vuokraamista.

4. Kadonneen tai tuhoutuneen nuotin kopiointi

Kopiointiluvalla saat myös kopioida välittömästi ennen konserttia tai
esitystä hävinneen tai tuhoutuneen nuotin tai sen osan, jos uuden nuotin
ostamiseen tai vuokraamiseen ei ole käytettävissä kohtuullista aikaa.
Esityksen jälkeen kopio tulee hävittää. Mikäli kopio on tehty vuokratusta
nuottimateriaalista, palautettaan tehty kopio vuokraajalle muun materiaalin ohessa.

Kopiosto mahdollistaa tekijänoikeuden
suojaamien julkaisujen ja audiovisuaalisten
teosten vaivattoman ja vastuullisen käytön.
Samalla varmistamme, että luovan alan
ammattilaiset saavat heille kuuluvat
korvaukset teostensa käytöstä. Olemme
Suomen luovaa alaa kattavimmin edustava
tekijänoikeusjärjestö.
Hietaniemenkatu 2
00100 Helsinki
09 431 521
www.kopiosto.fi

Lue lisää kopiointiluvastamme
lupaehdoista ja verkkosivuiltamme:
www.kopiosto.fi/kirkko

@Kopiosto

