
Vapaa sivistystyö ja aikuiskoulutus

KOPIOSTON 
KOPIOINTILUPA



Kopiointilupa  
helpottaa  
teosten käyttöä 
Kopioston kopiointilupa on hyödyllinen apu opetuksessa. Se mahdollistaa 
painettujen julkaisujen osittaisen kopioimisen ja digitoimisen sekä 
verkkoaineiston tulostamisen ja kopioimisen kurssimateriaaliksi sekä  
osaksi opettajan tai muun kouluttajan itse tekemää materiaalia. 
Kopiointiluvalla saa kätevästi ajankohtaisen aineiston mukaan 
kurssimateriaaliin.

Vapaata sivistystyötä tai aikuiskoulutusta järjestävät oppilaitokset  
hankkivat kopiointiluvan Kopiostosta. Tarkista oppilaitoksestasi tai  
Kopioston asiakaspalvelusta, onko oppilaitoksellasi kopiointilupa.

Lisätietoa kopiointiluvasta ja sen mahdollisuuksista: www.kopiosto.fi

Kopioston luvat mahdollistavat digitaalisen 
kurssimateriaalin kokoamisen.

KOPIOSTON LUVALLA  
SAAT
 täydentää ja elävöittää  

 opetusta 
 koota kurssille lisämateriaalia  

 eri julkaisuista ja  
 verkkoaineistoista 
 kopioida kuvia ja tekstiä osaksi  

 omaa opetusmateriaalia 
 toteuttaa monimuotoista  

 verkko-opetusta 
 tallentaa ja jakaa materiaalia  

 suljetulla kurssialustalla

Kopiointiluvalla lisämateriaalia opetukseen
Kopiointiluvalla opettaja tai muu kouluttaja voi valokopioida tai skannata osia 
kotimaisista ja ulkomaisista kirjoista, lehdistä tai muista julkaisuista lisä-
materiaaliksi opetukseen tai osaksi omaa materiaalia ja projektityötä. Sama 
kopiointioikeus koskee myös opiskelijoita ja heidän tekemiään harjoitus- ja 
opintotöitä. Kopioston kopiointiluvalla saa kopioida ja skannata myös nuotteja 
ja laulujen sanoituksia. 

Kuvia ja tekstiaineistoja saa myös kopioida ja tulostaa kotimaisilta ja ulkomai-
silta verkkosivuilta. Kopioitavan aineiston tulee olla verkkosivuilla luvallisesti 
ja vapaasti saatavilla. Jos aineisto on maksullista tai aineistoa koskee jokin 
lisenssi, kuten Creative Commons -lisenssi, saa aineistoa käyttää sen omien 
lisenssi- ja käyttöehtojen mukaisesti.

Kopiointiluvalla voi myös koostaa kurssimateriaalipaketin useammasta 
tieteellisestä artikkelista ja otteesta eri julkaisuista. Sallitun kopioinnin laajuus 
vaihtelee koulutusasteen mukaan. Kopioidun aineiston saa jakaa opiskelijoille 
suljetulla kurssialustalla sekä monisteina. 

KOPIOSTON LUVALLA EI SAA KOPIOIDA TAI DIGITOIDA
 musiikkia, liikkuvaa kuvaa ja tietokonepelejä 
 työ-, harjoitus- ja vastauskirjoja 
 kansainvälisiä standardeja 
 aineistoa, joka on maksullista tai jota koskevat omat  

 lisenssi- tai käyttöehdot
 yksityisten henkilöiden sosiaalisessa mediassa, kuten  

 keskustelupalstoilla, blogeissa ja kuvanjako palveluissa, jakamia teoksia 
 aineistoa, jonka kopioinnin ja käytön oikeudenhaltija on kieltänyt.  

 Lista tällaisesta aineistosta löytyy Kopioston verkkosivulta  
 www.kopiosto.fi/kieltolista

Kopioitavan aineiston tulee olla verkkosivuilla 
luvallisesti ja vapaasti saatavilla.



Verkkokurssin kokoaminen
Verkkokurssia varten voi kopiointi-
luvalla kopioida ja skannata monen-
laista materiaalia kirjoista, lehdistä 
ja verkosta, esimerkiksi kuvia, 
verkkolehden artikkeleita, tieteel-
lisiä artikkeleita, otteita kirjoista 
ja tutkimusraporteista. Kopioidut 
materiaalit saa tallentaa suljetulle 
kurssialustalle kurssille osallis-
tuvien opiskelijoiden saataville 
kurssin ja siihen liittyvien tenttien 
ajaksi. Kurssin päättymisen jälkeen 
kurssialustan saa säilyttää ja ottaa 
uudelleen käyttöön seuraavana 
lukuvuonna, jos luvansaajalla on 
voimassa oleva kopiointilupa. 

Kurssialustalle voi myös linkittää  
erilaisia aineistoja verkosta, esi-
merkiksi videoita. On sallittua tehdä 
suoria linkkejä sellaiseen aineistoon, 
joka on laillisesti verkossa. 

Opetustilanteesta voidaan myös 
tehdä tallenne. Tallenteelle voidaan 
tallentaa opetustilanteessa näytetyt 
tai esitetyt kopiointiluvan piirissä 
olevat teokset ja jakaa se suljetus-
sa verkossa kurssille osallistuville 
suorana lähetyksenä tai tallenteena. 
Opetustilanteen tallentamiseen 
tulee olla myös opettajan tai muun 
kouluttajan suostumus. 

Jos verkkokurssin tai sillä jaettavan 
materiaalin haluaa julkaista avoi-
messa verkossa, tulee siinä käytet-
tyihin muiden tekemien aineistojen 
julkaisemiseen luvat olla kunnossa.

Esimerkkejä, miten aineistoja 
voi hyödyntää opetuksessa

Oman opetusmateriaalin 
tekeminen
Kopiointiluvalla voi kopioida 
tai skannata esimerkiksi kuvia, 
kaavioita, taulukoita, sarjakuvia  ja 
otteita kirjoista ja liittää ne osaksi 
omaa opetusmateriaaliaan, kuten 
esityskalvoja. Kuvia ja tekstiotteita 
voi kopioida mistä tahansa koti- 
tai ulkomaisesta julkaisusta sekä 
sellaiselta verkkosivulta, jolla olevan 
aineiston käyttö ei edellytä lisenssin 
tai muun käyttöluvan hankkimista 
tai kirjautumista. Opetusmateriaalia 
saa käyttää opetustilanteessa ja ja-
kaa suljetulla alustalla opiskelijoille.

Nuottien kopiointi
Kopioston kopiointiluvalla saa 
kopioida ja skannata myös nuotteja 
ja nuottijulkaisuja opetuskäyttöä 
varten. Nuotteja ja laulujen sanoituk-
sia saa kopioida enintään 10 sivua 
per julkaisu. Kopiointiluvalla ei saa 
kopioida kuoro-, yhtye- ja orkesteri-
nuotteja muuhun kuin musiikin 
teoria-aineiden opetusta varten. 

Skannattuja ja kopioituja nuotteja 
voi tallentaa kurssille osallistuvien 
opiskelijoiden saataville suljetulle 
kurssialustalle. Eri nuottijulkaisuista 
voi esimerkiksi koota kopioimalla tai 
skannaamalla nuottiaineistoja opis-
kelijalle tasosuorituksia varten.

Pääsääntöisesti julkisissa esityk-
sissä tulee olla alkuperäiset nuotit. 
Kopioituja nuotteja saa kopiointi-
luvalla käyttää sellaisessa luvansaa-
jan järjestämässä maksuttomassa 
tilaisuudessa, jossa on yleisönä pää-
asiassa luvansaajan henkilökuntaa, 
opiskelijoita ja heidän läheisiään.

VALOKOPIOIDA

SKANNATA

TULOSTAA, 
TALLENTAA 
JA KOPIOIDA 
VAPAASTI JA 
LUVALLISESTI 
VERKOSSA 
OLEVAA 
AINEISTOA

Kopioston kopiointiluvalla saa
per opiskelija / lukukausi tai kurssi

 20 sivua per julkaisu, 
enintään puolet 
julkaisusta 

 10 % SFS-standardista,  
enintään 20 sivua

TEKSTIT JA 
KUVAT

NUOTIT JA  
LAULUJEN SANAT

 10 sivua per julkaisu, 
enintään puolet 
julkaisusta

 15 sivua per 
julkaisu, enintään 
15 % julkaisusta 

 10 % SFS-
standardista, 
enintään  
20 sivua

 10 sivua 
per julkaisu, 
enintään puolet 
julkaisusta

 20 kuvaa tai  
A4-kokoa 
vastaavaa sivua  
per verkkosivusto

 15 sivua 
sähkökirjasta, 
kuitenkin enintään 
15 % julkaisusta

 10 A4-kokoa 
vastaavaa sivua  
per verkkosivusto



KOPIOSTO
Kopiosto on tekijöiden, kustantajien ja esittävien taiteilijoiden 
yhteinen tekijänoikeusjärjestö. Kopiosto mahdollistaa 
tekijänoikeuden suojaaman materiaalin käytön myöntämällä lupia 
kopiointiin ja digitaaliseen käyttöön sekä audiovisuaalisten teosten 
käyttöön. Korvaukset Kopiosto tilittää edelleen teosten tekijöille ja 
kustantajille.

TEKIJÄNOIKEUSKOULUTUKSET
Kopiosto kiertää oppilaitoksissa kouluttamassa tekijänoikeuksista 
ja oppilaitosten luvista. Voit sopia maksuttoman koulutuksen omaan 
oppilaitokseesi: neuvonta@kopiosto.fi

KOPIRAITTILAN KOULU
Lisätietoa tekijänoikeuksista sekä pelillinen verkkomateriaali  
ja muuta opetusmateriaalia tekijänoikeuksien oppimiseen  
ja opettamiseen maksutta verkossa www.kopiraittila.fi
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