
Soveltamisala ja määritelmät

1 § Tämä lupa koskee luvansaajan harjoittamaa maksullista 
tekijänoikeudellisesti suojattujen teosten kappaleiden valmis-
tamista valokopioimalla tai vastaavin menetelmin, ja perustuu 
tekijän- oikeuslakiin (404/61). Kopiosto myöntää luvan teki-
jänoikeuslain 13 § ja 26 § mukaisena järjestönä. 

2 § Lupa koskee kaikkia niiden alojen teoksia, joilla Kopios-
ton jäsenjärjestöt toimivat, lukuun ottamatta työ-, harjoitus-, 
vastauskirjoja, erillisiä nuotteja, nuottijulkaisuja, laulujen 
sanoituksia ja kansainvälisiä standardeja. Kopioston jäsen-
järjestöt on lueteltu lupa-asiakirjassa. 

Lupa koskee myös kopioyhdistelmien valmistamista suojatuista 
teoksista sekä valokuvia. 

Lupa ei koske teoskappaleiden valmistamista julkaisutoimintaa 
varten. 

3 § Teoksista ja valokuvista käytetään jäljempänä nimitystä 
teos. Kopioinnilla tarkoitetaan tässä luvassa valokopioimalla tai 
vastaavin menetelmin tapahtuvaa teoksen kappaleen valmista-
mista tai valmistuttamista. 

Kopioinnilla tarkoitetaan tässä luvassa myös digitaalisesta 
lähteestä tapahtuvaa teoksen tulostamista useana kappaleena 
ja/tai tällaisesta tulosteesta valokopioimalla tai vastaavin me-
netelmin tapahtuvaa teoksen kappaleiden valmistamista ja 
valmistuttamista. 

Kopioinnilla ei tässä luvassa tarkoiteta teoksen kappaleen 
valmistamista tietokoneella luettavaan, digitaaliseen muotoon 
eikä äänen tai liikkuvan kuvan tallentamista. 

Tässä luvassa opettajalla tarkoitetaan myös kouluttajaa, luen-
noitsijaa ja heihin rinnastettavaa henkilöä sekä oppilailla myös 
opiskelijoita, koulutettavia ja luvansaajan sisäänpääsy- tai mui-
hin kokeisiin osallistuvia.

Lupaehdot

4 § Lupa koskee maksullista kopiointia, joka tapahtuu opettajan 
toimesta, johdolla tai aloitteesta, jonka tuloksena valmistettuja 
teoskappaleita käytetään osana luvansaajan opetusta tai kou-
lutuspalveluia ja joista peritään maksu. Maksu voi olla esimer-
kiksi kopiosivukohtainen korvaus tai tiettyyn ajanjaksoon tai 
kurssiin sidottu oppimateriaalimaksun tyyppinen korvaus. 
Maksullisella kopioinnilla tarkoitetaan myös oppilaitoksen 
maksullisessa kurssitoiminnassa jaettuja kopioita.

5 § Luvansaaja saa luku- tai koulutuskauden aikana valmistaa 
tai valmistuttaa samoja oppilaita varten opetus- tai oppimate-
riaalina käytettäväksi samasta teoksesta tai teoksia sisältävästä 
julkaisusta kopioita edellyttäen, että kopioitavan osan laajuus 
on enintään 20 sivua, ei kuitenkaan yli puolta julkaisusta. 

SFS-standardeja tai niitä sisältäviä julkaisuja saa kopioida 
enintään 10 % julkaisusta tai kokonaissivumäärästä, ei kuiten-
kaan enempää kuin 20 sivua. Tämä lupa ei koske tilannetta, 
jossa kopioinnin kohteena on yksistään standardin ydinosa, 
kuten esimerkiksi olennainen taulukko, kuva tai muu vastaava.

Sallittua laajuutta ei saa ylittää silloinkaan, kun kopiointi sa-
masta teoksesta samoille oppilaille tapahtuu saman luku- tai 
koulutuskauden aikana useammassa erässä. 

Kopioiden enimmäismäärä kopiointitapahtumaa kohti on opet-
tajan opetettavana olevien oppilaiden lukumäärä lisättynä 
muutamalla kappaleella opettajaa itseään varten.

Kopioinnista maksettava korvaus

6 § Tämän luvan mukaisesta kopioinnista luvansaaja suorittaa 
Kopiostolle korvauksen. 

Korvaus perustuu

1) luvansaajan Kopiostolle ilmoittamaan maksullisen kopioin-
nin kokonaismäärään edelliseltä lukuvuodelta, 
2) opetus- ja kulttuuriministeriön ja Kopioston yhteisen vuon-
na 2002 valmistuneen kopiointitutkimuksen perusteella las-
kettuun tekijänokeudellisesti suojatun aineiston osuuteen lu-
vansaajan edustamassa oppilaitosryhmässä, 
3) kopiosivukohtaiseen korvaukseen,joka on 7,25 senttiä (alv 0 
%) /tekijänoikeuden suojaama sivu. 

Korvaus suoritetaan laskun mukaan eräpäivään mennessä. 
Maksun viivästyessä suoritetaan korkolain mukainen viiväs-
tyskorko. Minimilupa on 79,80 euroa (alv 0 %). 
Kaikkiin lupaehdoissa mainittuihin korvauksiin lisätään alv 10 
%. 

Muita määräyksiä

7 § Teoksista valmistetuissa kopioissa on oltava tiedot teoksen 
tekijöistä ja kustantajista. Lisäksi kopioissa on oltava merkintä 
kopiointiluvasta. 

8 § Luvansaaja takaa Kopioston tarkastajille mahdollisuuden 
tutustua luvansaajan kopiointitoimintaan sekä siihen liittyviin 
dokumentteihin ennalta sovittuna ajankohtana.

9 § Luvansaaja sitoutuu pyydettäessä osallistumaan lupa-
kauden aikana järjestettävään kopioinnin seurantaan tai rapor-
tointiin, jossa selvitetään alan tutkimuskäytännön mukaisesti 
luvansaajan kopioinnin määrää ja sisältöä. 

10 § Kopiosto pyrkii saavuttamaan kaikilla edustamillaan aloil-
la oikeuksien haltijoiden edustavuuden niin laajalti kuin mah-
dollista. 
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1. Aikakauslehtien Liitto ry
2. Aikakauslehtien Päätoimittajat ry (Apy)
3. AKAVA ry
4. Animaatioklinikka – Suomen animaationtekijät ry
5. Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien  
 tekijänoikeusyhdistys Gramex ry
6. Finlands svenska författareförening rf (FSF)
7. Finlands Svenska Skådespelarförbund rf (FSS)
8. Finnfoto – Suomen valokuvajärjestöt ry
9. Freelance Ohjelmatyöntekijät ry (FOT)
10. Grafia ry       
11. Kuvittajat ry
12. Lavastus- ja pukusuunnittelijat ry (LP)
13. Paikallislehtien Päätoimittajayhdistys ry (PPY)
14. Päätoimittajien yhdistys ry (PTY)
15. Radio- ja televisiotoimittajien liitto (RTTL)
16. Sanomalehtien Liitto ry
17. Sarjakuvantekijät ry
18. Suomen arvostelijain liitto ry (SARV)
19. Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät SET ry
20. Suomen Elokuvaajien Yhdistys ry (F.S.C.)
21. Suomen Elokuvaohjaajaliitto SELO ry
22. Suomen Journalistiliitto ry (SJL)

23. Suomen Kirjailijaliitto ry
24. Suomen Kustannusyhdistys ry (SKY)
25. Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry (SKTL)
26. Suomen Musiikintekijät ry
27. Suomen Musiikkikustantajat ry
28. Suomen Muusikkojen Liitto ry (SML)
29. Suomen Nuorisokirjailijat ry
30. Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry
31. Suomen Näyttelijäliitto ry
32. Suomen Radio- ja TV-Selostajat ry
33. Suomen Säveltäjät ry
34. Suomen Taiteilijaseura ry (STS)
35. Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat ry (STST)
36. Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit ry (STOD)
37. Suomen Tekniset Kustantajat ry (STEK)
38. Suomen tiedekustantajien liitto ry
39. Suomen tiedetoimittajain liitto ry
40. Suomen tietokirjailijat ry
41. Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry
42. Taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestö Forum Artis ry
43. Teatteri- ja mediatyöntekijät ry (Teme) 
44. TV-kuvaajat ry
45. Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry
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Kopioston jäsenjärjestöt

11 § Kopiosto toimii aktiivisesti sen hyväksi, että oikeuksien 
haltijat eivät kieltäisi teostensa kopiointia. Mikäli teoksen 
oikeuksien haltijat ilmoittavat Kopiostolle edellä mainittuja 
kieltoja, Kopiosto laatii vuosittain luettelon kiellon kohteena 
olevista teoksista. Luettelo on nähtävissä Kopioston kotisivuil-
la. 

12 § Mikäli teoksen oikeuksien haltija, jota Kopiosto ei edusta, 
esittää perustellun korvausvaatimuksen tämän luvan voimas-
saoloaikana tapahtuneesta ja muutoin tämän luvan soveltamis-
alaan kuuluvasta kopioinnista, Kopiosto sitoutuu vastaamaan 
korvauksen suorittamisesta. 

Irtisanominen

13 § Kopiostolla on oikeus irtisanoa lupa lakkaamaan välit-
tömästi mikäli luvansaaja rikkoo luvan ehtoja.  

Voimaantulo

14 § Tämä lupa tulee voimaan, kun luvansaaja on suorittanut 
luvan ehtojen mukaisen korvauksen. Luvan voimassaoloaika 
mainitaan myönnetyssä lupa-asiakirjassa.

Lupaehdot          4/4
YLIOPISTOJEN TÄYDENNYSKOULUTUS

Lupa-asiakirja        
MAKSULLINEN KOPIOINTI - OPPILAITOKSET
LUKUVUOSI 2018-2019


