
Lupa tekijänoikeuslain (404/61) suojaamien painetussa 
muodossa julkaistujen tai internetissä oikeudenhaltijoiden 
suostumuksella yleisönsaataville saatettujen teosten osittaiseen 
kopiointiin ja käyttöön. 

Lupaehdot
1 § Luvan soveltamisala
Tämä lupa koskee varhaiskasvatuslain (36/1973) mukaista 
varhaiskasvatusta. 

Tämä lupa koskee jäljempänä olevin poikkeuksin kaikkien 
niiden alojen teoksia, joilla Kopioston jäsenjärjestöt toimivat. 
Luettelo Kopiosto ry:n jäsenjärjestöistä on lupaehtojen liitteenä.

2 § Määritelmät
Näissä lupaehdoissa tarkoitetaan: 

Julkaisulla paino- tai vastaavalla tekniikalla valmistettuja 
julkaisuja, kuten yksittäisiä lehtiä tai kirjoja sekä 
oikeudenhaltijan suostumuksella internetissä yleisön saataville 
saatettuja teoksia.

Luvansaajalla päiväkotia tai muuta varhaiskasvatuksen 
järjestäjää. 

Opettajalla myös lastentarhanopettajaa, lastenhoitajaa tai 
muuta luvansaajan henkilöstöä. 

Opetusryhmällä samaan opetustilanteeseen samanaikaisesti 
osallistuvaa joukkoa oppilaita, esimerkiksi päiväkotiryhmää. 

Oppilailla henkilöitä, jotka osallistuvat luvansaajan antamaan 
varhaiskasvatukseen. 

Suljetulla tietoverkolla tietoverkkoa, johon pääsy on vain 
luvansaajan opettajilla, oppilailla ja muulla henkilöstöllä. 

Sävellysteoksella nuottia, tabulatuuria, sanoitusta, sävellettyä 
tekstiä tai muuta vastaavaa sävellysteosta painetussa tai 
sähköisessä ilmenemismuodossa. 

Tallenteella opetustilanteesta tehtyä digitaalista tallennetta. 

Teoksella tekijänoikeuslain suojaamaa kirjallista ja 
kuvataiteellista teosta tai sen osaa, mukaan lukien graafisessa 
ilmenemismuodossa oleva sävellysteos, tekijänoikeuslain 49 
a §:n tarkoittamaa valokuvaa ja tekijänoikeuslain 49 §:ssä 
tarkoitettua luetteloa tai tietokantaa.

3 § Sallittu käyttö
Opettaja saa jäljempänä olevin ehdoin 
 - kopioida painettuja julkaisuja valokopioimalla,    
 skannaamalla tai vastaavilla menetelmillä, 
 - tulostaa ja tallentaa digitaalisessa muodossa olevia   
 julkaisuja ja teoksia sekä
 - välittää tällä luvalla valmistettuja kopioita digitaalisesti   
 siten, että ne ovat opettajan ja opetusryhmän saatavilla   
 ajasta ja paikasta riippumatta. 

Lupa koskee kopiointia ja kopioiden käyttöä, joka tapahtuu 
opettajan toimesta, johdolla tai aloitteesta.

Opettaja saa kopioida tämän luvan piirissä olevia kotimaisia 
ja ulkomaisia julkaisuja sekä oikeudenhaltijan suostumuksella 
internetissä yleisön saataville saatettuja teoksia jäljempänä 
olevin ehdoin.

4 § Sallitut käyttötarkoitukset
Teoksia saa kopioida opetus- ja oppimateriaalin täydentämiseksi 
sekä osaksi opettajan itse laatimaa opetusmateriaalia ja 
oppilaiden tekemiä töitä. 

Kopioita ei saa käyttää painettujen tai sähköisten kustannettujen 
oppimateriaalien tai tuotteiden kanssa kilpailevaan tai niitä 
korvaavaan toimintaan, esimerkiksi luomalla opetusta tai 
varhaiskasvatusta palvelevia aineistopankkeja. 

Lupa ei koske teoskappaleiden valmistamista julkaisutoimintaa 
varten. 

5 § Sallitun kopioinnin laajuus
Painetut julkaisut 
Painetuista julkaisuista saa kopioida yhden lukukauden aikana 
samasta julkaisusta samaa opetusryhmää varten 
 - valokopioimalla tai vastaavalla menetelmällä enintään 20  
 sivua, ei kuitenkaan enempää kuin puolet julkaisusta.  
 - skannaamalla tai vastaavalla menetelmällä enintään 5   
 sivua, ei kuitenkaan enempää kuin puolet julkaisusta.
 - Nuotteja sisältävästä julkaisusta saa kopioida enintään 10  
 sivua. 

Digitaaliset teokset 
Samasta digitaalisesta julkaisusta tai verkkosivustolta saa 
yhden lukukauden aikana samaa opetusryhmää varten
 - tulostaa enintään 20 sivua,
 - kopioida samalta verkkosivulta enintään 20 sivua jotka   
 vastaavat tulosteina A4-sivukokoa ja
 - kopioida sähkökirjasta enintään 5 sivua, ei kuitenkaan   
 enempää kuin puolet julkaisusta.

Lupa ei koske aineistoja, joiden käyttöoikeus perustuu 
muuhun sopimukseen tai lisenssiin, esimerkiksi sähköiset 
oppimateriaalit. Ellei edellä mainitussa sopimuksessa tai 
lisenssissä tai näistä lupaehdoista muuta johdu, voidaan 
tämän luvan ehtojen mkaisesti kuitenkin kopioida sähköisessä 
muodossa julkaistuja kirjallisia teoksia (sähkökirjoja), kuten 
kauno- tai tietokirjoja ja niihin sisältyviä kuvia.

Muut kopioinnin laajuutta koskevat ehdot 
Mikäli kopiointi kohdistuu painetussa julkaisussa yksittäisellä 
sivulla olevaan kuvaan, artikkeliin tai vastaavaan, sen 
kopiointi luetaan yhden sivun laajuiseksi kopioinniksi. Myös 
verkkosivustolla olevan yksittäisen kuvan kopiointi lasketaan 
yhden sivun kopioimiseksi. 

SFS-standardeja saa kopioida enintään 10 % julkaisusta, ei 
kuitenkaan enempää kuin 20 sivua. Tämä lupa ei kuitenkaan 
koske tilannetta, jossa kopioinnin kohteena olisi yksistään 
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standardin ydinosa, kuten esimerkiksi olennainen taulukko, 
kuva tai vastaava.

Sallittua laajuutta ei saa ylittää silloinkaan, kun kopiointi 
samasta julkaisusta samaa opetusryhmää varten tapahtuu 
saman lukukauden aikana useammassa erässä.

Opettaja voi valmistaa yhtä kopiotapahtumaa kohti kopioita 
korkeintaan opetettavana olevien oppilaiden lukumäärä 
lisättynä muutamalla kappaleella itseään varten.

6 § Kopioiden käyttö opetuksessa
Tällä luvalla valmistettuja kopioita saa jakaa opetusryhmälle
paperikopioina sekä tallentaa muistitikulle, tietokoneelle, 
suljettuun tietoverkkoon tai muulle tallennusalustalle siten, että
kopiot ovat vain sen opetusryhmän saatavilla, joita varten kopiot
on valmistettu. Kopion saa antaa myös toisen opettajan 
käytettäväksi, mikäli opettajat tekevät yhteistyötä 
opetustilanteessa. 

Kopiot saa näyttää tai muulla tavoin esittää opetustilanteessa 
läsnä oleville oppilaille. Kopioita saa esittää heijastamalla, 
näyttämällä tai vastaavalla tavalla myös luvansaajan 
järjestämässä maksuttomassa tilaisuudessa, jossa yleisönä 
on pääasiassa luvansaajan henkilökuntaa, oppilaita ja heidän 
läheisiään.

Kopiot saa välittää opetusryhmälle tallentamalla ne suljettuun 
tietoverkkoon, jonne on pääsy vain opetusryhmän opettajilla 
ja oppilailla. Kopiot saavat olla opetusryhmän saatavilla 
lukuvuoden ajan. Opettaja saa kuitenkin säilyttää tekemänsä 
kopiot myöhempää luvanmukaista käyttöä varten siten, että 
ne ovat vain hänen itsensä saatavilla. Kopioiden ottaminen 
uudelleen luvan mukaiseen käyttöön katsotaan aineiston 
uudeksi käytöksi.

7 § Luvan ulkopuolelle jäävä aineisto
Tämä lupa ei koske 
 a) työ- ja harjoituskirjoja eikä vastauskirjoja, 
 b) kotimaisia näytelmätekstejä; kotimaisia näytelmätekstejä  
 saa kuitenkin valokopioida ja tulostaa, 
 c) kansainvälisiä standardeja
 d) kirjallisten ja sävellysteosten esityksiä ja niistä tehtyjä   
 tallenteita, kuten äänikirjoja ja cd-levyjä, 
 e) tietokoneohjelmia, 
 f) audio- ja audiovisuaalisia teoksia, kuten musiikkia,   
 elokuva teoksia ja radio- ja tv-ohjelmia, 
 g) yksityishenkilöiden välistä viestintää varten    
 sosiaalisessa mediassa, kuten keskustelupalstoilla, blogeissa  
 tai kuvanjako  palveluissa, jaettuja teoksia eikä 
 h) niitä teoksia tai julkaisuja, joiden käytön tämän luvan   
 nojalla oikeudenhaltija on kieltänyt. Tiedot tällaisista   
 teoksista tai julkaisuista ilmenevät Kopioston verkkosivuilta  
 www.kopiosto.fi. 

Oikeudenhaltijat voivat liittää tämän luvan piiriin sellaisia 
teoksia tai julkaisuja, jotka eivät siihen muutoin kuuluisi. Tiedot 
näistä teoksista ilmenevät Kopioston kotisivuilla ylläpidetystä 
luettelosta.

8 § Muut kopiointiehdot
Teoksesta saa valmistaa kopion, jos opettaja tai luvansaaja 
omistaa kopioinnin kohteena olevan alkuperäisen painetun 

julkaisun tai muun vastaavan aineiston tai on muuten laillisesti 
saanut aineiston haltuunsa. 

Teosta, teoksen sisältöä tai tehtyä kopiota tai tiedostoa ei 
saa muunnella tai muuttaa. Kopioita ei saa tallentaa osaksi 
tietokantaa tai aineistopankkia. 

Kopioita ei saa tarjota myytäväksi. 

Luvansaaja on velvollinen varmistamaan, että tietoverkko 
täyttää lupaehtojen määritelmän suljetusta tietoverkosta. 

9 § Julkaisu- ja tekijätiedot
Kopioita käytettäessä kopioon on merkittävä tekijän, julkaisun 
ja julkaisijan tai kustantajan nimi, julkaisun numero ja 
julkaisuvuosi. Kopioyhdistelmissä tulee olla maininta kaikista 
käytetyistä teoksista. 

10 § Kopioinnin kieltäminen
Oikeudenhaltijoilla on oikeus kieltää teostensa kopiointi ja 
luvansaajan tulee noudattaa näitä kieltoja. Mikäli oikeudenhaltija 
ilmoittaa kopiointikiellon Kopiostolle, Kopiosto laatii viipymättä 
luettelon niistä oikeudenhaltijoista ja teoksista, joita kiellot 
koskevat. Tiedot näistä oikeudenhaltijoista ja teoksista löytyy 
Kopioston verkkosivuilta. 

11 § Kopioiden leimaaminen ja raportointi
Tämän luvan nojalla valmistetut digitaaliset kopiot voidaan 
leimata ja/tai raportoida Kopioston verkkosivuilla olevassa 
leimauspalvelussa. Leimaus- ja raportointitietoa käytetään 
korvausten jakamiseksi oikeudenhaltijoille.

12 § Tarkastusoikeus
Kopiostolla tai sen määräämällä on oikeus tarkastaa luvansaajan 
käyttämille tallennusalustoille ja suljettuun tietoverkkoon 
tämän luvan nojalla valmistetut kopiot. Lisäksi Kopiostolla 
on oikeus pyytää luvansaajalta selvitystä kopiointiehtojen 
soveltamisesta luvansaajan toiminnassa.

13 § Sopimusrikkomus
Kopiostolla on oikeus peruuttaa luvansaajalle myönnetty lupa 
välittömin oikeusvaikutuksin, mikäli luvansaaja ei noudata 
lupaehtoja.

14 § Luvan voimaantulo
Tämä lupa tulee voimaan, kun luvansaaja on suorittanut Suomen 
Kuntaliitto ry:n ja Kopiosto ry:n välisen suositussopimuksen 
mukaisen korvauksen. Luvan voimassaolo mainitaan 
myönnetyssä lupa-asiakirjassa.

15 § Nämä lupahedot ovat voimassa 1.1.2018 alkaen.
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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 mediatyöntekijöiden liitto Teme ry
44. TV-kuvaajat ry
45. Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry

Kopiosto, Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki
puh. 09 4315 2320 | www.kopiosto.fi | Y-tunnus 0414755-2.

Kopioston jäsenjärjestöt
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