
Tillämpningsområden och 
definitioner
1 § Denna licens gäller licenshavarens sådan framställning 
genom fotokopiering eller motsvarande metoder av exemplar av 
upphovsrättsligt skyddade verk, som sker för användning vid 
undervisning och som är avgiftsbelagd för eleverna, och den är 
baserad på lagen om upphovsrätt (404/61). Kopiosto beviljar 
licensen som en organisation enligt upphovsrättslagen 13 § och 
26 §.

2 § Licensen gäller med i det följande nämnda undantag 
samtliga verk i de branscher där Kopiostos medlemsorga-
nisationer (bilaga) är verksamma, dock inte arbets-, övnings 
eller facitböcker, ej heller separata noter, sångtexter, nothäften 
eller  internationella standarder.

Licensen gäller också framställningar av sammanställningar av 
kopior av skyddade verk. 

Licensen gäller inte framställningar av exemplar av verk för 
publiceringsverksamhet.

3 § Verk och fotografier benämns i det följande verk.
Med kopiering avses i denna licens sådan framställning eller 
beställd framställning av exemplar av verk som sker genom 
fotokopiering eller med motsvarande metoder. 

Med kopiering avses i denna licens även utskrift av verk i 
digital form och framställning av exemplar av sådana genom 
fotokopiering eller motsvarande metod. 

Med kopiering avses här inte lagring av verk i digital form på 
dator eller lagring av ljud eller rörliga bilder. 

I denna licens avses med lärare även instruktör, föreläsare 
och motsvarande personer samt med elever även studerande, 
kursdeltagare och deltagare i licenshavarens inträdes- eller 
andra prov.

Licensvillkor
4 § Licensen gäller kopiering som utförs av lärare eller som sker 
under lärares ledning eller på dennas initiativ och som resulterar 
i framställning av exemplar av verk, vilka används som en del av 
licenshavarens undervisning eller utbildningstjänster och för 
vilka en avgift uppbärs av eleverna. Avgiften kan till exempel 
vara en ersättning per kopierad sida eller en ersättning av typen 
läromaterialsavgift som är bunden till en viss tidsperiod eller 
kurs.
 
5 § Lärare får under läs- eller utbildningsperioden framställa 
eller låta framställa kopior av samma verk eller publikation 
innehållande verk för användning som undervisnings- eller 
läromaterial för samma elever, förutsatt att den del som kopieras 
omfattar högst 20 sidor, dock högst hälften av publikationen. 

Av SFS-standarder eller publikationer som innehåller dem får 
man kopiera högst 10 % av publikationen eller totalantalet sidor, 
dock inte mera än 20 sidor. Denna licens gäller inte i situationer 
då målet för kopieringen är enbart standardens huvuddel, som 
t.ex. en väsentlig tabell, bild eller dylikt. 

Den tillåtna omfattningen får inte överskridas ens då kopiering 
av samma verk för samma elever sker i flera omgångar under 
samma läs- eller utbildningsperiod. 

Kopiornas maximala antal per kopieringstillfälle är antalet 
elever som undervisas av läraren plus några exemplar för 
läraren själv.

Ersättning som skall betalas för 
kopiering
6 § För kopiering enligt denna licens betalar licenshavaren en 
ersättning till Kopiosto. 

Ersättingen bygger på
1) den av licenshavaren för Kopiosto uppgivna sammanlagda 
mängden avgiftsbelagd kopiering under det föregående läsåret, 
2) den på basen av undervisnings- och kulturministeriets 
och Kopiostos gemensamma kopieringsundersökning (2002) 
beräknade andelen upphovsrättsligt skyddat material i den 
läroanstaltsgrupp som representeras av licenshavaren, 
3) en ersättning per sida som uppgår till 7,25 cent (moms 0 %) 
per sida. 

Ersättningen betalas enligt faktura senast på den avtalade 
förfallodagen. Vid försenad betalning erläggs dröjsmålsränta 
enligt räntelagen. Minimilicens är 79,80 euro (moms 0 %) . 
Till ersättningar i detta licensdokument tillsätts 10 % medvär-
desskatt.

Övriga bestämmelser
7 § I kopior framställda av skyddade verk bör ingå uppgifter om 
verkets upphovsmän och förläggare. Vidare bör kopiorna ha en 
anteckning om kopieringslicensen. 

8 § Kopiostos inspektörer har rätt att inspektera licenshavarens 
kopieringsverksamhet samt att vid en på förhand avtalad 
tidpunkt granska därmed förknippade dokument. 

9 § Licenshavaren förbinder sig att på begäran delta i sådan 
uppföljning eller rapportering av kopiering som anordnas 
under licensperioden och där man utreder licenshavarens 
avgiftsbelagda kopierings omfattning och innehåll enligt 
branschens undersökningspraxis. 

10 § Kopiosto tar sikte på att inom samtliga de branscher det 
företräder uppnå en så omfattande representation som möjligt 
av rättsinnehavarna. 

11 § Kopiosto förbinder sig att verka aktivt för att rättsinnehavare 
inte förbjuder kopiering av sina verk. Ifall innehavare av 
rättigheter till verk meddelar Kopiosto ovan nämnda förbud, 
uppgör Kopiosto årligen en förteckning över de verk som 
förbuden gäller. Förteckningen finns på Kopiostos webbplats.

12 § Ifall sådan innehavare av rättigheter till verk, som Kopiosto 
inte företräder, företer motiverat krav på ersättning för
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1. Aikakauslehtien Päätoimittajat ry
2. AKAVA ry, Centralorganisationen för högutbildade i Finland
3. Animaatioklinikka -Suomen animaationtekijät ry
4. Chefredaktörernas förening rf
5. Elvis - Förening för finska tonsättare och textförfattare
6. Fackförbundet för Teater och Media Finland
7. Film och Mediearbetarnas Förbund Finland rf
8. Finlands dans och circuskonstnärer rf
9. Finlands Dramatiker och Manusförfattare rf
10. Finlands facklitterära författare rf
11. Finlands Förlagsförening rf
12. Finlands Journalistförbund rf 
13. Finlands kritikerförbund rf 
14. Finlands Musikerförbund rf
15. Finska Musikförläggareförening rf
16. Finlands Radio- och Tv-reportrar rf 
17. Finlands Scenografförbund rf
18. Finlands Skådesspelarförbund rf
19. Finlands svenska författareförening rf (FSF)
20. Finlands Svenska Skådespelarförbund rf (FSS)
21. Finland Teaterregissörers och Dramaturgers Förbund
22. Finlands Tekniska Förlagsförening rf
23. Finlands Tonsättare rf
24. Finlands Tonsättares Internationella Upphovsrättsbyrå Teosto rf

25. Finlands ungdomsförfattare rf 
26. Finlands vetenskapsredaktörers förbund rf
27. Finlands översättar och tolkförbund 
28. Finnfoto, Finlands Fotoorganisationer rf
29. Freelance Mediearbetarna rf
30. Förbundet för vetenskapspublisering i Finland rf
31. Grafia - Förening för designers av visuell  
 kommunikation i Finland
32. GRAMEX – upphovsrättsförening för  
 utövande artister och ljudupptagningsproducenter rf
33. Illustratörerna i Finland rf
34. Konstnärernas på det visuella området upphovsrättsförening,   
 Kuvasto rf
35. Konstnärsgillet i Finland rf
36. Konstnärsorganisationernas samarbetsförening Forum Artis rf
37. Paikallislehtien Päätoimittajayhdistys ry (PPY)
38. Radio- och televisionsredaktörernas förbund rf
39. Serieskaparna i Finland rf
40. Suomen Elokuvaajien Yhdistys ry (F.S.C.)
41. Suomen Elokuvaohjaajaliitto SELO ry
42. Suomen Kirjailijaliitto ry 
43. Tidningarnas Förbund rf
44. Tidskifternas Förbund rf 
45. Tv-kuvaajat ry

Kopiosto rf:s medlemsorganisationer

kopiering som ägt rum under denna licens giltighetstid och som
för övrigt hör till denna licens tillämpningsområde, förbinder 
Kopiosto sig att svara för betalningen av ersättningen.

Uppsägning
13 § Kopiosto äger rätt att säga upp licensen med omedelbar 
verkan, ifall licenshavaren bryter mot licensvillkoren.

Ikraftträdande
14 § Denna licens träder i kraft, då licenshavaren har betalat 
ersättning enligt licesnvillkoren. Licensens giltighetstid finns 
angiven i licensdokumenten.
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