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Licensvillkor för delvis avgiftsbelagd kopiering av upphovsrättsskyddade verk och publikationer på läroanstalter och högskolor. 

1 § Tillämpningsområde för licensvillkoren 

Dessa licensvillkor gäller läroanstalternas, studentkårens och 
högskolornas avgiftsbelagda kopiering samt licenstagarens 
avgiftsbelagda tillverkning av upphovsrättsskyddade verk genom 
fotokopiering eller motsvarande metoder. 

Avgiften kan till exempel vara en ersättning per kopierad sida eller 
en ersättning av typen läro- eller kursmaterialavgift som är knuten 
till en viss period eller kurs. Med avgiftsbelagd kopiering avses även 
kopior som delats ut under licenstagarens avgiftsbelagda kurs- och 
utbildningsverksamhet. 

Med kopiering avses att man tillverkar eller låter tillverka 
verksexemplar genom fotokopiering eller motsvarande metoder 
samt utskrift av verk från en digital källa. 

Denna licens gäller inte för inspelning av ljud eller rörlig bild eller 
lagring av verk i datorläsbart digitalt format. 

2 § Verk som omfattas av licensen 

Med denna licens får med villkoren nedan delvis kopieras 

• inhemska och utländska böcker och andra tryckta 
publikationer samt bilder i dem, 

• artiklar i dagstidningar och tidskrifter samt i vetenskapliga 
publikationer, 

• RT-kort och SFS-standarder samt 
• kataloger och motsvarande. 

Licensen gäller med i punkt 4 nämnda avvikelser verk inom alla de 
områden inom vilka Kopiostos medlemsorganisationer är 
verksamma. En förteckning över Kopiostos medlemsorganisationer 
finns i slutet av licensvillkoren. 

I dessa licensvillkor avses med verk ett litterärt verk eller 
bildkonstverk som skyddas av upphovsrättslagen (404/61), 
fotografier som avses i 49a § i upphovsrättslagen och kataloger 
eller databaser som avses i upphovsrättslagen 49 § eller delar av 
dessa. 

3 § Tillåtna användningsändamål 

Kopiorna får delas ut och användas som undervisnings- och 
kursmaterial i undervisnings- och utbildningsverksamhet ordnad av 
licenstagaren. Kopiorna får även användas inom ramen för 
undervisningen eller utbildningstjänsterna på den läroanstalt där 
licenstagaren, till exempel studentkåren eller kopieringstjänsten, är 
verksam. 

Licensen gäller kopiering som sker av, under ledning av eller på 
initiativ av en lärare, utbildare, föreläsare eller en vid dessa 
jämställbar person. 

Denna licens gäller även tillverkning av kopior som har 
sammanställts av material ur flera olika skyddade verk. 

Kopior får inte med denna licens publiceras i tryckta publikationer 
eller användas i annan publikationsverksamhet. 

4 § Verk som inte omfattas av licensen 

Med denna licens får man inte kopiera 

• arbets-, övnings- och facitböcker, 
• noter, sångtexter, nothäften och andra notpublikationer, 
• internationella standarder eller 
• verk eller publikationer som rättsinnehavaren förbjudit 

användningen av genom Kopiostos licens och meddelat 
Kopiosto om förbudet. Information om sådana verk eller 
publikationer finns på Kopiostos webbplats 
www.kopiosto.fi/forbudslista. 

5 § Hur mycket man får kopiera 

Licenstagaren får under terminen eller utbildningsperioden för 
samma elever tillverka eller låta tillverka högst 20 sidor med kopior 
från samma verk eller en publikations om innehåller flera verk, dock 
inte mer än hälften av publikationen. 

Ovan nämnda sidantal får inte överskridas ens då kopiering från 
samma verk eller publikation för samma studerande sker i flera 
omgångar under samma läsår eller utbildningsperiod. 

Kopior får tillverkas i ett antal som motsvarar antalet studerande 
som deltar i undervisningen samt ett par stycken för föreläsaren 
själv. 

Av SFS-standarder eller publikationer som innehåller dem får man 
kopiera högst 10 procent av publikationen eller det totala antalet 
sidor, dock inte mer än 20 sidor. Denna licens gäller inte en situation 
där föremålet för kopieringen utgörs endast av standardens kärna, 
såsom en väsentlig tabell, bild eller motsvarande. 

6 § Uppgifter om publikation och upphovsman 

På kopian eller i anslutning till den ska uppgifter om 
upphovsmannen och publikationen anges. I 
kopieringskombinationer ska uppgifter om publikationen och 
upphovsmannen finnas för alla kopierade verk. Dessutom ska 
kopiorna innehålla en anmärkning om Kopiostos kopieringslicens. 

7 § Granskningsrättighet 

Kopiosto eller en av den utsedd instans har rätt att granska 
licenstagarens kopieringsarrangemang på licenstagarens 
verksamhetsställen. Därutöver har Kopiosto rätt att begära att 
licenstagaren lämnar in en utredning om hur kopieringsvillkoren 
tillämpas i licenstagarens verksamhet. 

8 § Kopiostos ansvar 

Kopiosto ansvarar för motiverade ersättningskrav som läggs fram 
av en rättsinnehavare som inte är medlem i Kopiosto eller dess 
medlemsorganisationer angående kopiering som skett under 

http://www.kopiosto.fi/forbudslista
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kopieringslicensen giltighetstid och som även i övrigt är i enlighet 
med dessa licensvillkor. 

9 § Verksamhet i strid med licensvillkoren 

Kopiosto har rätt att säga upp licensen med omedelbara 
rättsverkningar, om licenstagaren verkar i strid med licensvillkoren. 

10 § Licensens giltighetstid 

Licensen enligt dessa licensvillkor träder i kraft när licenstagaren 
har betalat ersättningen till Kopiosto i enlighet med fakturan. 

Licensen är giltig ett kalenderår åt gången. Licensen gäller de kopior 
som licenstagaren i enlighet med licensvillkoren under det 
innevarande kalenderåret tillverkar. 

11 § Licensvillkorens giltighetstid 

Dessa licensvillkor är i kraft tills vidare från och med den 1 januari 
2019. 

 

 

 

 

 

Finlands ungdomsförfattare rf 
Finlands vetenskapsredaktörers förbund rf 
Finlands översättar och tolkförbund rf 
Finnfoto – Finlands fotoorganisationer rf 
Finska Musikförläggareföreningen rf 
Freelance Mediearbetarna rf 
Förbundet för vetenskapspublicering i Finland rf 
Grafia – Föreningen för designers av visuell kommunikation i Finland 
Gramex – upphovsrättsföreningen för utövande artister och 
ljudupptagningsproducenter rf  
Illustratörerna i Finland rf 
Konstnärenas på det visuella området upphovsrättsförening, Kuvasto rf 
Konstnärsgillet i Finland rf 
Konstnärsorganisationernas samarbetsförening Forum Artis rf  
Paikallislehtien Päätoimittajayhdistys ry (PPY) 
Radio- och televisionsredaktörernas förbund rf 
Serieskaparna i Finland rf 
Suomen Elokuvaajien Yhdistys ry (F.S.C.) 
Suomen Elokuvaohjaajaliitto SELO ry 
Suomen Kirjailijaliitto ry 
Tidningarnas Förbund rf 
Tidskrifternas Förbund rf 
Tv-kuvaajat ry 

MEDLEMSORGANISATIONER 
Aikakauslehtien Päätoimittajat ry  
AKAVA rf, Centralorganisationen för högutbildade i Finland 
Animaatiokilta ry 
Chefredaktörernas förening rf 
Fackförbundet för Teater och Media Finland 
Film- och Mediearbetarnas Förbund Finland rf 
Finlands dans- och cirkuskonstnärer rf 
Finlands Dramatiker och Manusförfattare rf 
Finlands facklitterära författare rf 
Finlands Förlagsförening rf 
Finlands Journalistförbund rf 
Finlands kritikerförbund rf 
Finlands Musikerförbund rf 
Finlands Musikskapare rf 
Finlands Radio- och TV-reportrar rf 
Finlands Scenografförbund rf  
Finlands Skådespelarförbund rf 
Finlands svenska författareförening rf (FSF) 
Finlands Svenska Skådespelarförbund rf (FSS) 
Finlands Teaterregissörers och Dramaturgers Förbund 
Finlands Tekniska Förlagsförening rf 
Finlands Tonsättare rf 
Finlands Tonsättares Internationella Upphovsrättsbyrå Teosto rf 


