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Lupaehdot tekijänoikeudellisesti suojattujen teosten ja julkaisujen osittaiseen maksulliseen kopiointiin oppilaitoksissa ja korkeakouluissa. 

1 § Lupaehtojen soveltamisala 

Nämä lupaehdot koskevat oppilaitosten, oppilaskuntien ja 
korkeakoulujen maksullista kopiointia sekä luvansaajan 
harjoittamaa maksullista tekijänoikeudellisesti suojattujen teosten 
kappaleiden valmistamista valokopioimalla tai vastaavin 
menetelmin. 

Maksu voi olla esimerkiksi kopiosivukohtainen korvaus tai tiettyyn 
ajanjaksoon tai kurssiin sidottu oppi- tai kurssimateriaalimaksun 
tyyppinen korvaus. Maksullisella kopioinnilla tarkoitetaan myös 
luvansaajan maksullisessa kurssi- ja koulutustoiminnassa jaettuja 
kopioita. 

Kopioinnilla tarkoitetaan valokopioimalla tai vastaavin menetelmin 
tapahtuvaa teoksen kappaleen valmistamista tai valmistuttamista 
sekä digitaalisesta lähteestä tapahtuvaa teoksen tulostamista. 

Tämä lupa ei koske teoksen kappaleen valmistamista tietokoneella 
luettavaan, digitaaliseen muotoon eikä äänen tai liikkuvan kuvan 
tallentamista. 

2 § Luvan piirissä olevat teokset  

Tällä luvalla saa jäljempänä olevin ehdoin kopioida osittain 

• kotimaisia ja ulkomaisia kirjoja ja muita painettuja julkaisuja 
sekä niihin sisältyviä kuvia, 

• artikkeleita sanoma- ja aikakauslehdistä sekä tieteellisistä 
julkaisuista, 

• RT-kortteja ja SFS-standardeja sekä 
• luetteloita ja vastaavia. 

Lupa koskee kohdassa 4 olevin poikkeuksin kaikkien niiden alojen 
teoksia, joilla Kopioston jäsenjärjestöt toimivat. Kopioston 
jäsenjärjestöt on lueteltu lupaehtojen lopussa. 

Näissä lupaehdoissa teoksella tarkoitetaan tekijänoikeuslain 
(404/61) suojaamaa kirjallista ja kuvataiteellista teosta, 
tekijänoikeuslain 49a §:n tarkoittamaa valokuvaa ja 
tekijänoikeuslain 49 §:ssä tarkoitettua luetteloa tai tietokantaa 
sekä näiden osaa. 

3 § Sallitut käyttötarkoitukset 

Kopioita saa jakaa ja käyttää opetus- ja kurssimateriaalina 
luvansaajan järjestämässä opetus- ja koulutustoiminnassa. 
Kopioita saa käyttää myös osana opetusta tai koulutuspalveluita 
siinä oppilaitoksessa, jossa luvansaaja, esimerkiksi oppilaskunta 
tai kopiointipalvelu, toimii. 

Lupa koskee kopiointia, joka tapahtuu opettajan, kouluttajan, 
luennoitsijan tai heihin rinnastettavan henkilön toimesta, johdolla 
tai aloitteesta. 

Lupa koskee myös kopioyhdistelmien valmistamista suojatuista 
teoksista. 

Kopioita ei tällä luvalla saa julkaista painetussa julkaisussa tai 
käyttää muussa julkaisutoiminnassa. 

4 § Luvan ulkopuolella olevat teokset 

Tällä luvalla ei saa kopioida 

• työ-, harjoitus- ja vastauskirjoja, 
• nuotteja, laulun sanoituksia, nuottivihkoja ja muita 

nuottijulkaisuja, 
• kansainvälisiä standardeja eikä 
• teoksia tai julkaisuja, joiden kopioinnin Kopioston luvalla 

oikeudenhaltija on kieltänyt ja ilmoittanut kiellon Kopiostoon. 
Tiedot tällaisista teoksista tai julkaisuista löytyvät Kopioston 
verkkosivuilta www.kopiosto.fi/kieltolista. 

5 § Kuinka paljon saa kopioida 

Luvansaaja saa luku- tai koulutuskauden aikana valmistaa tai 
valmistuttaa samoja opiskelijoita varten samasta teoksesta tai 
useita teoksia sisältävästä julkaisusta kopioita enintään 20 sivua, 
ei kuitenkaan yli puolta julkaisusta. 

Edellä mainittua sivumäärää ei saa ylittää silloinkaan, kun kopiointi 
samasta teoksesta tai julkaisusta samoille opiskelijoille tapahtuu 
saman luku- tai koulutuskauden aikana useassa erässä. 

Kopioita saa valmistaa opetettavana olevien opiskelijoiden 
lukumäärän verran sekä muutaman kappaleen luennoijaa itseään 
varten. 

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

6 § Julkaisu- ja tekijätiedot 

Kopioon tai sen yhteyteen on merkittävä tekijä- ja julkaisutiedot. 
Kopiointiyhdistelmissä tulee olla julkaisu- ja tekijätiedot kaikista 
kopioiduista teoksista. Lisäksi kopioissa on oltava merkintä 
Kopioston kopiointiluvasta. 

7 § Tarkastusoikeus 

Kopiostolla tai sen määräämällä taholla on oikeus tarkastaa 
luvansaajan kopiointijärjestelyt luvansaajan toimipaikoilla. Lisäksi 
Kopiostolla on oikeus pyytää luvansaajalta selvitys 
kopiointiehtojen soveltamisesta luvansaajan toiminnassa. 

8 § Kopioston vastuu 

Kopiosto vastaa niistä perustelluista korvausvaatimuksista, joita 
Kopiostoon tai sen jäsenjärjestöön kuulumaton oikeudenhaltija 
esittää kopiointiluvan voimassaoloaikana tapahtuneesta ja 
muutoin näiden lupaehtojen mukaisesta kopioinnista. 

 

http://www.kopiosto.fi/kieltolista
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9 § Lupaehtojen vastainen toiminta 

Kopiostolla on oikeus irtisanoa lupa välittömin oikeusvaikutuksin, 
jos luvansaaja toimii lupaehtojen vastaisesti. 

10 § Luvan voimassaolo 

Näiden lupaehtojen mukainen lupa tulee voimaan, kun luvansaaja 
on suorittanut laskun mukaisen korvauksen Kopiostolle. Lupa on 
voimassa kalenterivuoden kerrallaan. Lupa koskee luvansaajan 
kuluvan kalenterivuoden aikana lupaehtojen mukaisesti 
valmistamia kopioita. 

11 § Lupaehtojen voimassaolo 

Nämä lupaehdot ovat voimassa toistaiseksi 1.1.2019 alkaen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry (SKTL) 
Suomen Musiikintekijät ry 
Suomen Musiikkikustantajat ry 
Suomen Muusikkojen Liitto ry (SML) 
Suomen Nuorisokirjailijat ry 
Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry 
Suomen Näyttelijäliitto ry 
Suomen Radio- ja TV-selostajat ry 
Suomen Säveltäjät ry 
Suomen Taiteilijaseura ry (STS) 
Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat ry (STST) 
Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit ry (STOD) 
Suomen Tekniset Kustantajat ry (STEK) 
Suomen tiedekustantajien liitto ry 
Suomen tiedetoimittajain liitto ry 
Suomen tietokirjailijat ry 
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry 
Taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestö Forum Artis ry 
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme ry 
TV-kuvaajat ry 
Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry 
Visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö Grafia ry 
 

JÄSENJÄRJESTÖMME 
Aikakauslehtien Liitto ry 
Aikakauslehtien Päätoimittajat ry (Apy) 
AKAVA ry 
Animaatiokilta ry 
Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry 
Finlands svenska författareförening rf (FSF) 
Finlands Svenska Skådespelarförbund rf (FSS) 
Finnfoto – Suomen valokuvajärjestöt ry 
Freelance Ohjelmatyöntekijät ry (FOT) 
Kuvittajat ry 
Lavastus- ja pukusuunnittelijat ry (LP) 
Paikallislehtien Päätoimittajayhdistys ry (PPY) 
Päätoimittajien yhdistys ry (PTY) 
Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry (RTTL) 
Sanomalehtien Liitto ry 
Sarjakuvantekijät ry 
Suomen arvostelijain liitto ry (SARV) 
Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät SET ry 
Suomen Elokuvaajien Yhdistys ry (F.S.C.) 
Suomen Elokuvaohjaajaliitto SELO ry 
Suomen Journalistiliitto ry (SJL) 
Suomen Kirjailijaliitto ry 
Suomen Kustannusyhdistys ry (SKY) 
 


