
Meillä on Kopioston kopiointilupa
Tekijänoikeuden suojaaman aineiston, esimerkiksi lehtiartikkelien, kuvien ja  
kirjojen, kopioimiseen työkäyttöön tarvitaan tekijänoikeudenhaltijan lupa.
 Olemme hankkineet organisaatiollemme Kopioston kopiointiluvan.  
Luvalla saat kopioida, skannata ja tulostaa lehtiartikkeleita, kuvia ja otteita  
kirjoista organisaatiomme sisäistä käyttöä varten.

Kopioida lakeja, asetuksia ja viranomaisten 
päätöksiä ja lausumia.

Ottaa lyhyen lainauksen kirjasta, lehdestä tai 
verkkosivulta. Lainauksella tulee olla asiallinen 
yhteys omaan tekstiisi eli se esimerkiksi 
havainnollistaa käsittelemääsi asiaa. Lainauksen 
yhteyteen tulee aina merkitä lähde hyvän tavan 
mukaisesti.

Ilman lupaa saat

Erillisellä lisenssillä hankittuja aineistoja, kuten 
artikkelitietokantoja, digilehtiä, e-kirjoja, RT-kortteja ja 
standardeja, saa käyttää niiden omien lisenssiehtojen 
mukaisesti. Kuvapankeista tai vastaavista hankittuja kuvia  
saa käyttää kuvapankin lisenssiehtojen mukaisesti.

Tehdä linkin verkossa vapaasti ja luvallisesti 
saatavilla olevaan aineistoon, esim. artikkeliin. 
Vapaasti saatavilla oleva aineisto ei vaadi 
kirjautumista tai lisenssin hankkimista.

Liittää kopioimasi tai skannaamasi kuvan, 
artikkelin tai otteen osaksi omaa esitystäsi 
tai materiaaliasi organisaatiomme sisäisessä 
käytössä tai henkilökunnallemme tapahtuvassa 
koulutustoiminnassa.

Kopioida tai tulostaa kuvia, sarjakuvia ja 
pilapiirroksia esimerkiksi kahvihuoneen seinälle 
tai muuhun organisaatiomme sisäiseen 
viestintään.

Koostaa lehdistökoosteita useammasta 
lehtiartikkelista ja jakaa sen henkilökunnallemme 
sähköpostilla tai intranetissä. Lehdistökoosteet 
raportoidaan lähettämällä tehty lehdistökooste 
Kopiostolle: raportointi@kopiosto.fi.

Kopiointiluvalla saat muun muassa
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Jakaa sähköpostilla, organisaatiomme 
sisäverkossa tai paperikopioina kirjasta, lehdestä, 
raportista tai muusta julkaisusta kopioimasi tai 
skannaamasi artikkelin tai otteen omalle tiimillesi, 
yksiköllesi tai koko henkilökunnallemme.

Kopioida nuotteja ja laulun sanoja 
organisaatiomme sisäisiin tilaisuuksiin,  
esim. henkilöstömme merkkipäiville tai 
pikkujouluihin.

Tekijänoikeuden suojaaman aineiston käyttöön organisaation 
ulkoisessa viestinnässä, verkkosivuilla, markkinoinnissa, 
konsultoinnissa tai muussa kuin henkilöstökoulutuksissa 
tarvitsette tekijänoikeudenhaltijan luvan. Koulutus- ja 
konsultointitoimintaa varten voi Kopiostosta hankkia  
erillisen kopiointiluvan.

Lisätietoa Kopioston kopiointiluvasta: 
www.kopiosto.fi/yritykset

Samasta julkaisusta saa kopioida tai  
skannata enintään 20 sivua, kuitenkin 
korkeintaan puolet julkaisusta. 

SFS-standardista tai standardin 
sisältävästä julkaisusta saa kopioida  
tai skannata enintään 10 %, ei 
kuitenkaan enempää kuin 20 sivua.

Nuotteja ja laulun sanoja saa kopioida 
tai skannata samasta julkaisusta 
enintään 10 sivua, kuitenkin korkeintaan 
puolet julkaisusta.
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Kopiosto tilittää kopiointiluvista kertyneet korvaukset 
eteenpäin luovan alan tekijöille ja muille oikeudenhaltijoille

http://www.kopiosto.fi/yritykset
http://www.kopiosto.fi/yritykset

