
Vi har Kopiostos kopieringslicens
För kopiering av material, till exempel tidningsartiklar, bilder och böcker som skyddas 
av upphovsrätten, för användning i arbetet behövs tillstånd av rättighetsinnehavaren.
 Vi har skaffat Kopiostos kopieringslicens till vår organisation.
Med licensen får du kopiera, skanna och skriva ut tidningsartiklar, bilder och utdrag 
ur böcker för intern användning inom vår organisation.

kopiera lagar, förordningar och  
myndighetsbeslut och -utlåtanden.

använda korta citat ur böcker, tidningar 
eller från webbplatser. Citatet ska ha en 
saklig koppling till din egen text, till exempel 
åskådliggöra något i ämnet som du 
behandlar. Källan ska alltid anges i samband 
med citatet i enlighet med god sed.

Utan licens får du

Material som skaffas med en separat licens, till exempel 
artikeldatabaser, digitala tidningar, e-böcker, RT-kort 
och standarder, får användas i enlighet med deras egna 
licensvillkor. Bilder som hämtats ur bildbanker eller skaffats 
på annat motsvarande sätt får användas i enlighet med 
licensvillkoren för bildbanken.

skapa länkar till lagligt och fritt tillgängligt 
material på nätet, till exempel artiklar. Fritt 
tillgängligt material kräver inte inloggning 
eller licens.

bifoga bilder, artiklar eller utdrag som du har 
kopierat eller skannat till dina egna presentationer 
eller material för intern användning inom vår 
organisation eller i utbildningsverksamhet för  
vår personal.

kopiera eller skriva ut bilder, serier och 
skämtteckningar för att fästa till exempel 
på kafferummets vägg eller för annan intern 
kommunikation inom vår organisation.

sammanställa pressöversikter av flera 
tidningsartiklar och dela dem med vår personal 
per e-post eller på intranätet. Du rapporterar  
om pressöversikter genom att skicka dem  
till Kopiosto: raportointi@kopiosto.fi.

Med kopieringslicensen får du bland annat
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dela artiklar eller utdrag ur böcker, tidningar, 
rapporter eller andra publikationer som du 
har kopierat eller skannat med ditt team, din 
enhet eller hela personalen per e-post i vår 
organisations interna nätverk eller dela ut dem 
som papperskopior.

kopiera noter och sångtexter för vår 
organisations interna evenemang,  
till exempel julfester eller märkesdagar  
för personalen.

För användning av material som skyddas av upphovsrätten 
i organisationens externa kommunikation, på webbplatsen, 
i marknadsföring eller konsultverksamhet eller vid 
andra tillfällen än personalutbildningar behöver ni 
tillstånd av rättighetsinnehavaren. För utbildnings- och 
konsultverksamhet kan ni skaffaen separat kopieringslicens 
från Kopiosto.

Mer information om Kopiostos kopieringslicens:
www.kopiosto.fi/sv/foretag

Du får kopiera eller skanna högst 20 sidor  
ur samma publikation, dock högst hälften  
av publikationen.

Du får kopiera eller skanna högst 
10 procent av SFS-standarder eller 
publikationer som innehåller dem,  
dock inte mer än 20 sidor.

Du får kopiera eller skanna högst 10 
sidor noter och sångtexter ur samma 
publikation, dock högst hälften av 
publikationen.
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Kopiosto betalar de ersättningar som ackumuleras genom 
kopieringslicenserna vidare till upphovsmän och övriga 
rättighetsinnehavare inom den skapande branschen


