
 
 

   
 
 
  

YLIOPISTOJA JA AMMATTIKORKEAKOULUJA KOSKEVA  
TEOSTEN KOPIOINTISOPIMUS VUODELLE 2023 

 
 
 
1. SOPIJAPUOLET 
 

1. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry (y-tunnus: 1059534-3), jäljem-
pänä ”Arene” 
 

2. Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry (y-tunnus: 2343785-4), jäljempänä 
”UNIFI” 
 

3. Kopiosto ry (y-tunnus: 0414755-2), jäljempänä "Kopiosto" 
 
Yliopistot 
4. Aalto-yliopisto (Y-tunnus 2228357–4)  
5. Helsingin yliopisto (Y-tunnus 0313471–7)        
6. Itä-Suomen yliopisto (Y-tunnus 2285733–9)  
7. Jyväskylän yliopisto (Y-tunnus 0245894–7)  
8. Lapin yliopisto (Y-tunnus 0292800–5)  
9. Lappeenrannan - Lahden teknillinen yliopisto LUT (Y-tunnus 0245904–2)  
10. Maanpuolustuskorkeakoulu (Y-tunnus 0952029–9) 
11. Oulun yliopisto (Y-tunnus 0245895–5)  
12. Svenska handelshögskolan (Y-tunnus 0245907–7)  
13. Taideyliopisto (Y-tunnus 2500305–6)  
14. Tampereen yliopisto (Y-tunnus 2844561–8)  
15. Turun yliopisto (Y-tunnus 0245896–3) 
16. Vaasan yliopisto (Y-tunnus 0209599–8)  
17. Åbo Akademi (Y-tunnus 0246312–1)  
 
Ammattikorkeakoulut 
18. Arcada (Y-tunnus 2553871–2) 
19. Centria-ammattikorkeakoulu (Y-tunnus 1097805–3) 
20. Diakonia-ammattikorkeakoulu (Y-tunnus 0115776–3) 
21. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu (Y-tunnus 2029188–8) 
22. Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy (Y-tunnus 1474763–1) 
23. Hämeen ammattikorkeakoulu (Y-tunnus 0996167–6) 
24. Högskolan på Åland (Y-tunnus 0145076–7)  
25. Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Y-tunnus 1006550–2) 
26. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy (Y-tunnus 2472908–2)  
27. Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy (Y-tunnus 2553600–4) 



   

 
 

28. Karelia ammattikorkeakoulu Oy (Y-tunnus 2454377–1) 
29. Lab ammattikorkeakoulu Oy (Y-tunnus 2630644–6) 
30. Lapin ammattikorkeakoulu (Y-tunnus 2528792–5)   
31. Laurea-ammattikorkeakoulu Oy (Y-tunnus 1046216–1) 
32. Metropolia Ammattikorkeakoulu (Y-tunnus 2094551–1)  
33. Oulun ammattikorkeakoulu Oy (Y-tunnus 2509747–8) 
34. Poliisiammattikorkeakoulu (Y-tunnus 2153105–4) 
35. Satakunnan ammattikorkeakoulu (Y-tunnus 2388924–4) 
36. Savonia-ammattikorkeakoulu Oy 2629463–3 
37. Seinäjoen ammattikorkeakoulu (Y-tunnus 2539767–3)  
38. Tampereen ammattikorkeakoulu (Y-tunnus 1015428–1)  
39. Turun ammattikorkeakoulu (Y-tunnus 2528160–3) 
40. Vaasan ammattikorkeakoulu (Y-tunnus 2267669–3) 
41. Yrkeshögskolan Novia (Y-tunnus 2059910–2) 

 
Yliopistoista ja ammattikorkeakouluista käytetään jäljempänä yhdessä termiä Luvansaa-
jat tai erikseen Luvansaaja. 
 
2. SOPIMUKSEN TAUSTA 
 
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto 
UNIFI ry ja tekijänoikeudenhaltijoita edustava Kopiosto ry ovat neuvotelleet tekijänoikeu-
dellisesti suojattujen teosten kopioinnista yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa seu-
raavan sisältöisen sopimuksen. 
 
Kopiosto ry on hyväksytty opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksillä tekijänoikeuslain 13 
§:n ja 14 §:n 1 momentin, sellaisena kuin ne ovat lokakuun 14 päivänä 2005 annetussa 
laissa (821/2005), mukaisesti sopimaan teoksen kappaleiden valmistamisesta valokopi-
oimalla tai vastaavin menetelmin sekä julkistetun teoksen kappaleiden valmistamisesta 
ja yleisölle välittämisestä opetustoiminnassa tai tieteellisessä tutkimuksessa käytettä-
väksi. Kopioston jäsenjärjestöt on lueteltu Kopioston kotisivuilla https://www.kopio-
sto.fi/kopiosto/kopiosto/jasenjarjestot/.  
 
3. MÄÄRITELMÄT JA SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA 
 
3.1 Määritelmät 
 
Tässä sopimuksessa tarkoitetaan: 
 
Lupaehdoilla Kopioston korkeakoulujen kopiointiluvan lupaehtoja. Sopimuksen allekirjoi-
tushetkellä voimassa olevat Lupaehdot ovat tämän sopimuksen liitteenä 1. 
 
Opiskelijoilla henkilöitä, jotka osallistuvat Luvansaajan järjestämään opetukseen tai tutki-
mukseen. 
 
Teoksella tekijänoikeuslain suojaamaa teoskynnyksen ylittävää julkaistua tai julkistettua 
teosta tai valokuvaa, joka on saatettu luvallisesti yleisön saataville. Tässä sopimuksessa 

https://www.kopiosto.fi/kopiosto/kopiosto/jasenjarjestot/
https://www.kopiosto.fi/kopiosto/kopiosto/jasenjarjestot/


   

 
 

Teoksella ei tarkoiteta audiovisuaalisia teoksia ja muita televisiossa tai radiossa lähetet-
tyjä teoksia.    
 
3.2 Soveltamisala 
 
Tämä sopimus koskee Lupaehdoissa olevin poikkeuksin Teosten kappaleiden valmista-
mista valokopioimalla tai vastaavalla menetelmällä, kuten tulostamalla digitaalisesta läh-
teestä, Teosten kappaleiden valmistamista digitaalisessa muodossa sekä näin valmistet-
tujen kopioiden käyttämistä Lupaehtojen mukaisesti Luvansaajan lakisääteisissä tehtä-
vissä, mukaan lukien Luvansaajan järjestämä avoin yliopisto tai ammattikorkeakouluope-
tus, erikoistumiskoulutus, täydennyskoulutus sekä lakisääteisten tehtävien suorittamista 
varten tarvittavat palvelu- ja hallinnolliset toiminnot. Luvansaajan lakisääteiset tehtävät 
määritellään yliopistolain (558/2009) 2 §:ssä ja ammattikorkeakoululain (14.11.2014/932) 
4 §:ssä.             
 
Sopimus ei koske kopioiden valmistamista sellaisen opetuksen tai koulutuksen yhtey-
dessä, joka kuuluu maksupalveluasetuksen tai muun vastaavan säädöksen piiriin, jonka 
nojalla Luvansaaja perii palveluistaan tai suoritteistaan maksun, jonka tarkoituksena on 
kattaa oleelliselta osin muun muassa kopioinnista aiheutuvat kustannukset. Sopimuksen 
allekirjoitushetkellä tässä tarkoitettuja laitoksia, joiden kopioinnista sovitaan erikseen, 
ovat ainakin kesäyliopistojen järjestämä koulutus. 
 
Sopimus ei myöskään koske sellaisten kopioiden valmistamista, joista peritään opiskeli-
joilta erillinen maksu. Tällaiseen kopiointiin voi hankkia erikseen luvan Kopiostosta.  
 
3.3 Sovittu käyttölupa 
 
Tällä sopimuksella sovitaan, että Luvansaaja saa laajuudeltaan Lupaehtojen mukaisen 
käyttöluvan.  
 
Lupaehtojen muuttuessa Kopiosto toimittaa uudet Lupaehdot Arenelle, UNIFI:lle sekä Lu-
vansaajille. Voimassa olevat Lupaehdot ovat myös saatavilla Kopioston kotisivuilla 
(www.kopiosto.fi). 
 
4. KOPIOINNISTA MAKSETTAVA KORVAUS 
 
4.1 Vuosittainen korvaus  
 
Tämän sopimuksen mukaisesta Teosten kopioinnista ja käytöstä Luvansaajat maksavat 
Kopiostolle vuosittaisen korvauksen. Korvaus perustuu tutkimustavoitteisen peruskoulu-
tuksen, tutkimus- ja hallintokäytön osalta kohdan 4.3 mukaiseen opiskelijakohtaiseen kor-
vaukseen ja täydennys- ja erikoistumiskoulutuksen osalta osallistujakohtaiseen korvauk-
seen. Korvattavan kopioinnin määrä on arvioitu sopijapuolten kanssa yhdessä vuonna 
2019 toteutetun selvityksen avulla ja huomioiden kohdan 4.2 mukainen käyttö. 
 
Tämän sopimuksen tarkoittamilla selvityksillä viitataan Arenen, UNIFI:n ja Kopioston yh-
dessä teettämiin seuraaviin selvityksiin: Julkaisujen ja internetaineistojen kopiointi ja ja-
kaminen ammattikorkeakouluissa 17.9.2019, Julkaisujen ja internetaineistojen kopiointi 



   

 
 

ja jakaminen yliopistoissa 18.9.2019, Julkaisujen ja internetaineistojen kopiointi ja jaka-
minen Sibelius-Akatemiassa 10.9.2019 ja Julkaisujen ja internetaineistojen kopiointi ja ja-
kaminen täydennyskoulutuskeskuksissa 9.10.2019. 
 
4.2 Käyttö, joka ei ole korvauksenalaista 
 
Korvausta ei makseta käytöstä, joka on suoraan tekijänoikeuslain nojalla sallittua. Erityi-
sesti todetaan, että korvausta ei makseta Teosten käytöstä tekijänoikeuslain 
(24.3.1995/446) 25 §:n sallimalla tavoin tieteellisessä esityksessä eikä teoksen lainaami-
sesta hyvän tavan mukaisesti tekijänoikeuslain 22 §:n nojalla.     
 
Kopiostolle ei makseta korvausta käytöstä, johon Luvansaaja on saanut oikeudenhaltijan 
luvan muulla lisenssillä kuin tämän sopimuksen tarkoittamalla Kopiointiluvalla. Ko-
piostolle ei myöskään makseta korvausta käytöstä, johon on saatu oikeudenhaltijan lupa 
Creative Commons lisenssin tai muun vastaavan avoimen lisenssin nojalla.  
 
4.3 Opiskelijakohtainen korvaus 
 
Tutkintotavoitteinen peruskoulutus, tutkimus- ja hallintokäyttö 
Vuosittainen korvaus lasketaan viimeisimmän tilastoidun opiskelijamäärän perusteella. 
Opiskelijamääränä käytetään Vipunen tietokannan FTE-opiskelijamääriä. Högskolan på 
Ålandin, Poliisiammattikorkeakoulun ja Maanpuolustuskorkeakoulun osalta käytetään Ti-
lastokeskuksen opiskelijamääriä. Tämän sopimuksen liitteiden 2 ja 3 mukaisissa korvauk-
sissa on käytetty vuoden 2022 tilastoituja opiskelijamääriä. Kunkin vuoden Luvansaaja-
kohtainen korvaus lasketaan viimeisimmän tilastoidun opiskelijamäärän mukaan.  

Ammattikorkeakoulujen FTE opiskelijamäärä 

https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Ammattikorkeakoulu-
tuksen%20FTE-opiskelijat%20-%20n%C3%A4k%C3%B6kulma%20vuosi.xlsb  

Yliopistojen FTE opiskelijamäärä 

https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Yliopisto-
jen%20FTE%20opiskelijat%20-%20Yliopisto.xlsb  
 
Opiskelijakohtainen korvaus vuonna 2023 (muu kuin Taideyliopiston musiikkialan opiskelijat) 
– tutkintotavoitteinen peruskoulutus 
 

 2023 
Yliopistot, muut kuin 
Taideyliopiston mu-
siikkialan opiskelijat 

19,30 € / 
opiskelija 

/ vuosi 
Ammattikorkeakou-
lut 

18,90 € / 
opiskelija 

/ vuosi 
 

https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Ammattikorkeakoulutuksen%20FTE-opiskelijat%20-%20n%C3%A4k%C3%B6kulma%20vuosi.xlsb
https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Ammattikorkeakoulutuksen%20FTE-opiskelijat%20-%20n%C3%A4k%C3%B6kulma%20vuosi.xlsb
https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Yliopistojen%20FTE%20opiskelijat%20-%20Yliopisto.xlsb
https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Yliopistojen%20FTE%20opiskelijat%20-%20Yliopisto.xlsb


   

 
 

Sibelius-Akatemian vuosittainen korvaus vuonna 2023 on 10 844,05 €. Sibelius-Akatemian 
korvaus sisältyy liitteen 3 Taideyliopiston korvaukseen. 
 
Täydennys- ja erikoistumiskoulutus 
 
Osallistujakohtainen korvaus vuonna 2023 – täydennyskoulutus ja erikoistumiskoulutus 
 

 2023 
Korvaus per 
osallistuja 
per vuosi 

1,47 € 

 
Luvansaajakohtainen korvaus määräytyy edellisen vuoden täydennyskoulutuksen ja eri-
koistumiskoulutukseen osallistuneiden määrän mukaan. Osallistujamääränä käytetään 
Vipunen tietokannan täydennyskoulutuksen ja erikoistumiskoulutuksen osallistujamää-
riä. Luvansaajat ilmoittavat Kopiostolle vuoden 2022 osallistujamäärät tammikuun 
31.1.2023 mennessä. Täydennyskoulutuksen ja erikoistumiskoulutuksen korvaukset eivät 
sisälly liitteiden 2 ja 3 korvauksiin. 
 
Arvonlisävero 
Tässä sopimuksessa sovittuihin korvauksiin lisätään arvonlisäverolain mukainen arvonli-
säveron määrä. 
 
4.4 Alennukset ja Luvansaajien laskutus 
 
Arene, UNIFI ja Kopiosto ovat sopineet kopiointilupien hankkimisesta keskitetysti kaikille 
Luvansaajille. Yllä kohdassa 4.3 olevan taulukon mukaiset opiskelijakohtaiset korvaukset 
ja Sibelius-Akatemian vuosittainen korvaus sisältävät 20 %:n keskitysalennuksen. Mikäli 
sopimuksen piiristä jäisi yksi tai useampi korkeakoulu pois tai ei suorita tämän sopimuk-
sen mukaista korvausta sopimuksen mukaisesti, ei tässä kohdassa sovittua alennusta 
enää myönnetä Luvansaajille. Tällöin UNIFI, Arene ja Kopiosto voivat neuvotella uudesta 
alemmasta alennusprosentista, mikäli sopimus koskisi edelleen keskitettyä lupahankin-
taa.  
 
Sopijapuolet ovat sopineet, että vuonna 2023 toteutetaan yhdessä erikseen sovittavalla 
tavalla kopioinnin määrää ja sisältöä koskeva selvitys. Tämän vuoksi Kopiosto on myön-
tänyt opiskelijakohtaisesta korvauksesta 5 %:n lisäalennuksen. Alennus sisältyy kohdan 
4.3 taulukon mukaisiin korvauksiin.   
 
Luvansaajat ovat toimittaneet Kopiostolle laskutusosoitteensa. Mikäli Luvansaajan lasku-
tusosoitteissa tapahtuu muutoksia, sitoutuu Luvansaaja toimittamaan tästä tiedon Ko-
piostolle.  
 
Luvansaajat ilmoittavat Kopiostolle täydennys- ja erikoistumiskoulutuksesta vastaavan 
yhteyshenkilön, jolta Kopiosto voi pyytää Luvansaajan järjestämän täydennys- ja/tai eri-
koistumis- tai muun maksullisen koulutuksen osallistujamäärän. 
 



   

 
 

Kopiosto laskuttaa Luvansaajilta opiskelija- ja osallistujakohtaisesti jyvitetyn korvauksen. 
Korkeakouluittain jyvitetyt korvaukset vuonna 2023 ovat liitteessä 2 ja 3, lukuun ottamatta 
kohdan 4.3 mukaista täydennys- ja erikoistumiskoulutusta. Täydennys- ja erikoistumis-
koulutuksen korvaus lasketaan ilmoitetun osallistujamäärän mukaisesti. Täydennyskou-
lutuksen ja erikoistumiskoulutuksen korvaus erotellaan laskulla omana rivinään. 
 
Vuoden 2023 korvaus maksetaan 28.2.2023 mennessä. Maksuehto on kuitenkin vähin-
tään 30 päivää netto laskun päiväyksestä. Maksun viivästyessä Luvansaaja on velvollinen 
suorittamaan korkolain mukaisen viivästyskoron maksamatta olevalle saatavalle. 
 
5. MUUT EHDOT 

 
5.1 Kopioston vastuu 
 
Mikäli teoksen oikeudenhaltija, jota Kopiosto ei edusta, esittää perustellun korvausvaati-
muksen tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvasta Lupaehtojen mukaisesta kopi-
oinnista, Kopiosto sitoutuu vastaamaan korvauksen suorittamisesta. 
 
5.2 Luvansaajan vastuu  
 
Luvansaaja on vastuussa kohdan 4.3 mukaisten korvausten maksamisesta sopimuksen 
mukaisesti.  
 
Luvansaaja vastaa kohdan 5.4 mukaisesti tämän sopimuksen mukaisen luvan ja sen eh-
tojen tiedottamisesta henkilökunnalleen.  
 
Luvansaaja on velvollinen varmistamaan, että sen käyttämä tietoverkko täyttää lupaehto-
jen määritelmän suljetusta verkosta. 
 
Mikäli Luvansaaja tallentaa aineistoja Lupaehtojen sallimalla tavalla Luvansaajan henki-
lökunnan saataville, tulee aineistojen metatietoihin tai muulla vastaavalla tavalla merkitä, 
onko aineistoihin liitetty Teoksia tässä sopimuksessa sovitulla luvalla. 
 
5.3 Kopioinnin määrän selvittäminen ja raportointi 
 
 
Sopijapuolet ovat sopineet, että vuoden 2023 aikana kartoitetaan menetelmiä ja keinoja 
selvittää korkeakouluissa tapahtuvaa kopiointia ja kopioiden käyttöä sekä toteutetaan 
vuonna 2023 yhdessä Luvansaajien, Arenen, UNIFI:n ja Kopioston kanssa sovittavalla ta-
valla kopioinnin määrää ja sisältöä koskeva selvitys. Luvansaajat sitoutuvat tiedottamaan 
selvityksestä henkilökuntaansa sekä osallistumaan yhdessä sovitulla tavalla selvitykseen 
sekä luovuttamaan tarvittavia tietoja sovitulla tavalla. Arene ja UNIFI sitoutuvat aktiivi-
sesti edistämään Luvansaajaorganisaatioissa tehtäviä kopiointiselvityksiä. 
 
Kopiointiluvalla valmistetut kopiot voi raportoida Lupaehtojen mukaisesti. Kopiosto tie-
dottaa Luvansaajille siitä, miten tällä sopimuksella sovitun luvan nojalla valmistetut ko-
piot voidaan raportoida Kopioston Raportointipalvelussa. 
 



   

 
 

Selvitys- ja raportointitietoa käytetään kopiointiluvan mukaisen käyttöoikeuden korvaus-
ten jakamiseksi oikeudenhaltijoille.  
 
5.4 Tiedottaminen 
 
Luvansaajat sitoutuvat tiedottamaan tällä sopimuksella sovitun käyttöluvan sisällöstä ja 
Lupaehdoista henkilökuntaansa. Kopiosto tarjoaa Luvansaajille neuvonta- ja luennointi-
palveluja tämän sopimuksen mukaisesta käyttöluvasta. Luvansaaja voi sopia koulutuk-
sen Kopioston kanssa ottamalla yhteyttä Kopiostoon sähköpostitse neuvonta@kopio-
sto.fi. 
 

5.5 Kopioston tarkastusoikeus 
 
Kopiostolla tai sen määräämällä taholla on oikeus tarkastaa Luvansaajan käyttämille tal-
lennusalustoille ja suljettuun verkkoon kopiointiluvalla tehdyt kopiot sekä muut kopiointi-
järjestelyt. Lisäksi Kopiostolla on oikeus pyytää Luvansaajalta selvitys kopiointiehtojen 
soveltamisesta Luvansaajan toiminnassa. 
 
5.6 Lupaehtojen vastainen toiminta  
 
Luvan ja tekijänoikeuslain vastaisesta toiminnasta voi seurata tekijänoikeuslain mukai-
nen hyvitys- ja vahingonkorvausvastuu sekä muita tekijänoikeuslain mukaisia seuraamuk-
sia.  

 
6. SOPIMUKSEN JA LUVAN VOIMASSAOLO 
 
Tämä sopimus on voimassa 1.1.2023–31.12.2023. 
 
Käyttölupa on voimassa tämän sopimuksen voimassaoloajan, ellei sitä tämän sopimuk-
sen mukaisesti peruuteta. 
 
Kopiostolla on oikeus peruuttaa Luvansaajalle myönnetty lupa välittömin oikeusvaikutuk-
sin, mikäli Luvansaaja ei noudata Lupaehtoja, maksa sopimuksen mukaisia korvauksia 
määräajassa tai toimii muutoin sopimuksen vastaisesti. Luvansaaja on myös velvollinen 
korvaamaan Kopiostolle kaikki asian hoitamisesta aiheutuneet kulut sekä tuhoamaan 
vaadittaessa Lupaehdoissa tarkoitetut kopiot. Ennen sopimuksen irtisanomista ja luvan 
peruuttamista Luvansaajan Lupaehtojen vastaisen kopioinnin tai sopimuksen vastaisen 
menettelyn johdosta, neuvottelee Kopiosto asiasta ensin Luvansaajan, Arenen ja UNIFI:n 
kanssa. Neuvotteluiden osapuolet voivat sopia mahdollisesta Luvansaajan tämän sopi-
muksen perusteella maksaman korvauksen osittaisesta palauttamisesta riippuen luvan 
peruuttamisen syystä. 
 
7. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN  
 
Tätä sopimusta voidaan muuttaa vain kaikkien sopijapuolten asianmukaisesti allekirjoit-
tamalla asiakirjalla. 
 
 



   

 
 

8. SOVELLETTAVA LAKI  
 
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 
 
9. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN  
 
Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neu-
votteluin. Jos neuvottelut eivät johda tulokseen, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeu-
dessa. 
 
10. SOPIMUSKAPPALEET JA ALLEKIRJOITUKSET 
 
Tämä sopimus on allekirjoitettu sähköisesti. Jokaiselle sopijapuolelle on toimitettu alle-
kirjoitettu sopimuskappale. 
 
 
Ammattikorkeakoulujen rehtorineu-
vosto Arene ry: 
 
______________________________________ 

Päiväys 
 
_______________________________________ 

Ida Mielityinen 
Toiminnanjohtaja  
 

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto 
UNIFI ry: 
 
______________________________________ 

Päiväys 
 
_______________________________________ 

Tanja Risikko 
Toiminnanjohtaja 

Kopiosto ry: 
 
______________________________________ 

Päiväys 
 
_______________________________________ 

Valtteri Niiranen 
Toimitusjohtaja 
 

 

Aalto-yliopisto: 
 
______________________________________ 

Päiväys 
 
_______________________________________ 

Ilkka Niemelä 
Rehtori 
 

Helsingin yliopisto: 
 
______________________________________ 

Päiväys 
 
_______________________________________ 

Sari Lindblom 
Rehtori 
 
 
 
 
 



   

 
 

Itä-Suomen Yliopisto: 
 
______________________________________ 

Päiväys 
 
_______________________________________ 

Jukka Mönkkönen 
Rehtori 
 

Jyväskylän yliopisto: 
 
_______________________________________ 

Päiväys 
 
_______________________________________ 

Keijo Hämäläinen 
Rehtori 

Lapin yliopisto: 
 
 
______________________________________ 

Päiväys 
 
_______________________________________ 

Antti Syväjärvi 
Rehtori 
 

Lappeenrannan – Lahden teknillinen 
yliopisto LUT: 
 
______________________________________ 

Päiväys 
 
_______________________________________ 

Juha-Matti Saksa 
Rehtori 
 

Maanpuolustuskorkeakoulu: 
 
______________________________________ 

Päiväys 
 
_______________________________________ 

Mika Kalliomaa 
Rehtori 
 

Oulun yliopisto: 
 
______________________________________ 

Päiväys 
 
_______________________________________ 

Jouko Niinimäki 
Rehtori 

Svenska handelshögskolan: 
 
______________________________________ 

Päiväys 
 
_______________________________________ 

Ingmar Björkman 
Rektor 

Taideyliopisto: 
 
______________________________________ 

Päiväys 
 
_______________________________________ 

Kaarlo Hildén 
Rehtori 
 

Tampereen yliopisto: 
 
______________________________________ 

Päiväys 
 
_______________________________________ 

Mari Walls 
Rehtori 

Turun Yliopisto: 
 
______________________________________ 

Päiväys 
 
_______________________________________ 

Jukka Kola 
Rehtori 
 
 
 



   

 
 

Vaasan yliopisto: 
 
______________________________________ 

Päiväys 
 
_______________________________________ 

Jari Kuusisto 
Rehtori 

Åbo Akademi: 
 
______________________________________ 

Päiväys 
 
_______________________________________ 

Mikael Lindfelt 
Rektor 
 

Arcada: 
 
______________________________________ 

Päiväys 
 
_______________________________________ 

Mona Forsskåhl 
Rektor 
 

Centria-ammattikorkeakoulu: 
 
______________________________________ 

Päiväys 
 
_______________________________________ 

Kari Ristimäki 
Rehtori 

Diakonia-ammattikorkeakoulu: 
 
______________________________________ 

Päiväys 
 
_______________________________________ 

Elina Juntunen 
Rehtori 
 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu: 
 
______________________________________ 

Päiväys 
 
_______________________________________ 

Minna Hiilos 
Rehtori 

Humanistinen ammattikorkeakoulu: 
 
______________________________________ 

Päiväys 
 
_______________________________________ 

Jukka Määttä 
Rehtori 
 

Hämeen ammattikorkeakoulu: 
 
______________________________________ 

Päiväys 
 
_______________________________________ 

Pertti Puusari 
Rehtori 

Högskolan på Åland: 
 
______________________________________ 

Päiväys 
 
_______________________________________ 

Johanna Mattila 
Rektor 
 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu: 
 
______________________________________ 

Päiväys 
 
_______________________________________ 

Vesa Saarikoski 
Rehtori 
 
 
 



   

 
 

Kaakkois-Suomen ammattikorkea-
koulu: 
 
______________________________________ 

Päiväys 
 
_______________________________________ 

Heikki Saastamoinen 
Rehtori 
 

Kajaanin ammattikorkeakoulu: 
 
 
______________________________________ 

Päiväys 
 
_______________________________________ 

Matti Sarén 
Rehtori 

Karelia-ammattikorkeakoulu: 
 
______________________________________ 

Päiväys 
 
_______________________________________ 

Petri Raivo 
Rehtori 
 

Lab ammattikorkeakoulu: 
 
______________________________________ 

Päiväys 
 
_______________________________________ 

Turo Kilpeläinen 
Rehtori 

Lapin ammattikorkeakoulu: 
 
______________________________________ 

Päiväys 
 
_______________________________________ 

Riitta Rissanen 
Rehtori 
 

Laurea-ammattikorkeakoulu: 
 
______________________________________ 

Päiväys 
 
_______________________________________ 

Jouni Koski 
Rehtori 

Metropolia Ammattikorkeakoulu: 
 
______________________________________ 

Päiväys 
 
_______________________________________ 

Riitta Konkola 
Rehtori 
 

Oulun ammattikorkeakoulu: 
 
______________________________________ 

Päiväys 
 
_______________________________________ 

Heidi Fagerholm 
Rehtori 

Poliisiammattikorkeakoulu: 
 
______________________________________ 

Päiväys 
 
_______________________________________ 

Marko Laitinen 
Rehtori 
 

Satakunnan ammattikorkeakoulu: 
 
______________________________________ 

Päiväys 
 
_______________________________________ 

Jari Multisilta 
Rehtori 
 
 
 



   

 
 

Savonia-ammattikorkeakoulu: 
 
______________________________________ 

Päiväys 
 
_______________________________________ 

Mervi Vidgrén 
Rehtori 
 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu: 
 
______________________________________ 

Päiväys 
 
_______________________________________ 

Jaakko Hallila 
Rehtori 
 

Tampereen ammattikorkeakoulu: 
 
______________________________________ 

Päiväys 
 
_______________________________________ 

Tapio Kujala 
Rehtori 
 

Turun ammattikorkeakoulu: 
 
______________________________________ 

Päiväys 
 
_______________________________________ 

Vesa Taatila 
Rehtori 

Vaasan ammattikorkeakoulu: 
 
______________________________________ 

Päiväys 
 
_______________________________________ 

Kati Komulainen 
Rehtori 
 

Yrkeshögskolan Novia: 
 
______________________________________ 

Päiväys 
 
_______________________________________ 

Örjan Andersson 
Rektor  
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KOPIOINTILUVAN 
LUPAEHDOT 
YLIOPISTOT, KORKEAKOULUT JA TÄYDENNYSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT 
Voimassa toistaiseksi 1.1.2023 alkaen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jos työskentelet tai opiskelet korkeakoulussa, voit kopioida teoksia tai julkaisuja näiden lupaehtojen mukaisesti 
korkeakoulusi järjestämässä opetuksessa, mukaan lukien avoin yliopisto- ja ammattikorkeakouluopetus, 
täydennyskoulutus ja erikoistumiskoulutus, tutkimustoiminnassa sekä hallintotoiminnassa. 

 
Näiden lupaehtojen mukaisesti saat kopioida kirjallisia ja kuvataiteellisia teoksia, valokuvia ja julkaisuja sekä 
jakaa kopioita edellä mainittuihin tarkoituksiin.  
 
Saat kopioida ja käyttää kopioita kopiointiluvan mukaisesti vain, kun korkeakoulullasi on voimassa oleva 
kopiointilupa. Tarkista korkeakoulustasi tai Kopiostosta, onko omalle korkeakoulullesi hankittu kopiointilupa. 
 
 

1. AVAINKÄSITTEET  
Ennen kuin luet ehtoja pidemmälle, ota haltuun nämä avainkäsitteet.  

 KORKEAKOULU 
 

OIKEUDENHALTIJA 

Lupaehdoissa korkeakoululla tarkoitetaan Suomeen 
sijoittunutta  

• yliopistoa  
• ammattikorkeakoulua 
• erikoistumiskoulutuksen järjestäjää  
• täydennyskoulutuksen järjestäjää 
• avointa yliopistoa ja avointa 

ammattikorkeakoulua. 

Oikeudenhaltija on teoksen alkuperäinen tekijä, 
muu oikeudenhaltija tai se, esimerkiksi 
kustantaja, jolle tekijä on siirtänyt 
tekijänoikeutensa tai osan niistä. 

 

 TEOS, JULKAISU JA TEHTÄVÄKIRJA 

Teos tarkoittaa näissä lupaehdoissa 

• tekijänoikeuslain suojaamaa kirjallista teosta, 
kuvitusta ja muuta kuvataiteellista teosta, 
kuten esimerkiksi kirjoja ja lehtiartikkeleita 
kuvituksineen 

• valokuvaa 
• graafisessa muodossa olevaa sävellysteosta, 

kuten nuottia ja laulun sanoja 
• näiden edellä mainittujen teosten osaa.  

Julkaisu tarkoittaa joko painetussa tai 
digitaalisessa muodossa olevaa julkaisua.  
Se voi olla esimerkiksi kirja tai tutkimusraportti. 
 

Tehtäväkirja tarkoittaa työ-, harjoitus- ja muuta 
pääosin tehtävistä koostuvaa oppikirjaa sekä 
tehtäväosioita yhdistelmäoppikirjasta. 

 

 
KOPIOINTI 

Lupaehdoissa kopioinnilla tarkoitetaan kappaleiden valmistusta teoksesta, julkaisusta tai niiden 
osista. Se tarkoittaa luvan sallimassa laajuudessa esimerkiksi teoksen, julkaisun tai niiden osan 
valokopioimista, tulostamista tai skannaamista, mutta myös digitaalista kopiointia, kuten  

• verkkosivulta kuvan tai tekstiaineiston kopioimista 
• ruutukaappauksen ottamista 
• pdf-tiedoston lataamista ja/tai tallentamista 
• julkaisujen sivuista valokuvan ottamista. 
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2. MITÄ KOPIOINTILUVALLA SAA KOPIOIDA 

2.1 Kopiointiluvalla saat tehdä 
kopioita 

 

 
2.2 Kopiointiluvalla et saa 

kopioida 
 

• luvan sallimassa laajuudessa 
• mikäli teoksia tai julkaisuja ei koske jokin 

näissä ehdoissa mainittu kielto tai rajoitus. 
 

Kopioita saat tehdä seuraavista lähteistä: 
• painetusta julkaisusta 
• teoksesta, kuten kuvasta tai 

tekstiaineistosta, joka on julkaistu 
internetissä oikeudenhaltijan 
suostumuksella 

• e-kirjasta tai maksumuurin takana olevasta 
tai muusta digitaalisesta julkaisusta, johon 
sinulla on sopimukseen tai tilaukseen 
perustuva pääsy tai joka on vapaasti 
saatavilla 

• teoksesta tai julkaisusta, jonka 
oikeudenhaltija on liittänyt Kopioston luvan 
piiriin, vaikka se ei muutoin kuuluisi lupaan 
kohdan 2.2 mukaan. Katso lista: 
www.kopiosto.fi/lupaanliitetytaineistot. 

 
 

 • Tehtävä- ja ratkaisukirjoja 
• kustantajan digitaalisia oppimateriaaleja 
• digitaalisia nuottijulkaisuja 
• digitaalisia standardeja 
• teoksia digitaalisista palveluista, joita 

koskee oma sopimus tai lisenssi, kuten 
esimerkiksi SFS Online -palvelu tai RT-
kortisto 

• yksityishenkilöiden tekemiä teoksia, joita 
nämä jakavat sosiaalisessa mediassa, 
keskustelupalstoilla, blogeissa tai 
kuvanjakopalveluissa 

• teoksia tai julkaisuja, joiden kopioinnin ja 
käytön Kopioston luvalla oikeudenhaltija on 
kieltänyt. Katso lista: 
www.kopiosto.fi/kieltolista. 

HUOM! Kopiointilupa ei koske teoksia, joita 
koskevat omat lisenssi- tai käyttöoikeudet, kuten 

• audiovisuaalisia teoksia, esimerkiksi videoita 
• ainoastaan musiikkia sisältäviä tallenteita 
• tietokoneohjelmia ja -pelejä eikä tietokantoja 
• teoksia, joiden kopiointi- ja käyttöoikeus 

perustuu CC- (Creative Commons) tai 
muuhun vastaavaan avoimeen lisenssiin tai 
käyttöoikeuteen. 

3. KOPIOIDEN KÄYTTÖTARKOITUS 

3.1 Mihin tarkoitukseen 
kopioita saa käyttää 

 

 
3.2 Mihin tarkoitukseen 

ei saa kopioida 
 

Saat käyttää kopioita  

• tavanomaisen opetus- ja oppimateriaalin 
lisämateriaalina 

• osana itse laatimaasi materiaalia ja koetta 
• osana korkeakoulun pääsykoetta 
• osana opiskelijan projekti- tai harjoitustyötä 
• korkeakoulun sisäisessä 

hallintotoiminnassa. 
 
Lupa koskee kopiointia ja kopioiden käyttöä, joka 
tapahtuu opettajan tai muun korkeakoulun 
henkilökunnan toimesta, johdolla tai aloitteesta. 
Lupa koskee myös tilannetta, jossa opiskelija 
osallistuu opetukseen etänä, esimerkiksi eri 
maasta kuin missä korkeakoulu sijaitsee.  
 
Lupa kattaa kopioinnin ja kopioiden käyttämisen 
opetukseen myös muualla kuin korkeakoulun 
tiloissa, esimerkiksi museossa, kirjastossa tai 
muussa kulttuuriperintölaitoksessa, kun opetus 
tapahtuu korkeakoulun aloitteesta ja vastuulla. 

 • Et saa korvata alkuperäisen materiaalin tai 
käyttöoikeuden hankintaa kopioilla. 
 

• Et saa tehdä teoksista, julkaisuista tai niiden 
osista aineistopankkeja tai tietokantoja 
korkeakoulun opiskelijoille tai 
henkilökunnalle.  
 

• Et myöskään saa jakaa tai julkaista kopioita 
avoimesti internetissä, julkaista niitä 
painetussa julkaisussa tai käyttää muussa 
julkaisutoiminnassa.  

http://www.kopiosto.fi/lupaanliitetytaineistot
http://www.kopiosto.fi/kieltolista
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4. KUINKA PALJON SAA KOPIOIDA 
 

4.1 Kohdassa 4 käytetyt käsitteet 

 
 

 

Opetusryhmällä tarkoitetaan samaan 
opetustilanteeseen samanaikaisesti osallistuvaa 
joukkoa opiskelijoita, esimerkiksi tietylle 
opintojaksolle tai kurssille osallistuvat opiskelijat. 

Opintojaksolla tarkoitetaan opetuksen ja opintojen 
sisällöllistä ja rakenteellista perusyksikköä, 
esimerkiksi yhtä kurssia. Opintokokonaisuus 
muodostuu useammasta opintojaksosta. 

 
 

4.2 Sallitut sivumäärät 

Lupa mahdollistaa kopioinnin opetettavan asian edellyttämässä sekä näiden ehtojen sallimassa 
laajuudessa. Saat valmistaa kopioita opetettavana oleville opiskelijoille ja muutaman kappaleen itseäsi 
varten. 
  
Tarkista tästä taulukosta, kuinka paljon saat kopioida teoksia tai julkaisuja samalle opetusryhmälle saman 
opintojakson tai kurssin aikana.  
 

LÄHDEAINEISTO MÄÄRÄ  

 

Julkaisut Enintään 20 % julkaisusta, ei kuitenkaan enempää kuin 
20 sivua per julkaisu. 

 

Verkkosivustot 20 kuvaa tai A4-kokoa vastaavaa sivua per verkkosivusto. 

 

Artikkelit, 
pienpainatteet ja vastaavat  

Kokonainen artikkeli, mainos, esite tai muu pienpainate. 
Enintään 20 artikkelia per lehti tai verkkolehti. 
 

 

Opettajanopas tai vastaava 
ohjeistava julkaisu 

Kokonaan tai osittain opettajan omaan työkäyttöön. 

 

Nuotit ja laulun sanat 10 sivua per julkaisu, enintään puolet julkaisusta.  
Lue lisää kohdasta 6. 

 
 

 

• Sallittuja sivumääriä et saa ylittää silloinkaan, kun kopioit aineistoa samalle opetusryhmälle 
useassa erässä saman lukuvuoden, opintojakson tai kurssin aikana. 

• Mikäli kopioit verkkosivulta tai julkaisusta yksittäisellä sivulla olevan kuvan, artikkelin tai 
vastaavan, sen kopiointi vastaa yhden sivun kopiointia. 
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5. MITEN KOPIOITA SAA KÄYTTÄÄ OPETUKSESSA 
 

 

• Nuotteihin ja laulun sanoihin sovelletaan lisäksi tarkentavia ehtoja. Katso kohta 6. 
• Jos haluat käyttää kopioita tutkimuksessa tai korkeakoulun hallintotoiminnassa, 

katso kohdat 7 ja 8.  

 

 

5.1 Kohdassa 5 käytetyt käsitteet 

   
Sinun itse laatimallasi 
materiaalilla tarkoitetaan sellaista 
aineistoa, jonka sisällön olet 
tehnyt pääosin itse. 

Sidosryhmällä 
tarkoitetaan korkeakoulun 
yhteiskuntasuhteisiin ja 
rahoitukseen liittyvää 
yhteistyökumppania. 

Suljetulla verkolla tarkoitetaan 
tietoverkkoa tai tallennusalustaa, 
johon on pääsy vain korkeakoulun 
rekisteröidyillä käyttäjillä kuten 
opettajilla ja opiskelijoilla. 

 

5.2 Opetuksessa 

Kopioita saat 

• jakaa opiskelijoille paperikopioina tai tulosteina 

• liittää osaksi itse tekemääsi opetusmateriaalia tai koetta 

• tallentaa suljettuun verkkoon opetusryhmän saataville, käyttää etä-, hybridi- ja verkko-opetuksessa 
kohdan 5.5 mukaisesti 

• näyttää, heijastaa tai muulla tavoin esittää opetustilanteessa läsnä oleville opiskelijoille 

• antaa toisen opettajan tai luennoijan käytettäväksi, mikäli teet yhteistyötä opetustilanteessa 

• liittää osaksi korkeakoulun laatimaa pääsykoetta tai tallentaa pääsykokeeseen osallistuvien 
henkilöiden saataville 

• täydentää opetettavaa asiaa havainnollistavalla korostus-, huomio- tai vastaavalla merkinnällä.  

 

5.3 Opiskelijana 

• Saat liittää kopioita osaksi projekti- tai harjoitustyötä. 

 

5.4 Korkeakoulun järjestämät maksuttomat tilaisuudet 

• Saat näyttää, heijastaa tai muulla tavoin esittää kopioita korkeakoulun järjestämässä maksuttomassa 
tilaisuudessa, jossa yleisönä on pääasiassa korkeakoulun henkilökuntaa, opiskelijoita ja heidän 
läheisiään.  

• Tilaisuudessa saa olla lisäksi korkeakoulun sidosryhmien osallistujia.  
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5.5 Kopioiden käyttäminen etä-, hybridi- ja verkko-opetuksessa 

5.5.1 Kohdassa 5.5 käytetyt käsitteet 
 

    
 
Etäopetuksella 
tarkoitetaan tieto- ja 
viestintätekniikalla 
tuettua opetusjärjestelyä, 
jossa opiskelija osallistuu 
opetukseen fyysisesti eri 
paikasta kuin opettaja. 
Etäopetus voi olla 
opetuksen suoratoistoa 
tai verkko-opetusta. 
 

 
Opetuksen suoratoistolla 
tarkoitetaan sitä, että 
opetustilanne 
toteutetaan etäyhteydellä 
samanaikaisesti, eli 
opiskelijat tai osa heistä 
osallistuu 
opetustilanteeseen 
samanaikaisesti 
fyysisesti eri paikasta 
sinun kanssasi. 

 
Verkko-opetuksella 
tarkoitetaan sitä, että tieto- 
ja viestintätekniikalla 
toteutettu opetus tai tuettu 
opetusjärjestely on 
eriaikaista, eli opiskelijat tai 
osa heistä osallistuu 
opetukseen eri aikaan kuin 
sinä esimerkiksi tallenteen 
avulla.  
 

 
Hybridiopetuksella 
tarkoitetaan läsnä- 
ja etäopetuksen 
yhdistelmää. 
 

5.5.2 Kopiointiluvan piiriin kuuluvat teokset 

OPETUSTILANNE OPETUSTILANTEESTA TEHTÄVÄ TALLENNE 

Saat esittää ja näyttää kopiointiluvan piiriin 
kuuluvia teoksia suljetun verkon välityksellä sekä 
tallentaa niitä suljettuun verkkoon 
opetusryhmällesi siinä laajuudessa kuin 
opetettava asia edellyttää. 

Saat tallentaa opetustilanteessa näytetyt tai esitetyt 
teokset opetustilanteesta tehtävälle tallenteelle.  

5.5.3 Digitaaliset oppimateriaalit 

 OPETUSTILANNE OPETUSTILANTEESTA TEHTÄVÄ TALLENNE 

Saat esittää ja näyttää digitaalista oppimateriaalia 
etäyhteyden välityksellä suljetussa verkossa 
opetusryhmällesi, kun digitaaliseen 
oppimateriaaliin on hankittu jokaiselle opetukseen 
osallistuvalle opiskelijalle tarvittava käyttöoikeus. 

Saat tallentaa opetustilanteessa esitetyn osuuden 
opetustilanteesta tehtävälle tallenteelle, vaikka 
digitaalisen oppimateriaalin oma lisenssi ei tätä 
sallisi.  
 

5.5.4 Painettuun oppikirjaan kuuluvat äänitteet  

OPETUSTILANNE OPETUSTILANTEESTA 
TEHTÄVÄ TALLENNE 

HUOM! 

Saat opetustilanteessa kuunnella 
etäyhteyden välityksellä suljetussa 
verkossa tai tallentaa suljettuun 
verkkoon painettuun oppikirjaan 
kuuluvan äänitallenteen, esimerkiksi 
CD-levyn, tarvittavilta osin. 
 

Saat tallentaa opetustilanteesta 
tehtyyn tallenteeseen 
opetustilanteessa äänitteestä 
esitetyn osuuden.  
 

Kustantajan digitaalisiin 
oppimateriaaleihin sisältyviä 
äänitiedostoja saat käyttää 
niiden oman lisenssin 
mukaisesti. Tämä 
käyttöoikeus ei koske pelkkää 
musiikkia sisältäviä 
äänitteitä.  

5.5.5 Tehtävä- ja ratkaisukirjojen kopiointi  

 OPETUSTILANNE KOPIOIDEN JAKAMINEN  HUOM! 

Kun opetat etä- ja hybriditilanteessa, 
saat kopioida ja välittää tehtävä- ja 
ratkaisukirjasta tarvittavan osan 
tehtävän tarkistamista varten. 
Saat kopioida tehtävä- tai 
ratkaisukirjasta vain ne osat, joihin 
vastaus on laadittu tai jotka ovat 
tarpeen opiskelijan tekemän tehtävän 
tarkistamiseksi. 

Saat jakaa kopion opiskelijalle 

• paperikopiona 
• sähköpostilla 
• tallentamalla suljettuun 

verkkoon opiskelijan 
saataville. 

 

Opiskelijalla ja opettajalla tai 
luennoitsijana tulee olla 
hallussaan kyseinen 
alkuperäinen tehtävä- tai 
ratkaisukirja. 
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5.6 Käännökset ja muunnelmat 

Saat muunnella teosta vain tämän kohdan sallimissa tilanteissa. Muunlaiseen teoksen muunteluun 
tarvitset oikeudenhaltijan luvan.  

Jos käännöksen / muunnelman jakaminen tai tallentaminen on välttämätöntä harjoitustyön 
toteuttamiseksi, tulostamiseksi tai tarkistamiseksi, saat tallentaa tai välittää tekemäsi käännöksen / 
muunnelman suljetussa verkossa opetusryhmän saataville. 

 

Käännökset 

Opettaja ja opiskelija saavat osana 
opetusta kääntää kirjallisen teoksen 
tai sen osan toiselle kielelle, lukuun 
ottamatta laulujen sanoja. 
  

 

 • Et saa käyttää tekemääsi 
käännöstä muussa 
tarkoituksessa kuin opetuksessa. 
 

• Et saa julkaista kopiointiluvalla 
tehtyjä käännöksiä. 

 

Muunnelmat 

Opettaja ja opiskelija saavat 
muunnella luvan piiriin kuuluvia 
teoksia opetustilanteessa silloin, kun 
teoksen muuntelu on tarpeen jonkin 
opetuskokonaisuuden opettamiseksi. 
 
Opettaja ja opiskelija saavat esittää  

 
 
 
 

 • Et saa julkaista kopiointiluvan 
perusteella tekemääsi 
muunnelmaa. 

 

• Et saa käyttää muunnelmaa muussa 
tarkoituksessa kuin opetuksessa. 

kopiointiluvalla tekemänsä muunnelman 
opetustilanteessa läsnä oleville opiskelijoille. 
 
Sinun tulee huomioida muuntelussa 
tekijänoikeuslain mukaiset tekijän moraaliset 
oikeudet sekä yksilön oikeus omaan kuvaan. 
Tekijän moraaliset oikeudet muun muassa 
kieltävät käyttämästä toisen teosta loukkaavalla 
tavalla. 

• Et saa muunnella kustantajan 
oppimateriaaleja etkä nuotteja 
tai laulun sanoja. 
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5.7 Kopioiden ja opetustilanteesta tehtyjen tallenteiden käyttäminen ja säilyttäminen 

 

 

OPINTOJAKSON, KURSSIN TAI 
VASTAAVAN OPETUSKOKONAISUUDEN 
AIKANA  

OPINTOJAKSON, KURSSIN TAI 
VASTAAVAN OPETUSKOKONAISUUDEN 
JÄLKEEN 

Saat pitää kopioita ja opetustilanteesta tehtyä 
tallennetta oman opetusryhmän saatavilla 
suljetussa verkossa opintojakson, kurssin tai 
vastaavan opetuskokonaisuuden ajan. Tähän 
luetaan mukaan opintojaksoon tai kurssiin 
liittyvät loppukuulustelut ja tentit. 
 

Tentin jälkeen saat tallentaa itse laatimasi 
materiaalin, johon olet liittänyt kopiointiluvalla 
kopioita, suljettuun verkkoon siten, että siihen on 
pääsy vain oman korkeakoulusi henkilökunnalla. 
 
Nämä kopiot saavat olla korkeakoulun 
henkilökunnan saatavilla niin kauan kuin 
korkeakoululla on voimassa oleva kopiointilupa. 
Samanaikaisten kopioiden määrä ei kuitenkaan 
saa ylittää kohdassa 4 määriteltyjä sallittuja 
kopiomääriä per julkaisu. 
 
Muut kopiot sekä opetustilanteesta tekemäsi 
tallenteet saat säilyttää myöhempää käyttöäsi 
varten niin kauan kuin korkeakoulun kopiointilupa 
on voimassa. Nämä kopiot ja tallenteet sinun 
tulee säilyttää siten, että ne ovat vain sinun itsesi 
saatavilla. 
 
Kopioiden ottaminen uudelleen luvanmukaiseen 
käyttöön toiselle opetusryhmälle tai toisella 
opintojaksolla, kurssilla tai toisena lukuvuotena 
katsotaan aineiston uudelleen kopioimiseksi ja 
käytöksi. Tällöin sinun tulee huomioida kohdassa 
4 määritellyt kopioinnin sallittua 
opetusryhmäkohtaista laajuutta koskevat ehdot.  
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6. MITEN NUOTTEJA JA LAULUN SANOJA SAA KOPIOIDA  
6.1 Kohdassa 6 käytetyt käsitteet 

  
 
Nuoteilla ja laulun sanoilla tarkoitetaan 
painetussa tai digitaalisessa muodossa olevaa 

• nuottia 
• tabulatuuria 
• laulun sanoitusta 
• sävellettyä tekstiä 
• muuta vastaavaa sävellysteoksen 

luettavaa notaatiota. 

 
Sidosryhmällä tarkoitetaan korkeakoulun 
yhteiskuntasuhteisiin ja rahoitukseen 
liittyvää yhteistyökumppania. 

6.2 Kuinka paljon nuotteja ja laulun sanoja saa kopioida 

Saat kopioida, tulostaa ja skannata nuotteja ja laulun sanoja enintään 10 sivua per julkaisu, kuitenkin 
enintään puolet julkaisusta samalle opetusryhmälle saman lukuvuoden, opintojakson tai kurssin aikana.  

6.3 Mihin tarkoitukseen nuotteja ja laulun sanoja saa kopioida 

Saat kopioida nuotteja ja laulun sanoja ja käyttää kopioita lupaehtojen sallimassa laajuudessa 

• opetuksessa (ks. kohta 5), 

• tutkimuksessa (ks. kohta 7) 

• korkeakoulun sisäisessä hallintotoiminnassa (ks. kohta 8). 
 

KOPIOIDEN 
KÄYTTÄMINEN 

KOPIOIDEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT RAJOITUKSET 

Opetustilanteessa 
ja esityksissä 

Saat kopioida nuotteja ja laulun sanoja esityksiä tai niihin valmistautumista varten 
silloin, kun on kyse esittämisestä 
 
• tavanomaisen opetustilanteen yhteydessä 
• korkeakoulun maksuttomassa tilaisuudessa, jossa yleisönä on pääasiassa 

korkeakoulun henkilökuntaa, opiskelijoita ja heidän läheisiään. Tilaisuudessa 
saa olla lisäksi korkeakoulun sidosryhmien osallistujia. 

 
Pääsääntöisesti et saa kopioida nuotteja ja laulun sanoja teoksen julkista 
esittämistä tai esitykseen valmistautumista varten.  

Pääsykokeissa 
 

Kopiointiluvalla et saa kopioida nuotteja osaksi pääsykoetta. Nuottien kopioimiseen 
pääsykoetta varten tarvitset erillisen käyttöluvan musiikkikustantajalta. 

Kuoro-, yhtye- ja 
orkesterinuottien 
kopioiminen 

Kuoro-, yhtye- ja orkesterinuotteja saat kopioida vain musiikin teoria-aineiden 
opetusta varten. Saat kuitenkin valmistaa kuoro-, yhtye- ja orkesterinuoteista 
harjoituskopiot, kun kaikilla esiintyvän ryhmän jäsenillä on käytössään myös 
alkuperäiset nuotit. 

 

 

Sibelius-Akatemian ja muiden korkeakoulujen esiintyvien kuorojen, yhtyeiden ja orkestereiden 
kopiointilupaan sovelletaan lisäksi nuottien ja laulun sanojen kopiointia koskevia täydentäviä ehtoja. 
Katso ehdot: www.kopiosto.fi. 

6.4 Saako nuotteja ja laulun sanoja muuttaa 

Kopiointiluvalla et saa muuttaa tai muunnella laulun sanoja tai nuotteja, esimerkiksi sovittaa nuotteja tai 
muokata nuottimateriaalia esityskokoonpanon tarpeita varten.  

http://www.kopiosto.fi/
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7. MITEN KOPIOITA SAA KÄYTTÄÄ TUTKIMUKSESSA  
7.1 Kohdassa 7 käytetyt käsitteet 

  
 
Tutkimuksella tarkoitetaan korkeakoulun 
opiskelijan, tutkijan tai henkilökunnan tekemää 

• tieteellistä tai taiteellista ei-kaupallista 
tutkimusta 

• selvitystä 
• opinnäytetyötä 
• muuta tutkinnon lopputyötä. 

 
Tutkimusta ei katsota kaupalliseksi yksinomaan 
ulkopuolisen rahoituksen perusteella. 

 
Tutkimusryhmällä 
tarkoitetaan tutkijoiden, opiskelijoiden ja 
muiden tutkimusta avustavien henkilöiden 
joukkoa, joka osallistuu tiettyyn korkeakoulun 
tutkimukseen. 

 

7.2 Kopioiden käyttö tutkimuksessa 

Saat kopioida tutkimusta varten 
teoksia ja julkaisuja tutkimuksen 
edellyttämässä laajuudessa, jos 
kopiointi on tutkimuksen edistämisen 
kannalta välttämätöntä.  
 
Nuotteja saat kopioida 
tutkimuskäyttöön  
kohdan 6 sallimassa laajuudessa. 

 

 Et saa kopioida ja välittää 
aineistoa tutkimuskäyttöön 
kopiointilupaa laajemmin, jos 
aineisto on hankittavissa 
käyttötarkoitusta varten kaupallisesti 
tai muutoin tavanomaisilla 
hankintamenettelyillä, esimerkiksi 
kirjastosta. 

 

Saat tallentaa tutkimusta varten valmistamasi 
kopiot korkeakoulun suljettuun verkkoon tai 
palvelimelle siten, että ne ovat sen 
tutkimusryhmän saatavilla, jota varten kopiot on 
valmistettu. 
Saat myös välittää kopiot tutkimusryhmälle 
sähköpostilla. 

 Kopiointiluvalla et saa julkaista kopioita osana 
julkaisua tai avoimesti internetissä. 
 

7.3 Kuinka kauan kopioita saa käyttää ja säilyttää 

 

TUTKIMUKSEN AIKANA 

 

TUTKIMUKSEN JÄLKEEN 

Tutkimusta varten valmistamasi kopiot saavat olla 
tutkimusryhmän saatavilla siihen asti, kunnes 
tutkimus on valmis. 

Tutkimusta varten valmistamasi kopiot saat 
säilyttää sen mukaisesti mitä laki tai muut 
tutkimusta koskevat säännökset edellyttävät. 
 
Tutkimuksen jälkeen saat säilyttää tiettyä 
tutkimusta varten valmistamasi kopiot tutkimuksen 
todentamista ja myöhempää tutkimusta varten 
suljetussa sertifioidussa arkistossa korkeakoulun 
ja Kopioston tarkemmin sopimalla tavalla. 
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8. MITEN KOPIOITA SAA KÄYTTÄÄ HALLINTOTOIMINNASSA 
8.1 Kohdassa 8 käytetyt käsitteet 

 
 
Hallintotoiminnalla tarkoitetaan korkeakoulun sisäistä hallinnollista  

• valmistelua 
• päätöksentekoa 
• viestintää 
• suunnittelua 
• arkistointia 
• muuta vastaavaa toimintaa. 

 

8.2 Miten saat käyttää kopioita 

Korkeakoulun sisäistä hallinnollista käyttöä varten valmistamiasi kopioita saat 

• liittää osaksi itse tekemääsi esitystä tai materiaalia 

• tallentaa suljettuun verkkoon siten, että ne ovat vain korkeakoulun henkilökunnan saatavilla vuoden 
ajan 

• käyttää korkeakoulun henkilökunnan sisäisessä tiedotus- ja koulutuskäytössä 

• jakaa korkeakoulun henkilökunnalle paperikopioina tai tulosteina. 

9. MUUT LUPAEHDOT 
9.1 Miten julkaisu- ja tekijätiedot merkitään 

• Merkitse kopioon tai sen yhteyteen tekijä- ja julkaisutiedot hyvän tavan mukaisesti. 

• Kopioyhdistelmissä sinun tulee merkitä tekijä- ja julkaisutiedot kaikista siinä käytetyistä teoksista.  

• Et saa poistaa tai muuttaa teokseen tai valokuvaan sisältyviä metatietoja. 
 

9.2 Miten kopioinnista raportoidaan 

• Voit raportoida valmistamasi kopiot Kopioston raportointipalvelussa: www.kopiosto.fi/raportointi  

• Kopiosto käyttää raportointitietoa kopioinnista maksettavien korvausten jakamiseksi 
oikeudenhaltijoille. 
 

9.3 Saako kopioista periä maksun 

• Kopioista ei saa periä kopio-, materiaali- tai muuta maksua etkä tarjota niitä myytäväksi. 

• Korkeakoulun tulee hankkia Kopiostosta erillinen lupa kopioihin, joista opiskelijoilta peritään maksu tai 
muu korvaus. 

http://www.kopiosto.fi/raportointi


 

LIITE 2 
 
KORVAUS VUONNA 2023, AMMATTIKORKEAKOULUT 
 

Ammattikorkeakoulu Opiskelijat FTE 
(Vipunen 2022) 

Korvaus 2023 

Centria-ammattikorkeakoulu 3 447,0 65 148,30 € 
Diakonia-ammattikorkeakoulu 2 829,0 53 468,10 € 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 8 199,0 154 961,10 € 
Humanistinen ammattikorkeak. 1 815,0 34 303,50 € 
Hämeen ammattikorkeakoulu 7 437,0 140 559,30 € 
Högskolan på Åland (Tilastokeskus 2021) 532,0 10 054,80 € 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 6 624,0 125 193,60 € 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 9 210,0 174 069,00 € 
Kajaanin ammattikorkeakoulu 2 649,0 50 066,10 € 
Karelia-ammattikorkeakoulu 3 561,0 67 302,90 € 
Lab-ammattikorkeakoulu  7 731,0 146 115,90 € 
Lapin ammattikorkeakoulu 4 986,0 94 235,40 € 
Laurea-ammattikorkeakoulu 7 941,0 150 084,90 € 
Metropolia Ammattikorkeakoulu 14 109,0 266 660,10 € 
Oulun ammattikorkeakoulu 7 701,0 145 548,90 € 
Poliisiammattikorkeakoulu (Tilastokeskus 2021) 1 020,0 19 278,00 € 
Satakunnan ammattikorkeakoulu 5 445,0 102 910,50 € 
Savonia-ammattikorkeakoulu 6 672,0 126 100,80 € 
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 4 719,0 89 189,10 € 
Tampereen ammattikorkeakoulu 9 264,0 175 089,60 € 
Turun ammattikorkeakoulu 9 681,0 182 970,90 € 
Vaasan ammattikorkeakoulu 2 913,0 55 055,70 € 
Yrkeshögskolan Arcada 2 223,0 42 014,70 € 
Yrkeshögskolan Novia 3 780,0 71 442,00 € 

 
 
Korvaukset sisältävät kaikki sopimuksenmukaiset alennukset.  
 
Korvauksiin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. 
 
Nämä korvaukset eivät sisällä täydennyskoulutuksen ja erikoistumiskoulutuksen korvauksia.   



   

 
 

LIITE 3 
 
 
KORVAUS VUONNA 2023, YLIOPISTOT 
 

Yliopisto Opiskelijat FTE 
(Vipunen 2022) Korvaus 2023 

Aalto-yliopisto 14 292,0 275 835,60 € 
Helsingin yliopisto 22 707,0 438 245,10 € 
Itä-Suomen yliopisto 12 420,0 239 706,00 € 
Jyväskylän yliopisto 10 914,0 210 640,20 € 
Lapin yliopisto 3 612,0 69 711,60 € 
Lappeenrannan tekn. yliopisto 5 571,0 107 520,30 € 
Maanpuolustuskorkeakoulu (Tilastokeskus 2021) 1 186,0 22 889,80 € 
Oulun yliopisto 10 857,0 209 540,10 € 
Svenska handelshögskolan 2 022,0 39 024,60 € 
Taideyliopisto* 1 602,0 17 213,05 € 
Tampereen yliopisto  16 524,0 318 913,20 € 
Turun yliopisto 13 575,0 261 997,50 € 
Vaasan yliopisto 4 092,0 78 975,60 € 
Åbo Akademi 4 572,0 88 239,60 € 

 
 
* Taideyliopiston korvaukseen sisältyy Sibelius-Akatemian korvaus. 

 
Korvaukset sisältävät kaikki sopimuksenmukaiset alennukset.  
 
Korvauksiin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. 
 
Nämä korvaukset eivät sisällä täydennyskoulutuksen ja erikoistumiskoulutuksen korvauksia. 
 
 


