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KOPIOINTISOPIMUKSET SIIRTYVÄT SEURAKUNTIEN JA SEURAKUNTAYHTYMIEN 

HOIDETTAVAKSI VUODEN 2021 ALUSTA 

Kirkkohallituksen täysistunto on hyväksynyt 9.6.2020 (§ 68) Kirkkohallituksen ja Kopiosto ry:n välisen 
kopiointia koskevan suositussopimuksen vuosiksi 2021–2023. Samalla päätettiin muuttaa 
sopimusrakennetta siten, että kopiointisopimukset ja lupahankinta siirtyvät suoraan seurakuntien ja 
seurakuntayhtymien hoidettavaksi. Hajautetun mallin mukaisesti seurakuntataloudet solmivat 
kopiointisopimuksen suoraan Kopioston kanssa. Kirkkohallituksen ja Kopiosto ry:n välinen kolmivuotinen 
kopiointisopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun. Hajautettuun malliin siirtymisen seurauksena Kirkon 
keskusrahaston vuosien 2021-2023 taloussuunnitelmassa seurakunta-avustuksiin varattua määrärahaa 
kasvatetaan. 
 

Korvauksien perusteet 
 
Suositussopimusmallissa korvaus perustuu vuonna 2020 valmistuneen Kirkkohallituksen ja Kopiosto ry:n 
yhdessä tekemän kopiointitutkimuksen tietoihin tekijänoikeudellisesti suojatun aineiston valokopioinnin, 
tulostamisen sekä digitaalisen kopioinnin ja käytön määriin seurakunnan tai seurakuntayhtymän toiminnassa 
sekä kopiosivukohtaiseen korvaukseen. Tutkimus toteutettiin kirkon työtekijöille kohdennetulla kyselyllä 
joulukuun 2019 - maaliskuun 2020 välisenä aikana. 
 
Seurakuntien ja seurakuntayhtymien korvaus vuosina 2021–2023: 
 

Euroa 2021 2022 2023 

Nuotti 493 492 498 397 503 302 

Muu 198 862 201 861 205 161 

Yhteensä 692 354 700 258 708 462 

Suositusalennus 13 % 90 006 91 034 92 100 

Alennettu korvaus 602 348 609 224 616 362 

Monivuotisuusalennus 5 % 30 117 30 461 30 818 

Alennettu korvaus 572 230 578 763 585 544 

Korvaus per seurakunnan jäsen 0,151 0,153 0,154 

 
Korvauksiin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Vuonna 2020 arvonlisävero on 10 %. 
 

Kopiointilupa laajenee vuoden 2021 alusta 
 
Seurakuntien ja kirkkohallinnon kopiointilupa laajenee 1.1.2021 alkaen kattamaan myös nuottien ja laulun 
sanoitusten skannauksen ja digitaalisen kopioinnin ja käytön. Tämä ei ole ollut sallittua nykyisellä 
kopiointiluvalla. Uusi lupa mahdollistaa nuottien ja laulun sanojen skannaamisen painetuista julkaisuista sekä 



 
 
 
 

 

kopioimisen avoimesti verkossa olevilta sivuilta, joissa laulun sanat ja nuotit on jaettu tekijänoikeuden 
haltijan luvalla, ja kopioiden luvan mukaisen käytön esimerkiksi kerhotoiminnassa sekä 
jumalanpalveluksissa. Laulun sanat ja nuotit voisi siten esimerkiksi heijastaa seurakunnan järjestämässä 
maksuttomassa tilaisuudessa seinälle tai näyttöruudulle. Lisäksi uudella luvalla saisi valmistaa osallistujien 
käyttöön tilaisuudessa esitettävistä sävellysteoksista valokopioimalla lauluvihkoja enintään 50 kpl/tilaisuus. 
 
Lupa mahdollistaa myös artikkelien ja otteiden skannaamisen kirjoista, lehdistä ja muista julkaisuista sekä 
kuva- ja tekstiaineistojen kopioimisen internetistä seurakunnan sisäistä ja muuta luvanmukaista käyttöä 
varten. Lehtiartikkelin voi esimerkiksi jakaa sähköpostilla, intranetissä tai muussa suljetussa verkossa oman 
seurakunnan työntekijöille tai kopioida kuvan avoimelta verkkosivulta tai skannata kuvan kirjasta tai 
lehdestä omaan esitykseen tai materiaaliin, jota käytetään sisäisessä hallinnollisessa käytössä tai 
kerhotoiminnassa. 
 

Kopioston sopimukset seurakuntien kanssa ja aikataulut 
 
Kukin seurakunta tai seurakuntayhtymä tekee Kopiosto ry:n kanssa oman kopiointia koskevan sopimuksen. 
Kopiosto ry lähettää sopimuksen allekirjoitettavaksi seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle syys-lokakuun 
aikana ja samalla seurakuntia pyydetään ilmoittamaan Kopiostolle yhteyshenkilö ja laskutustiedot. Laskut 
lähetetään seurakunnille ja seurakuntayhtymille vuosittain helmikuun aikana. Laskutuksessa käytetään 
edellisen vuoden seurakunnan jäsenmäärää 31.12. tilanteen mukaisesti. 
 
Lisätietoja: 
Kopiosto ry, Lisensiointipäällikkö Kirsi Salmela, kirsi.salmela@kopiosto.fi, puh. 050 3794533  
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