
Tekijänoikeusluvat
helpottavat opetusta
Varhaiskasvatuksesta toisen 
asteen koulutukseen asti kaikilla 
oppilaitoksilla on sekä kopiointi- 
että tv-ohjelmien käyttölupa.

Kopiointiluvalla saat 
 kopioida, tulostaa ja skannata kuvia,  

artikkeleita, nuotteja, laulun sanoja sekä  
otteita kirjoista ja verkkosivuilta.

 liittää kopioimaasi aineistoa osaksi jaettavaa 
opetusmateriaalia tai jakaa sitä sellaisenaan 
opetusryhmällesi suljetulla oppimisalustalla  
tai paperikopioina

 lukea ja näyttää tekijänoikeuden suojaamia kuvia 
ja tekstiaineistoja opetustilanteesta tehtävällä 
tallenteella tai etäopetuksessa.

Lue lisää: 
www.kopiosto.fi/julkaisujen-ja-teosten-kopiointi

Sallittu kopiointimäärä
Samasta julkaisusta tai samalta verkkosivulta 
saat kouluasteesta riippuen yhden lukukauden 
tai kurssin aikana per oppilas

20
valokopioida max 20 sivua

5/15/20
skannata max 5 / 15 / 20 sivua, 
riippuen kouluasteesta

10
kopioida tai skannata 
nuottijulkaisusta max 10 sivua

20 kopioida tai tulostaa max 20 kuvaa 
tai 20 sivua tekstisisältöä verkosta

Merkitse aina kopioon tekijä- 
ja lähdetiedot.

Varmistathan käyttäessäsi 
erilaisia alustoja ja 
sovelluksia, että pääsy 
kopioituun materiaaliin 
tai tallenteeseen on vain 
omalla opetusryhmälläsi. 
Kopiointiluvalla ei saa jakaa 
materiaaleja avoimesti 
netissä tai muissa 
palveluissa.

Kopiointiluvalla ei saa 
kopioida tai skannata työ-, 
harjoitus- ja vastauskirjoja, 
kansainvälisiä standardeja 
eikä aineistoja, joita koskee 
oma lisenssinsä, kuten 
sähköisiä oppimateriaaleja.

Digitaaliset kopiot ja tallenteet 
saavat olla opetusryhmän 
saatavilla lukuvuoden tai 
kurssin ajan kouluasteesta 
riippuen.

Opettaja saa tehdä 
muutaman ylimääräisen 
kopion tai tulosteen itselleen.

Musiikin käyttöön videolla 
tai etäopetuksessa tarvitset 
musiikin oikeudenhaltijoiden 
luvan. Musiikin luvista 
saat lisätietoa Teostosta ja 
Gramexista.

Kopiointiluvalla kopioituun 
sisältöön ei voi liittää  
CC-lisenssiä. CC-lisenssin 
liittämiseen tarvitset alku-
peräisen sisällön tekijän tai 
tekijänoikeudenhaltijan luvan.

Muista!

https://www.kopiosto.fi/kopiosto/teosten-kayttajille/julkaisujen-ja-teosten-kopiointi/


Muista!

Luvalla ei saa esittää eikä tallentaa ulkomaisia 
jatkuvajuonisia sarjoja, mainoksia eikä 
elokuvateatteri- tai videolevityksessä olevia 
elokuvia.

Yle Areenasta ja Elävästä arkistosta  
ei saa tallentaa ohjelmia.

Lisätietoa 

www.kopiosto.fi | neuvonta@kopiosto.fi

Tietoa luvistamme: www.kopiosto.fi/julkaisujen-ja-teosten-kopiointi
Tilaa Kopioston Oppilaitosuutiset: uutiskirje.kopiosto.fi

Innostavaa oppimateriaalia 
tekijänoikeuksista

Monipuolinen pelillinen materiaali 
tekijänoikeuksien oppimiseen ja opettamiseen!

www.kopiraittila.fi

Opetuksessa saat vapaasti

jakaa linkkejä verkossa luvallisesti ja 
vapaasti saatavilla olevaan aineistoon, 
esimerkiksi verkkolehden artikkeliin, 
verkkovideoon tai Yle Areenan ohjelmaan. 

kopioida teoksia, joiden tekijänoikeussuoja  
on päättynyt. 
 

käyttää sellaisia sisältöjä, joiden käytön  
tekijä on sallinut aineiston käyttöehdoissa  
tai Creative Commons eli CC-lisenssillä. 
Tutustu huolellisesti käyttö- ja 
lisenssiehtoihin.

siteerata julkistettuja teoksia.  
Sitaatilla tulee olla asiallinen yhteys  
omaan tekstiisi eli esimerkiksi  
havainnollistaa käsittelemääsi asiaa. 

esittää läsnä olevalle opetusryhmälle 
muita julkistettuja teoksia kuin näytelmiä 
ja elokuvateoksia, kuten esimerkiksi 
elokuvia, musiikkivideoita ja muita 
verkkovideoita.

Tv-ohjelmien käyttöluvalla saat
 esittää kotimaisia ohjelmia Yle Areenasta ja 

Elävästä arkistosta. 

 tallentaa ja esittää kotimaisia ja ulkomaisia 
ohjelmia YLE TV1, YLE TV2, YLE Teema & Fem  
ja MTV3 -kanavilta.

Lue lisää: 
www.kopiosto.fi/tvohjelmatopetuksessa

https://www.kopiosto.fi/kopiosto/teosten-kayttajille/televisio-ja-radio-ohjelmat-opetuksessa/
https://www.kopiosto.fi/
https://www.kopiosto.fi/kopiosto/teosten-kayttajille/julkaisujen-ja-teosten-kopiointi/
https://uutiskirje.kopiosto.fi/
https://kopiraittila.fi/

