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Kopiosto
Kopiosto on tekijöiden, kustantajien ja esittä-
vien taiteilijoiden yhteinen tekijänoikeusjär-
jestö. Kopiosto mahdollistaa tekijänoikeuden 
suojaaman materiaalin käytön myöntämällä 
lupia kopiointiin ja digitaaliseen käyttöön sekä 
audiovisuaalisten teosten jälkikäyttöön. 

Korvaukset Kopiosto tilittää edelleen teosten 
oikeudenhaltijoille. Osa varoista jaetaan Ko-
pioston yhteydessä toimivan AVEKin kautta 
suomalaisen kulttuurin ja luovan työn tuke-
miseen.

Kopioston asema teosten käyttäjiä ja oikeu-
denhaltijoita yhdistävänä linkkinä perustuu 
oikeudenhaltijoilta saatuihin valtuuksiin sekä 
opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymis-
päätökseen. 

Lisätietoa Kopiostosta: www.kopiosto.fi

http://www.kopiosto.fi
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TERVETULOA  
KOPIRAITTILAN KOULUUN!
Kopiraittilan koulun opetusmateriaalin tarkoituksena on in-
nostaa ja kannustaa opettajia ja oppilaita luovaan työhön te-
kijänoikeuksia kunnioittaen.  

Tästä oppaasta löytyy perustietoa tekijänoikeuksista sekä 
oppilaitosten kopiointiluvista. Opetusmateriaalin on tuotta-
nut tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry. Materiaali on tuotettu 
hankkeessa, jonka ohjausryhmässä on ollut mukana Opetus-
hallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opettajien Ammatti-
järjestö OAJ. Materiaalin ovat laatineet pedagogiikan ja teki-
jänoikeuden asiantuntijat. 

Lisätietoja tekijänoikeudesta ja tekijänoikeusluvista löytyy 
www.kopiraitti.fi sekä www.kopiosto.fi 
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TEKIJÄNOIKEUDEN PERUSTEET

 Mitä tekijänoikeus on?
Tekijänoikeus on luovan työn suojaa. Elokuvia, musiikkia, kir-
joja tai sarjakuvia ei synny ilman tekijää. Tekijänoikeus antaa 
tekijälle oikeuden määrätä omasta työstään – luovan työn 
tuloksesta. Tekijät saavat tulonsa teostensa ja niiden käyttö-
oikeuksien myymisestä. Tekijänoikeus on edellytys sille, että 
luovalla työllä voi elää ja että syntyy uusia teoksia.

 Tekijänoikeus suojaa
Tekijänoikeus suojaa teoksen ulkomuotoa ja ilmaisutapaa – it-
senäistä ja omaperäistä luovan työn tulosta. Teos voi olla kir-
jallinen, taiteellinen tai suullinen.

Teoksia ovat esimerkiksi kirjat, lehtiartikkelit, sävellysteokset, 
nuotit, piirustukset, maalaukset, valokuvat, näytelmät, eloku-
vat, tv-ohjelmat, tietokoneohjelmat, tietokannat, kartat, ra-
kennukset sekä kuvataideteokset.

Tekijänoikeuslaki 1 §

Ideoita ja tietoa saa hyödyntää

Teoksissa – kirjoissa, lehdissä, verkossa – olevia tietoja, teo-
rioita, menetelmiä, juonia ja ideoita saa hyödyntää vapaasti 
omissa töissään. Esimerkiksi oman maalauksen inspiraation 
lähteenä voi käyttää toista taideteosta tai omassa kirjoitel-
massaan voi käyttää samanlaisia juonenkäänteitä ja ideoita 
kuin jo olemassa olevassa kirjassa. Tietoa saa käyttää kirjois-
ta, lehdistä, verkkosivuilta ja muista lähteistä. Suoraan toisen 
teosta ei kuitenkaan saa kopioida. Oma teksti tulee aina kir-
joittaa omin sanoin.
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 Tekijänoikeus syntyy
Tekijänoikeus syntyy sille, joka on luonut teoksen. Tekijä on 
aina luonnollinen henkilö. Tekijän iällä ei ole merkitystä.

Tekijänoikeus syntyy samalla kun teoskin. Suojaa saadakseen 
teoksen tulee ylittää teoskynnys eli oltava riittävän itsenäinen 
ja omaperäinen. Teoskynnyksen katsotaan ylittyvän, jos ku-
kaan toinen ei päätyisi samaan lopputulokseen ryhtyessään 
vastaavaan työhön. Suomessa tekijänoikeussuojan saaminen 
ei edellytä rekisteröintiä tai ©-merkin käyttöä.

Tekijä voi luovuttaa kokonaan tai osittain tekijänoikeuksia jol-
lekin toiselle, esimerkiksi kustantajalle, tuottajalle tai työnan-
tajalle. Luovutuksen saajasta tulee oikeudenhaltija. Teoskap-
paleen, esim. kirjan tai taulun, omistaminen ei merkitse, että 
henkilöllä olisi myös tekijänoikeuksia teokseen.

Tekijänoikeuslaki 2 § ja 27 §

Tekijänoikeusmerkki ©

©-merkki on kansainvälinen symboli, jota käytetään tekijän-
oikeuden suojaamassa teoksessa tekijän tai tekijänoikeuden 
haltijan nimen edessä. Tekijänoikeusmerkkiä käyttämällä 
voidaan ilmoittaa, kenellä ovat teoksen tekijänoikeudet. Te-
kijänoikeuden syntyminen tai suojan saaminen ei kuitenkaan 
edellytä ©-merkin käyttämistä. Copyright tai ©-merkin puut-
tuminen teoksesta ei myöskään poista teostason ylittävästä 
teoksesta tekijänoikeussuojaa.

 Mitä tekijänoikeus tarkoittaa tekijälle?
Suurin osa luovan työn tekijöistä – taiteilijoista – saa palkkansa 
tekijänoikeustuloista. He myyvät teoksiaan ja käyttöoikeuksia 
niihin. Esimerkiksi kirjailija myy julkaisu- ja käännösoikeuksia 
kirjankustantajalle, dramatisointioikeuksia näytelmäkäsikir-
joittajalle ja elokuvaamisoikeuksia elokuvatuottajalle. Kuvit-
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taja puolestaan myy kirjankustantajalle oikeuden julkaista 
piirroksiaan kirjan kuvituksena, tv-tuottajalle oikeuden tehdä 
piirroksista animaation ja painotalolle oikeuden käyttää piir-
roshahmoa joissakin tuotteissa.

Kukin taho maksaa taiteilijalle korvauksen siitä tavasta, miten 
he käyttävät teosta. Monella taiteilijalla ei ole kuukausipalkkaa, 
vaan heidän toimeentulonsa koostuu näistä eri korvauksista.

Kirjan kirjoittaminen, sarjakuvan piirtäminen, sävelteoksen  
luominen tai elokuvan tekeminen kestää usein kuukausia, 
jopa vuosia. Taiteilijat eivät yleensä saa palkkaa luomistyöstä, 
suunnittelusta tai harjoittelusta. Tuloa tulee vasta esiintymi-
sestä, teoskappaleiden myymisestä tai teoksen käytöstä. Te-
kijänoikeus mahdollistaa, että luovalla työllä voi elää ja että 
syntyy uusia teoksia – kuten kirjoja, sarjakuvia, elokuvia ja 
musiikkia.

 Taloudelliset ja moraaliset oikeudet
Tekijänoikeus koostuu taloudellisista ja moraalisista oikeuk-
sista. Tekijällä on oikeus päättää, valmistetaanko hänen teok-
sestaan kappaleita ja saatetaanko ne yleisön saataville esi-
merkiksi myymällä, lainaamalla tai vuokraamalla. Tekijä saa 
myös päättää saako hänen teostaan muunnella, kääntää tai 
esittää toisessa kirjallisuuden tai taiteen lajissa tai toista teko-
tapaa käyttäen.

Tekijän moraaliset oikeudet tarkoittavat, että tekijää tulee 
kunnioittaa. Tekijän nimi tulee mainita, kun teosta käytetään 
eikä teosta saa muuttaa tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa 
loukkaavalla tavalla. Teosta ei myöskään saa saattaa yleisön 
saataville teosta loukkaavassa yhteydessä. 

Tekijänoikeuslaki 2 § ja 3 §

8



 Tekijänoikeussuojan voimassaolo
Tekijänoikeus on voimassa tekijän eliniän ja 70 vuotta hänen 
kuolinvuodestaan. Jos teoksella on useita tekijöitä, kuten esi-
merkiksi elokuvissa, suoja-aika lasketaan viimeiseksi kuolleen 
tekijän kuolinvuoden päättymisestä.

Kun suoja-aika päättyy, voi teosta hyödyntää vapaasti.

Tekijänoikeuslaki 43 §

 Lähioikeudet
Tekijänoikeuslaissa suojataan myös eräitä tekijänoikeutta muis-
tuttavia oikeuksia. Näitä kutsutaan lähioikeuksiksi. Lähioikeudet 
suojaavat esimerkiksi valokuvaa, teoksen esitystä, äänitallen-

TEKIJÄN OIKEUDET

Taloudelliset oikeudet 
turvaavat tekijän 

ansaintamahdollisuudet

Kappaleen  
valmistaminen

Isyysoikeus

Tekijän nimi 
tulee mainita, 

kun teosta 
käytetään

Painamalla, 
tallentamalla, 

valokopioimalla, 
kirjoittamalla 

käsin jne.

Teosta ei saa 
käyttää tekijää 
loukkaavalla 

tavalla

RespektioikeusYleisön 
saataviin 

saattaminen

Yleisölle 
välittäminen

Teoskappaleiden levittäminen

Julkinen 
esittäminen

Julkinen näyttäminen

Moraaliset oikeudet 
suojaavat tekijän kunniaa
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netta, kuvatallennetta, luetteloa ja tietokantaa. Myös näiden 
kopioimiseen ja käyttöön tarvitaan tekijän tai oikeudenhaltijan 
lupa.

Merkittävin ero tekijänoikeussuojaan on suoja-ajan pituus. 
Lähioikeussuojan saaminen ei edellytä itsenäisyys- ja omape-
räisyysvaatimuksen täyttymistä (teoskynnys).

Tekijänoikeuslaki 5 luku

 Tekijänoikeuden loukkaus 
Luvaton tekijänoikeuden suojaamien teosten käyttö on teki-
jänoikeuden loukkaus. 

Luvattoman käytön tapauksessa käyttäjä on velvollinen suo-
rittamaan tekijälle kohtuullisen hyvityksen. Tämä velvollisuus 
ei riipu siitä, oliko käyttäjä tietoinen käytön luvattomuudesta. 
Näin ollen myös hyvässä uskossa oleva käyttäjä on velvollinen 
suorittamaan hyvityksen, mikäli hänellä ei ole ollut käyttöön 
asianmukaista lupaa. Hyvityksen suuruus on yleensä vähin-
tään se hinta, jonka käyttäjä olisi joutunut maksamaan, jos 
hän olisi hankkinut asianmukaisen käyttöluvan.

Hyvityksen lisäksi käyttäjä voi joutua suorittamaan tekijälle 
vahingonkorvausta muustakin menetyksestä, kärsimyksestä 
ja muusta haitasta. Vahingonkorvauksen suuruus arvioidaan 
kussakin tapauksessa erikseen. 

Hyvityksen ja vahingonkorvauksen lisäksi tekijänoikeuden 
loukkauksesta voi seurata rikosoikeudellinen vastuu eli rangais-
tus. 

Teosten luvatonta käyttöä valvovat muun muassa Tekijän-
oikeuden tiedotus- ja valvontakeskus (TTVK) sekä tekijän-
oikeusjärjestöt.

Tekijänoikeuslaki 57 §
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Tekijänoikeusrikkomus

Tekijänoikeusrikkomukseen voi syyllistyä, jos tahallaan tai tör-
keästä huolimattomuudesta valmistaa teoksesta kappaleen tai 
saattaa teoksen yleisön saataviin tekijänoikeuslain vastaisesti. 
Tekijän moraalisten oikeuksien loukkaaminen ja piraattituottei-
den maahantuonti voi myös olla rangaistavaa tekijänoikeusrik-
komuksena.  

Tekijänoikeusrikkomuksesta voi seurata sakkorangaistus.

Tekijänoikeuslaki 56 a §

Tekijänoikeusrikos

Tekijänoikeusrikos edellyttää tahallisuutta, ansiotarkoitusta ja 
sitä, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa 
tai vahinkoa oikeudenhaltijalle. Tietoverkoissa tehdyiltä oikeu-
denloukkauksilta ei edellytetä ansiotarkoitusta eli esimerkiksi 
musiikin tai elokuvien levittäminen netissä ilman lupaa on aina 
tekijänoikeusrikos.

Tekijänoikeusrikoksesta voidaan tuomita enintään kahdeksi 
vuodeksi vankeuteen.

Rikoslain 49 luku 1 §

KUVAN OTTAMINEN  
JA JULKAISEMINEN

 Kuvaaminen
Julkisella paikalla saa yleensä kuvata – myös henkilöitä, ellei 
julkisen tilan haltija ole kieltänyt kuvaamista. Julkisia paikkoja 
ovat paikat, joihin on vapaa pääsy, esimerkiksi kadut, puistot, 
koulut, kirjastot, kauppakeskukset, liikennevälineet ja viras-
tojen aulat. Yksityisissä tiloissa, esimerkiksi jonkun kotona, ei 
saa kuvata ilman lupaa. Myöskään kaikissa julkisissa paikois-
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sa ei aina ole sallittua kuvata, esimerkiksi sairaalassa potilai-
ta tai virastossa työntekijöitä työhuoneissaan. Henkilö voi 
myös kieltää itsensä kuvaamisen.

 Julkisella paikalla pysyvästi oleva taideteos
Julkisella paikalla, esimerkiksi puistossa, kadulla tai kirjas-
tossa, pysyvästi sijaitsevan taideteoksen (patsaan, maalauk-
sen jne.) saa kuvata vapaasti. Jos taideteos on kuvan pääai-
heena, ei kuvaa saa käyttää ansiotarkoituksessa, esimerkiksi 
myydä kuvia postikortteina. Kuvan saa kuitenkin ottaa sano-
ma- tai aikakauslehteen, jos se liittyy tekstiin. Rakennuksia 
saa kuvata vapaasti.

Tekijänoikeuslaki 25 a § 3 ja 4 momentti

 Toissijainen merkitys kuvassa
Taideteoksen saa sisällyttää valokuvaan, elokuvaan tai tele-
visio-ohjelmaan, jos taideteoksella on valokuvassa, elokuvas-
sa tai tv-ohjelmassa toissijainen merkitys. Taideteoksia ovat 
maalaukset, veistokset ja muut kuvataideteokset. Esimerkiksi 
henkilöä kuvattaessa taustalla voi näkyä seinällä oleva taulu 
tai taustalla oleva patsas.

Tekijänoikeuslaki 25 § 2 momentti

 Kuvan julkaiseminen ei ole sama asia  
 kuin kuvan ottaminen
Koulussa ja luokkahuoneessa saa kuvata, mutta täytyy muis-
taa, että kuvan ottaminen on eri asia kuin kuvan julkaisemi-
nen. Kuvaaminen ei saa häiritä oppituntia.

Kuvan julkaiseminen ei saa loukata henkilön kunniaa tai yksi-
tyisyyttä. Kuvan julkaisemiseen tulee pyytää kuvassa olevan 
tai olevien henkilöiden lupa, jos nämä ovat tunnistettavissa 
kuvasta. Alaikäisten lasten kohdalla tarvitaan myös huoltajien 
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lupa kuvan julkaisemiseen esimerkiksi koulun julkaisuissa, 
verkkosivuilla tai sosiaalisessa mediassa.

 Kunnian loukkaaminen  
 ja yksityiselämän suoja
Jokaisen yksityiselämä ja kunnia on laissa suojattu. Kunnian-
loukkaukseen voi syyllistyä levittäessään toisesta valheellista 
tietoa tai vihjauksen, joka on omiaan aiheuttamaan loukatul-
le vahinkoa tai kärsimystä taikka halveksuntaa, esimerkiksi 
julkaisee toisen kunniaa tai yksityisyyttä loukkaavan kuvan. 
Kunnianloukkaus voi olla törkeä, jos loukkaava tai halventava 
tieto tai vihjaus levitetään joukkotiedotusvälineessä, kuten 
lehdessä tai televisiossa, taikka muutoin saatetaan lukuisten 
henkilöiden tietoon, esimerkiksi levittämällä verkossa.

Kunnianloukkauksesta voidaan tuomita sakkoa tai enintään 
kuusi kuukautta vankeutta. Törkeästä kunnianloukkauksesta 
puolestaan voidaan tuomita enintään kaksi vuotta vankeutta. 
Lisäksi voi joutua maksamaan vahingonkorvauksia kärsimyk-
sestä ja muusta vahingosta sekä vastapuolen oikeudenkäyn-
tikulut.

Rikoslain 24 luku 8 §, 9 § ja 10 §

Kuvan julkaisemiseen tarvitaan kuvassa  
olevien henkilöiden lupa.
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TEOSTEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA

 Teoksen esittäminen ja näyttäminen  
 opetuksessa
Teoskappaletta, esimerkiksi kirjaa ja sen sisältämiä kuvia, saa 
näyttää sellaisenaan opetuksessa. Näyttämisessä voidaan 
myös käyttää esimerkiksi dokumenttikameraa. Jos halutaan 
tallentaa tai kopioida teoksia tai niiden osia esimerkiksi osak-
si omaa esitystä, tarvitaan siihen lupa. Kopioston kopiointi-
luvalla saa kopioida ja digitoida osia painetuista julkaisuista.  
Opettaja voi myös heijastaa verkkosivuja seinälle ja näyttää 
verkossa olevia aineistoja, esimerkiksi kuvia. 

Teosten esittäminen, esimerkiksi elokuvien, verkkovideoi-
den tai musiikin esittäminen, on eri asia kuin teoskappaleen 
näyttäminen. Elokuvien, verkkovideoiden ja näytelmien esit-
tämiseen tarvitaan erillinen lupa. Muiden teosten, esimerkiksi 
musiikin, esittäminen opetuksessa on sallittua ilman lupaa te-
kijänoikeuslain nojalla. Tekijänoikeuslaki 21 §

OPETUKSESSA SAA KÄYTTÄÄ

1. Aineistoa, jonka teoskynnys ei ylity

2. Ideoita, tietoa, menetelmiä 

3. Vapaita teoksia ja teoksia, joiden suoja-aika on 
umpeutunut. 

4. Siteerauksia tekijänoikeuslaissa olevan 
rajoitussäännöksen nojalla

5. Teoksia oppilaitokselle hankituilla luvilla

6. Aineistoa, joka on lisensioitu Creative Commons 
-lisenssillä tai vastaavalla avoimella lisenssillä 

7. Muuta aineistoa kysymällä oikeudenhaltijalta luvan.
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 Verkkovideoiden esittäminen
Elokuvateosten esittämiseen opetuksessa tarvitaan lupa. Te-
kijänoikeuslaissa elokuvateokseksi katsotaan pitkät kaupalli-
set elokuvat, tv-ohjelmat ja verkkovideot. Siten verkkovideoi-
den esittämiseen oppitunneilla tarvitaan lupa. 

Verkkovideoiden esittämiseen opetuksessa on mahdollista 
pyytää lupaa suoraan oikeudenhaltijalta. Luvan saatuaan vi-
deon esittäminen opetuksessa on sallittua. Verkkovideon te-
kijä on voinut sallia videon käytön opetuksessa esimerkiksi 
Creative Commons-lisenssillä.

On kuitenkin huomattava, että verkossa on paljon materi-
aalia, joka on saatettu ladata sinne luvattomasti. Ainoastaan 
laillisen aineiston esittäminen opetuksessa on sallittua ja vain 
aineiston oikea tekijä tai oikeudenhaltija voi antaa luvan vide-
on esittämiseen. Aineiston laillisuutta voi arvioida esimerkiksi 
siitä, kuka on ladannut videon verkkoon.

 Siteeraaminen
Julkistetusta teoksesta saa ottaa hyvän tavan mukaisesti 
lainauksia eli sitaatteja. Sitaatilla tulee olla asiallinen yhteys 

teokseen, jossa sitaattia käytetään. 
Lainauksia on lupa ottaa tarkoituk-
sen edellyttämässä laajuudessa. Si-
teerattaessa teosta on mainittava 
tekijä ja lähde. Pelkistä sitaateista 
koostuvaa teosta ei siteerausoi-
keuden nojalla voi tehdä. 

Tekijänoikeuslaki 22 §

Muistathan aina mainita tekijän nimen,  
kun käytät toisen tekemää teosta.
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SITEERAUKSEN MUISTILISTA

– Siteerauksia saa ottaa julkistetuista teoksista. 
– Siteerauksella tulee olla asiallinen yhteys omaan 

teokseen.
– Siteeraus saa tapahtua tarkoituksen edellyttämässä 

laajuudessa.
– Tekijä ja lähde tulee mainita.

 Tiedon tai idean hyödyntäminen  
 ja vapaat teokset
Teosten sisältämää tietoa, ideaa, periaatetta ja menetelmää saa 
aina käyttää. Tekijänoikeus suojaa teoksen ilmenemismuotoa, ei 
tietoa tai ideaa. Näitä saa kuka tahansa vapaasti hyödyntää, kun-
han ei suoraan kopioi toisen teosta.

Tekijänoikeuslain mukaan lait, asetukset ja viranomaisten päätök-
set eivät saa tekijänoikeussuojaa. Näitä saa vapaasti käyttää. Teos-
ta saa myös käyttää vapaasti, kun tekijänoikeus on rauennut eli 
suoja-aika umpeutunut.

Myös sellaista aineistoa saa käyttää vapaasti, joka ei ole riittävän 
omaperäinen ja itsenäinen eli teoskynnys ei ylity. Teoskynnyksen 
ylittyminen arvioidaan tapaus kerrallaan.

tekijänoikeuslaki 1 § ja 9 §

 Linkittäminen
Linkin tekeminen verkkoaineistoon on sallittua, jos linkki toteute-
taan niin, että linkki johtaa alkuperäisille verkkosivuille. Opettaja 
voi esimerkiksi lisätä erilaisia materiaalilinkkejä oppimisympäris-
töön tai oppilaat voivat liittää verkkoaineistoa projektityöhönsä 
siten, että linkit johtavat suoraan alkuperäisille verkkosivustoille, 
joilla materiaalit ovat.  
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OPPILAITOSTEN KÄYTTÖLUVAT

 Kopioston kopiointilupa
Valokopiointi

Valokopiointiluvalla saa kopioida lähes kaikentyyppisiä pai-
nettuja julkaisuja opetusmateriaalin täydentämiseksi ja lisä-
materiaaliksi sekä projektitöihin. Kopioston lupa kattaa ko-
timaisen sekä ulkomaisen aineiston. Samasta julkaisusta saa 
kopioida lukukauden aikana samoille oppilaille enintään 20 
sivua, ei kuitenkaan enempää kuin puolet koko julkaisusta. 

Nuottijulkaisusta saa kopioida enintään 10 sivua. Nuottiko-
pioita saa käyttää esityskäyttöön vain, kun kyseessä on op-
pilaitoksen opetustilanne tai oppilaitoksen järjestämä mak-
suton tilaisuus, jossa on yleisönä pääasiassa oppilaitoksen 
opiskelijoita ja henkilökuntaa sekä heidän omaisiaan. Kuoro-, 
yhtye- ja orkesterinuotteja saa kopioida vain musiikin teoria-
aineiden opetusta ja tutkimusta varten.

Kopioston kopiointilupa ei koske työ- ja harjoituskirjoja eikä 
vastauskirjoja. 

 Digitaalinen kopiointi ja käyttö

Kopioston luvalla saa skannata 
painettuja julkaisuja sekä kopi-

oida vapaasti verkossa olevaa 
tekstiä ja kuvia. Lupa kattaa 
myös nuotit ja laulunsanoi-
tukset. Lisäksi Kopioston 
lupa mahdollistaa aineistojen 
välittämisen etäopetuksen 
yhteydessä. Kopioston lupa 

kattaa sekä kotimaisen että 
ulkomaisen aineiston.
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Kopioidun aineiston saa kopioida tai tallentaa osaksi itse laati-
maansa opetusmateriaalia, projektityötä tai muun opetusma-
teriaalin täydentämiseksi. Kopioidun aineiston voi tallentaa 
oppilaitoksen suljettuun verkkoon sen opetusryhmän saata-
ville, jolle aineisto on tarkoitettu.

Kopioston luvalla saa tehdä täydentäviä ja havainnollistavia 
merkintöjä teksti- ja kuva-aineistoihin sekä käyttää erilaisia 
materiaaleja käännös- ja muunnelmaharjoituksissa opetuk-
sessa. Muunteluoikeus ei koske kustannettua oppimateriaalia 
eikä sävellysteoksia.

Katso esimerkkejä, mitä 
kopiointilupa mahdollistaa 

www.kopiraitti.fi sekä 
Kopioston esitteistä.
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Kopioston luvalla saa
PERUSKOULUISSA

– digitoida samasta julkaisusta samoja oppilaita varten  
enintään 5 sivua, kuitenkin enintään puolet julkaisusta

– kopioida vapaasti ja laillisesti internetissä olevaa tekijän-
oikeuden suojaamaa kuva-, teksti- ja nuottiaineistoa  
enintään 20 tulostettuna A4-kokoa vastaavaa sivua 

LUKIOISSA JA AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA

– digitoida samasta julkaisusta samoja oppilaita varten 
enintään 15 sivua, kuitenkin enintään 15 % julkaisusta

– kopioida vapaasti ja laillisesti internetissä olevaa tekijän-
oikeuden suojaamaa kuva-, teksti- ja nuottiaineistoa  
enintään 20 tulostettuna A4-kokoa vastaavaa sivua

Lupa ei koske työ- ja harjoituskirjoja, vastauskirjoja, kotimaisia 
näytelmiä, musiikkia, av-aineistoa eikä tietokoneohjelmia ja -pele-
jä tai sellaisia teoksia, joiden käytön oikeudenhaltija on kieltänyt.

Lupa ei myöskään koske niitä käyttötilanteita tai sellaisia aineis-
toja, joihin oppilaitoksella on muuhun sopimukseen tai lisenssiin 
perustuva käyttöoikeus; esimerkiksi oppilaitoksen ostama säh-
köinen oppimateriaali tai artikkelitietokanta. Näitä aineistoja saa 
käyttää lisenssisopimuksen tai muiden käyttöehtojen mukaisesti. 

Lisätietoa kopiointilu van ehdoista ja mahdollisuuksista: 
www.kopiosto.fi

Kopioston luvalla aina uusin ja tuorein 
verkkoaineisto käytössä opetuksessa.
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 Opetustallennuslupa

Tv-ohjelmat 

Opetustallennusluvalla saa tallentaa tv-ohjelmia seuraavilta 
kanavilta: Yle TV1, Yle TV2, MTV3, Yle Teema ja Yle Fem. 
Tallennettuja ohjelmia saa esittää 2 vuoden ajan. Kotimaiset 
opetusohjelmat saa tallentaa pysyvään käyttöön.

Seuraavien ohjelmien tallennus ei ole sallittua:

– kotimaiset tai ulkomaiset elokuvateatteri- tai  
videolevityksessä olevat elokuvat

– ulkomaiset jatkuvajuoniset sarjat
– mainokset
– muiden kanavien ohjelmat, mukaan lukien  

ulkomaisten tv-kanavien ohjelmat.

Yle Areenan ja Elävän arkiston ohjelmat

Kopioston, Tuotoksen ja lähettäjäyritysten luvalla opetuk-
sessa saa esittää Yle Areenassa ja Elävässä arkistossa olevia 
kotimaisia televisio-ohjelmia. Elokuvateatteri- tai videolevi-
tyksessä olevat elokuvat, ulkomaiset ohjelmat ja mainokset 
eivät kuulu luvan piiriin. Ohjelmien tallentaminen ei ole sal-
littua.

 Elokuvalisenssi ja kotimaisten elokuvien  
 esittämislupa
Myytävät ja vuokrattavat elokuvat on tarkoitettu yksityiseen 
käyttöön. Elokuvien esittämiseen oppitunneilla ja iltapäivä-
kerhoissa tarvitaan erillinen lupa.  

Kotimaisten elokuvien opetuskäyttöön luvan voi hankkia 
elokuva- ja av-tuotantoyhtiöitä edustavalta Tuotos ry:ltä. 
Tuotoksen luvalla saa esittää kotimaisia elokuvia oppilai-
toksen opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa sekä 
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koulun aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnassa. Tallenne voi olla 
ostettu kaupasta, lainattu kirjastosta, vuokrattu videovuok-
raamosta tai tallennettu televisiosta. Tuotoksen opetuskäyt-
töluvalla saa kotimaisen elokuvan esittää myös internetin 
video-on-demand -palvelusta. Lisätietoja Tuotoksen luvasta 
www.tuotos.fi.

Useiden eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten tuotanto-
yhtiöiden elokuvien esittämislupaa, Elokuvalisenssiä, myy 
M&M Viihdepalvelu Oy. Lisätietoa Elokuvalisenssistä saa 
www.elokuvalisenssi.fi. Muiden ulkomaisten elokuvien osal-
ta lupaa voi tiedustella tuotantoyhtiöltä tai elokuvan levit-
täjältä.

Myös musiikkivideoiden esittämiseen opetuksessa tarvi-
taan lupa. Musiikkivideoiden esittämisluvan voi hankkia 
Gramexilta www.gramex.fi.

Koulukino tuottaa oppimateriaalia teatterilevitykseen tule-
vista elokuvista koulujen ja päivähoidon mediakasvatuksen 
tueksi.  Lisää tietoa saa www.koulukino.fi. Oppilaitokset voi-
vat hankkia elokuvia ja ohjelmia myös Yle arkistomyynnistä. 
Useisiin Yle arkistomyynnistä hankittuihin elokuviin ja ohjel-
miin sisältyy esitysoikeus opetuksen yhteydessä.

 Näytelmien esittämislupa
Näytelmien julkiseen esittämiseen teattereissa, koulussa ja 
muissa julkisissa tilaisuuksissa tarvitaan oikeudenhaltijan 
lupa. Valmiiden näytelmien esitysoikeuksia voi pyytää suo-
raan oikeudenhaltijoilta tai niitä edustavilta tahoilta. Näytel-
miä edustavia tahoja löydät esimerkiksi Näytelmät.fi-palve-
lusta. 

Näytelmien esittämislupia voi hankkia myös Näytelmäkul-
masta. Lisätietoa www.dramacorner.fi 
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 Musiikin esittämisluvat
Oppitunnilla saa esittää vapaasti musiikkia niin soittimilla 
kuin tallenteeltakin. Musiikin esittämiseen muissa tilanteis-
sa sekä musiikin tallentamiseen tulee hankkia lupa.

Kunnat ovat sopineet Teoston ja Gramexin kanssa musiikin 
esittämisestä ja tallentamisesta kunnallisissa oppilaitoksis-
sa. 

Kuntien Teostolta hankkimalla luvalla saa tehdä ääni- tai 
kuvatallenteen kunnan päiväkotien sekä koulujen ja oppi-
laitosten juhlissa (kuten kevät- tai joulujuhlissa) esitetyistä 
musiikkiesityksistä. Tallenteita saa käyttää oppilaitoksen 
toimintaan liittyvässä, ei-kaupallisessa tarkoituksessa. Sopi-
mus ei koske internetkäyttöä ja tallennus tulee tehdä oppi-
laitoksen henkilökunnan toimesta. Lisätietoja Teoston luvis-
ta: www.teosto.fi

Äänitemusiikin esitys- ja tallennusluvat saa Gramexista. Lä-
hes kaikki kunnat ovat sopineet Gramexin kanssa äänite-
musiikin esittämisestä kunnallisten toimintojen yhteydessä, 
tapahtumissa ja taustamusiikkina. Osa kuntien kanssa teh-
dyistä sopimuksista kattaa myös äänitteiden tallentamisen. 
Tarkista Gramexista, onko kuntasopimuksella sovittu ääni-
temusiikin käytöstä oppilaitoksessasi: www.gramex.fi. 

Musiikin tallentaminen esimerkiksi osaksi itse tehtyä video-
ta tai muuta projektityötä edellyttää musiikin oikeudenhal-
tijoiden luvan. Musiikin tallennuslupia voi tiedustella Teos-
tosta ja Gramexista. 

Musiikin tallentaminen nettisivuille edellyttää luvan mu-
siikin tekijöiltä, joiden puolesta tallennusluvan myöntää 
Teosto. Mikäli musiikkia kopioidaan äänitteeltä, esimerkiksi 
cd-levyltä, tulee lupa tallentamiseen pyytää myös Grame-
xilta.
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 Creative Commons tai muu avoin lisenssi
Tekijä voi sallia teoksensa käytön Creative Commons -lisens-
sillä (CC-lisenssi). Tällöin teoksen yhteydessä oleva CC-lisens-
simerkintä kuvaa, miten teosta saa käyttää. Tekijä on voinut 
sallia teoksen käytön sellaisenaan, teoksen muuntelun, jaka-
misen ja/tai kaupallisen käytön. 

 

 BY – alkuperäinen tekijä ilmoitettava 

 ND – teosta ei saa muuttaa tai muokata 

 NC – ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin

 SA – teosta tulee jakaa verkossa samoilla ehdoilla

Ennen kuin käytät cc-lisensoitua materiaalia, selvitä millä eh-
doilla tekijä on sallinut käytön.

Lisätietoa CC-lisenssimerkeistä sekä CC-lisenssin käytöstä: 
www.creativecommons.fi
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LÄHTEEN MERKITSEMINEN 
Kun teosta käytetään, tulee aina tekijä ja lähde merkitä hyvän ta-
van mukaisesti. Alla on esimerkit oikeista lähdemerkintätavoista 
luokka-asteittain. Lähdemerkinöissä on huomioitu kullekin luok-
ka-asteelle asetetut tavoitteet lähdemerkinnässä.

1.–2.lk
Haastattelun merkitseminen
Haastateltavan henkilön nimi ja haastattelu päivämäärä 
Penttilä, Hilma (mummo) 1.6.2016

Kirjan merkitseminen
Kirjan nimi  
Suomen lasten retkeilyopas

Kuvan merkitseminen
Kuvan tai piirroksen tekijän nimi. 
Kuva: Salo, Irmeli.

3.–4.lk
Kirjan merkitseminen
Kirjan tekijä(t). Kirjan nimi. Kustantaja. 
Niemelä, Reetta, Pelliccione, Sanna ja Rönkä, Mia: Nähdään majalla, 
pörriäisagentit. Sammakko..

Verkko-osoitteen merkitseminen
Internet-sivun osoite ja hakusana suluissa. 
luontoportti.fi (hakusana karhu)

Kuvan merkitseminen
Kuvan tai piirroksen tekijän nimi. 
Kuva: Salo, Irmeli.

Haastattelun merkitseminen
Haastateltavan henkilön nimi (ammatti) haastattelun päivämäärä  
Penttilä, Hilma (opettaja) 1.6.2016
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5.–7.lk
Kirjan merkitseminen
Kirjan tekijä(t). Julkaisuvuosi. Teoksen nimi. Kustantaja. 
Pylkkö Mikko. 2015. Kuvaa kännykällä ja tabletilla. Docendo.

Lehden merkitseminen
Kirjoittaja. Vuosi. Artikkelin nimi. Lehden nimi.  
Ilmestymispäivä tai lehden numero, sivut. 
Ruukki, Jukka. 2015. Yhdeksän kuukauden kruunupää.  
Helsingin Sanomat. 12.11.2015, B10-11.

Verkko-osoitteen merkitseminen
Tekijä. Otsikko. Verkko-osoite.  
Päivänmäärä, jolloin sivu on luettu. 
Luontoportti. Nisäkkäät. http://www.luontoportti.com/suomi/fi/
nisakkaat/karhu. Luettu 19.11.2015. 

Kuvan merkitseminen
Tekijän nimi. 
Kuva: Salo, Irmeli.

Internet-sivulta peräisin oleva kuva
Tekijä. Kuvan nimi. Verkko-osoite.  
Päivämäärä, jolloin sivu on luettu. 
Kuva: Helsingin kaupunginmuseo / Signe Brander.  
Torikauppaa Kauppatorilla. https://hkm.finna.fi/Record/hkm.
HKMS000005:000000bl. Luettu 4.7.2016

CC-lisenssin merkitseminen
Tekijä. Alkuperäisen kuvan verkko-osoite.  
Päivämäärä, jolloin sivu on luettu. CC-lisenssi. 
Kuva: Helsingin kaupunginmuseo / Signe Brander.  
https://hkm.finna.fi/Record/hkm.HKMS000005:000000bl. 
Luettu 4.7.2016. CC BY 4.0.

25



Haastattelun merkitseminen
Haastateltavan henkilön nimi. Ammatti. Yritys.  
Haastattelun päivämäärä.  
Penttilä, Hilma. Opettaja. Kopiraittilan koulu. Haastateltu 
1.6.2016. 

8.–9.lk
Kirjan merkitseminen
Kirjan tekijä(t). Julkaisuvuosi. Teoksen nimi. Kustantaja. 
Pylkkö, Mikko. 2015. Kuvaa kännykällä ja tabletilla. Docendo.

Lehden merkitseminen
Kirjoittaja. Vuosi. Artikkelin nimi. Lehden nimi.  
Ilmestymispäivä tai lehden numero, sivut. 
Ruukki, Jukka. 2015. Yhdeksän kuukauden kruunupää.  
Helsingin Sanomat. 12.11.2015, B10-11.

Verkko-osoitteen merkitseminen
Tekijä. Otsikko. Verkko-osoite.  
Päivänmäärä, jolloin sivu on luettu. 
Luontoportti. Nisäkkäät. http://www.luontoportti.com/suomi/fi/
nisakkaat/karhu. Luettu 19.11.2015. 

Kuvan merkitseminen

Tekijän nimi. 
Kuva: Salo, Irmeli.

Internet-sivulta peräisin oleva kuva
Tekijä. Kuvan nimi. Verkko-osoite.  
Päivämäärä, jolloin sivu on luettu.
Kuva: Helsingin kaupunginmuseo / Signe Brander. Tori-
kauppaa Kauppatorilla. https://hkm.finna.fi/Record/hkm.
HKMS000005:000000bl. Luettu 4.7.2016
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CC-lisenssin merkitseminen
Tekijä. Alkuperäisen kuvan verkko-osoite.  
Päivämäärä, jolloin sivu on luettu. CC-lisenssi. 
Kuva: Helsingin kaupunginmuseo / Signe Brander.  
https://hkm.finna.fi/Record/hkm.HKMS000005:000000bl. 
Luettu 4.7.2016. CC BY 4.0.

Verkkolehden artikkelin merkitseminen
Kirjoittaja. Artikkelin nimi. Lehden nimi [viestintyyppi].  
Lehden numero tai ilmestymispäivä [viittaamisen 
ajankohta]. Saatavuus: verkko-osoite. 
Kinnarinen, Tuula. Antarktis menettää massaansa.  
Tiede [verkkoartikkeli]. 7/2015 tai 8.7.2015 [viitattu 
17.12.2015]. Saatavissa: http://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/
uusimmat/antarktis_menettaa_massaansa. 

TV- ja radio-ohjelman merkitseminen
Ohjelman nimi. Lähetyspäivä. Verkko. Toimittaja. 
Suuri ihmisodysseia. 16.12.2015. YLE1. Niobe Thompson.

Sähköpostiviestin merkitseminen
Viestin lähettäjä. Otsikko [viestintyyppi]. Vastaanottaja. 
Viestin lähetyspäivä [viittaamisen ajankohta].  
Outi Melko. Kirjatrailereiden testaaminen [sähköpostiviesti]. 
Vastaanottaja Susanna Koskela. Lähetetty 4.12.2015  
[viitattu 17.12.2015]. 

Haastattelun merkitseminen
Haastateltavan henkilön nimi. Ammatti. Yritys.  
Haastattelun päivämäärä.  
Penttilä, Hilma. Opettaja. Kopiraittilan koulu.  
Haastateltu 1.6.2016.
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OPETTAJAN JA OPPILAAN 
TEKIJÄNOIKEUS

Opettajan tekemä materiaali

Jos opettaja laatii opetusmateriaalia, jonka kokonaisuus on 
itsenäinen ja omaperäinen, hänelle syntyy siihen tekijänoike-
us. Opettaja päättää, millä ehdoilla hän antaa itse tekemänsä 
materiaalin toisten käyttöön.  

Kokonaan itse tekemäänsä aineistoa voi kopioida ja jakaa ra-
joituksetta. Jos joku toinen on osallistunut saman aineiston 
tekemiseen, tarvitaan kopiointiin ja jakamiseen myös hänen 
suostumuksensa, tai jos aineistossa on käytetty muiden te-
kemiä teoksia, tulee niiden edelleen luovuttamiseen olla oi-
keudet.

Opettaja voi luovuttaa taloudelliset oikeutensa teokseen ko-
konaan tai osittain. Opettaja voi esimerkiksi sopia, että oman 
oppilaitoksen kollegat saavat käyttää hänen tekemäänsä ma-
teriaalia opetuksessaan, mutta aineistoa ei saa luovuttaa jon-
kun toisen oppilaitoksen opettajien käyttöön. Opettajan ei 
ole pakko antaa omaa aineistoaan muiden käyttöön tai jakaa 
aineistoa avoimesti.  

Tekijällä on oikeus tulla mainituksi, kun hänen teostaan käy-
tetään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opettajan nimi 
on ilmoitettava, kun hänen tekemäänsä aineistoa käytetään. 

Työnantajan oikeus opettajan tekemään aineistoon

Tekijänoikeus on aina tekijällä. Tekijänoikeus voi siirtyä työn-
tekijältä työnantajalle sopimuksella, joka voi olla erillinen so-
pimus, työsopimus tai työehtosopimus. Eräissä tapauksissa 
myös se, että tekijä ei puutu siihen, että työnantaja käyttää 
hänen teoksiaan, voi riittää työnantajan käyttöoikeuden 
syntymiseen. 
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Työtehtävien hoidon yhteydessä laadittuihin teoksiin sovelle-
taan usein periaatetta, että työantajalla on oikeus käyttää niitä 
normaalin toimintansa yhteydessä. Ei kuitenkaan ole aihetta 
olettaa, että esimerkiksi opettajan omaa opetustaan varten 
laatiman aineiston tulisi olla ilman muuta kaikkien opettajien 
tai oppilaitoksen käytettävissä. Tällaisesta käyttöoikeudesta tu-
lisi sopia erikseen. Sama koskee opettajan verkkoon tuottamaa 
oppimateriaalia.

Oppilaan tekemä aineisto 

Oppilaalla on iästä riippumatta tekijänoikeus itse tekemäänsä 
aineistoon, kuten piirustuksiin tai kirjallisiin töihin. Oppilaan te-
kemän teoksen käyttäminen, esimerkiksi julkaiseminen koulun 
julkaisussa tai verkkosivuilla, edellyttää oppilaan suostumusta. 
Alaikäisten oppilaiden osalta suostumus on pyydettävä huol-
tajilta.

TEKIJÄNOIKEUSJÄRJESTÖT
Tekijänoikeuden haltijat ovat perustaneet tekijänoikeusjärjes-
töjä valvomaan etujaan ja myöntämään käyttölupia tietyissä 
tilanteissa.

Tekijänoikeusjärjestöjen toiminta pohjautuu tekijöiden ja oi-
keudenhaltijoiden antamiin valtakirjoihin tai asia-
kassopimuksiin, joilla oikeudenhaltijat siirtävät 
oikeuksiaan järjestön hallinnoitaviksi ja valvotta-

viksi. Järjestöt myöntävät 
lupia teosten käyttöön, 
perivät käyttämisestä kor-
vauksia ja tilittävät ne oi-
keudenhaltijoille saatujen 
käyttöraporttien tai tutki-
musten perusteella.
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Tekijänoikeusjärjestöt helpottavat ja yksinkertaistavat 
käyttölupien hankintaa sekä korvausten maksamista koti-
maisille ja ulkomaisille oikeudenhaltijoille.

Tekijänoikeusjärjestöjä ovat:
– Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijän-

oikeus yhdistys Gramex ry. Gramex myöntää lupia ääni-
temusiikin käyttöön, tallentamiseen ja julkiseen esittämi-
seen.

– Tekijöiden, esittävien taiteilijoiden ja kustantajien yhtei-
nen tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry. Kopiosto myön-
tää lupia tekijänoikeuden suojaamien julkaisujen kopi-
ointiin ja digitaaliseen käyttöön sekä av-teosten erilaisiin 
käyttötapoihin kuten tv-ohjelmien tallentamiseen ja te-
levisiolähetysten edelleen lähettämiseen. 

– Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys 
Kuvasto ry. Kuvasto valvoo kuvataiteilijoiden oikeuksia 
ja myöntää käyttölupia kuvataideteosten käyttöön. 

– Kirjailijoiden ja kääntäjien tekijänoikeuksia hallinnoiva 
tekijänoikeusjärjestö Sanasto ry. Sanasto myöntää lupia 
kirjallisten teosten julkiseen esittämiseen sekä käyttöön 
televisiossa ja radiossa.

– Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry. Teosto val-
voo säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikin kus-
tantajien oikeuksia ja myöntää käyttölupia musiikin julki-
seen esittämiseen ja tallentamiseen äänitteille.

– Elokuva- ja av -tuotantoyhtiöiden tekijänoikeusyhdistys 
Tuotos ry. Tuotos valvoo audiovisuaalisten tuottajien oi-
keuksia ja myöntää lupia kotimaisten elokuvien julkiseen 
esittämiseen.
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LISÄTIETOA TEKIJÄNOIKEUKSISTA
Lisätietoa tekijänoikeuksista löytyy kopiraitti.fi -palvelusta. 
Kopiraitti.fi on tekijänoikeusopas verkossa, josta on tietoa te-
kijänoikeudesta, oppilaitosten käyttöluvista sekä vastauksia 
koulumaailmassa esiin tuleviin tekijänoikeuskysymyksiin. Ko-
piraitti on tuotettu yhteistyössä Kopioston ja opetus- ja kult-
tuuriministeriön kanssa. 

Tervetuloa Kopiraitille www.kopiraitti.fi

TEHDÄÄN
MUSIKAALI!
ESITYKSEN
TUOTOT
LUOKKARETKI-
RAHASTOON!

LISÄTIETOJA
OPETTAJALTA.
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