Kopioston kopiointilupa helpottaa etäopetusta
Kopiointiluvalla saat etä- ja verkko-opetuksessa
kopioida ja skannata kuvia ja otteita verkko
sivuilta ja painetuista julkaisuista, kuten
tietokirjoista, kaunokirjallisista teoksista,
oppikirjoista, lehdistä sekä laulu- ja nuottikirjoista.

tehdä tallenteita opetustilanteesta tai
välittää opetustilanne suorana lähetyksenä
omalle opetusryhmällesi suljetulla
oppimisalustalla.

jakaa kopioimaasi aineistoa opetusryhmällesi
suljetulla oppimisalustalla.

liittää kuvia ja tekstiotteita omaan
opetusmateriaaliisi, jonka jaat opetusryhmällesi.

SALLITUT KOPIOINTIMÄÄRÄT
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Samasta julkaisusta saat skannata
– varhaiskasvatuksessa, esi- ja perus
opetuksessa ja musiikkioppilaitoksissa
enintään 5 sivua. Oppilailla käytössä
olevasta oppikirjasta saa skannata
kuitenkin 20 sivua.
– toisella asteella enintään 15 sivua.
– korkeakouluissa enintään 20 sivua
tai kokonaisen tieteellisen artikkelin.

Samalta verkkosivulta saat kopioida enintään
20 kuvaa tai 20 sivua tekstisisältöä.

Opetustilanteesta
tehtävä tallenne
Tallenteelle saat taltioida opetustilanteessa
näytettäviä ja esitettäviä teoksia, kuten kuvia
ja sisältöjä kirjoista, oppimateriaaleista ja
verkkosivuilta, tai voit lukea kirjaa ääneen.
Opetustallenteella voit näyttää myös sellaista
sähköistä oppimateriaalia, johon opetusryhmälle
on hankittu tarvittavat lisenssit.

Opetustilanteen saat myös välittää suorana
lähetyksenä omalle opetusryhmällesi.
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Samasta nuottijulkaisusta saat kopioida
tai skannata enintään 10 sivua.

Kopiointiluvalla ei saa kopioida tai skannata
työ-, harjoitus- ja vastauskirjoja eikä aineistoa,
jota koskee oma lisenssi, esimerkiksi sähköiset
oppimateriaalit.
Etäopetuksessa oppilas ja opettaja saa
kuitenkin tehtävän tarkistamista varten kopioida
työ-, harjoitus- ja vastauskirjasta tarvittavan
osan. Oppilaalla ja opettajalla tulee olla kyseinen
työ- tai harjoituskirja hallussaan.

Tallenteen tai suoran lähetyksen saa jakaa
suljetulla alustalla vain sen opetusryhmän
saataville, jolle opetustilanne on tarkoitettu.

Musiikin tallentamiseen videoon tarvitset
musiikin oikeudenhaltijoiden luvan.
Musiikin luvista saat lisätietoa Teostosta
ja Gramexista.

HUOM!
– Kopiot ja tallenteet saavat olla opetusryhmän saatavilla lukuvuoden tai kurssin ajan.
– Kopiointiluvalla ei saa koota digitaalisia aineistopankkeja.
– Kopiointiluvalla ei saa jakaa kopioita tai opetustilanteesta tehtyä tallennetta avoimesti netissä, videoidenjakoalustoilla, kuten YouTubessa, tai sosiaalisen median kanavissa.
Muista aina merkitä kopioon tekijä- ja lähdetiedot.

VINKKI:
Voit aina jakaa suoria linkkejä verkossa luvallisesti ja vapaasti saatavilla olevaan aineistoon. Voit esimerkiksi jakaa linkin Yle Areenassa olevaan ohjelmaan, verkkovideoon tai verkkolehden artikkeliin.
Jos haluat kopioida aineistoa laajemmin tai käyttää sitä muutoin kuin Kopioston kopiointilupa mahdollistaa, voit kysyä luvan suoraan tekijöiltä ja kustantajalta.

KOPIOINTILUPA ON LÄHES KAIKILLA OPPILAITOKSILLA
Opetushallitus on hankkinut kopiointiluvan varhais
kasvatukseen, esi- ja perusopetukseen, lukiokoulutukseen
ja ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen
sekä valtionosuutta saaville musiikkioppilaitoksille.

LISÄTIETOA KOPIOINTILUVASTA
Myös kaikilla Suomen yliopistoilla ja korkeakouluilla on
kopiointilupa. Monet muut oppilaitokset ovat hankkineet
kopiointiluvan Kopiostosta. Tarkista omasta oppilaitoksestasi,
onko teillä kopiointilupa.

– www.kopiosto.fi/
julkaisujen-ja-teosten-kopiointi
– www.kopiraittila.fi/oppilaitosluvat

