Upphovsrättstillstånd
underlättar undervisningen
Alla läroanstalter från småbarns
pedagogiken till utbildning på andra
stadiet har användningslicens för
såväl kopiering som tv-program.

Med kopieringslicensen får du
kopiera, skriva ut och skanna bilder, artiklar,
noter, sångtexter samt utdrag ur böcker och
webbplatser.
bifoga det kopierade materialet till undervisnings
materialet, som du delar ut, eller dela ut
materialet du kopierat som sådant till din
undervisningsgrupp på en sluten lärplattform
eller i form av papperskopior.
läsa och visa bilder och textmaterial med
en inspelning av undervisningstillfället
eller i distansutbildning.
Läs mera:
www.kopiosto.fi/kopiering-av-publikationer-och-verk

Tillåten kopieringsmängd

Under en termin eller kurs, beroende på
utbildningsnivå, får du från samma publikation
eller samma webbplats per elev

20

kopiera högst 20 sidor

skanna högst 5/15/20 sidor,

5/15/20 beroende på utbildningsnivå

10

kopiera eller skanna högst
10 sidor ur en notpublikation

20

kopiera eller skriva ut högst
20 bilder eller 20 sidor textinnehåll
från nätet

Kom ihåg!
Uppge alltid uppgifterna
om upphovsmannen och
källan på det kopierade och
skannade innehållet.
När du använder olika
plattformar och applikationer,
kontrollera att endast din
egen undervisningsgrupp
har åtkomst till det kopierade
materialet eller inspelningen.
Med kopieringslicensen får
du inte dela material öppet på
nätet eller i andra tjänster.

Med kopieringslicensen
får du inte kopiera eller
skanna arbets-, övnings- och
facitböcker, internationella
standarder eller material som
har sin egen licens, såsom
elektroniskt läromaterial.

För användning av musik
i videor eller i distans
undervisning krävs tillstånd
av rättsinnehavarna av
musiken. Teosto och Gramex
ger mer information om
musiklicenser.

Digitala kopior och inspel
ningar får vara tillgängliga för
undervisningsgruppen under
hela läsåret eller kursen,
beroende på utbildningsnivå.

Det går inte att ansluta
en CC-licens till det
kopierade innehållet med
kopieringslicensen. För
anslutning av en CC-licens
krävs tillstånd av det
ursprungliga innehållets
upphovsrättsman eller
rättsinnehavare.

Läraren får göra några
extra kopior eller utskrifter
åt sig själv.

Med användningslicensen
för tv-program får du
visa inhemska program från Yle Arenan
och Arkivet.
spela in och visa inhemska och utländska
program från kanalerna Yle TV1, Yle TV2,
Yle Teema & Fem och MTV3.

Kom ihåg!
Licensen ger inte rätt att visa eller spela in
utländska serier med kontinuerlig handling,
reklamer eller filmer med biograf- eller
videodistribution.
Licensen ger inte rätt att spela in program
från Yle Arenan eller Arkivet.

Läs mera:
www.kopiosto.fi/anvandning-av-tv-program-i-undervisning

I undervisningen får du fritt
dela länkar till material som är lagligt
och fritt tillgängligt på nätet, till exempel
artiklar i webbtidningar, webbvideor eller
program i Yle Arenan.

citera publicerade verk. Citatet ska ha en
saklig koppling till din egen text. Den ska
med andra ord till exempel åskådliggöra
något i ämnet som du behandlar.

kopiera verk, vars upphovsrättsskydd
har upphört.

för den närvarande undervisningsgruppen
visa andra publicerade verk än teaterpjäser
och filmverk, såsom filmer, musikvideor
och andra webbvideor.

använda sådant innehåll vars användning
upphovsmannen har tillåtit i materialets
användarvillkor eller med en Creative
Commons-licens (CC-licens). Läs noggrant
igenom användar- och licensvillkoren.

Mer information om licenser och upphovsrättigheter
www.kopiosto.fi

|

neuvonta@kopiosto.fi

Information om våra licenser:
www.kopiosto.fi/kopiering-av-publikationer-och-verk
Prenumerera på Kopiostos nyhetsbrev för läroanstalter
(på finska): uutiskirje.kopiosto.fi

Inspirerande material
om upphovsrätten
Mångsidigt material i form av spel för
inlärning av och undervisning i upphovsrätt!
www.kopiraittila.fi

