
OPETTAJAN 
TEKIJÄNOIKEUSOPAS



Tekijänoikeus on osa immateriaalioikeuksia. 
Immateriaalioikeuksiin lukeutuvat myös       
esimerkiksi patentit ja tavaramerkit, joiden
merkitys korostuu yritystoiminnassa.

MIKÄ ON TEOS?

Luovaa työtä suojataan tekijänoikeudella. Suojaa 
saadakseen työn tulee olla omaperäinen ja
itsenäinen eli sen tulee ylittää teoskynnys. 
Teoskynnys ylittyy, jos arvioidaan, ettei kukaan 
muu olisi päätynyt juuri samaan lopputulokseen.
Suojan saaminen ei vaadi esteettisyyttä.

Tekijänoikeudella voidaan suojata esimerkiksi 
elokuvaa, maalausta, valokuvaa, kirjoitettua
tekstiä, rakennustaidetta, taidekäsityötä, 
taideteollisuuden tuotteita, sävellystä, näyttämö-
teosta, tietokoneohjelmaa tai suullista esitystä. 
Tekijänoikeussuojaa eivät saa niin kutsutut 
vanhat aineistot, joiden suoja-aika on päättynyt, 
eivätkä tietyt asiakirjat kuten lait, asetukset ja
viranomaisten päätökset.

KUINKA SAADA TEKIJÄNOIKEUS?

Tekijä saa tekijänoikeuden teokseensa ilman eril-
lisiä toimenpiteitä. Suojaa saa ainoastaan muoto,
jolla teos ilmaistaan. Tekijänoikeus ei suojaa 
tietoa tai ideoita. Tekijänoikeus syntyy tekijän 
iästä riippumatta, joten myös alaikäisen oppilaan 
tekemä teos on tekijänoikeudella suojattu.
Tekijänoikeus on voimassa teoksen tekijän elina-
jan ja 70 vuotta hänen kuolinvuotensa päätty-
misestä.

Jos kyseessä on useamman tekijän yhteisesti 
luoma teos, lasketaan suoja-ajan voimassaolo
viimeksi kuolleen tekijän kuolinvuoden päätty-
misestä.

TEKIJÄNOIKEUTTA 
LÄHELLÄ OLEVAT OIKEUDET

Esittävällä taiteilijalla, valokuvaajalla, äänite- ja 
elokuvatuottajalla, tietokantojen tekijöillä ja
luetteloiden laatijoilla on oma itsenäinen oikeu-
tensa, lähioikeus, jolla suojataan ennen kaikkea
taloudellista panosta, joka lopputulokseen on 
uhrattu.

Suurin ero lähioikeuden ja tekijänoikeuden välillä 
on suoja-aika: lähioikeudessa suojan pituus
on 50 tai 70 vuotta esitys- / tallentamis- / valoku-
vausvuodesta. Tietokannan ja luettelon suojaaika
on vain 15 vuotta.

TEKIJÄLLE KUULUVAT OIKEUDET

Tekijällä on yksinoikeus teokseensa. Tekijän 
taloudellisiin oikeuksiin kuuluu oikeus julkistaa 
tai ulkaista teos, saattaa teos yleisön saataviin 
sekä valmistaa teoksesta kappaleita. Teoksesta
valmistuu kappale, kun se toisinnetaan, 
esimerkiksi artikkeli kopioidaan tai valokuva
skannataan.

Tekijä voi luovuttaa taloudelliset oikeutensa 
kokonaan tai osittain, esimerkiksi oikeuden 
käyttää teosta jossakin tietyssä yhteydessä.

TEOS JA TEKIJÄ



Normaalikäyttösääntöä ei voi suoraan soveltaa 
opettajan työhön. Opettajan perustehtäviin 
kuuluu opettaminen, ei oppimateriaalin tuot-
taminen (ellei siitä ole erikseen sovittu). Tämän 
vuoksi opettajan tekemän opetusaineiston hyö-
dyntäminen edellyttää, että siitä sovitaan.

Opettajan luoman opetusmateriaalin teki-
jänoikeus säilyy opettajalla itsellään, mikäli 
muuta ei ole sovittu.

Oppilaan tekemän teoksen käyttäminen edellyt-
tää suostumusta oppilaalta tai huoltajalta.
Normaaliksi opetuskäytännöksi muodostunee-
seen oppilaan työn käyttöön, kuten äidinkielen
aineen ääneen lukemiseen tai piirustuksen 
seinälle laittoon, ei kuitenkaan tarvitse kysyä 
lupaa jokaiselta oppilaalta erikseen, mutta 
oppilas voi halutessaan aina kieltää teoksensa 
käytön.

Tekijänoikeus syntyy aina luonnolliselle henkilölle 
ja sen luovuttaminen, eli siirtäminen edellyttää
sopimista.

Tekijän moraalisiin oikeuksiin kuuluvat isyy-
soikeus ja respektio-oikeus.

Isyysoikeus: teosta käytettäessä tekijä tulee 
mainita.

Respektio-oikeus: teosta ei saa muuttaa tekijän 
kirjallista tai taiteellista arvoa tai omalaatuisuutta
loukkaavalla tavalla, eikä saattaa yleisön saataviin 
tekijää loukkaavassa yhteydessä.

Tekijä ei voi kokonaan luopua moraalisista oike-
uksistaan.

OPETTAJAN JA OPPILAAN OIKEUDET 
TEKEMIINSÄ MATERIAALEIHIN

Opettajien työehtosopimuksissa ei ole määräyk-
siä tekijänoikeuksista, eikä asiasta yleensä 
mainita työsopimuksessa.

Monilla aloilla noudatetaan vakiintuneena 
käytäntönä niin sanottua normaalikäyttösääntöä, 
jonka mukaan työnantajalla on oikeus käyttää 
omassa toiminnassaan työntekijän työ-
tehtäviensä täyttämiseksi tekemää aineistoa.



POIKKEUKSIA TEKIJÄNOIKEUKSIIN
Tekijänoikeuslakiin sisältyy sääntöjä, joiden 
perusteella teoksia voidaan käyttää ilman 
tekijänoikeudenhaltijan erillistä 
suostumusta.

YKSITYISKÄYTTÖ

Julkistetusta teoksesta saa jokainen valmistaa 
muutaman kappaleen yksityistä käyttöä varten.
Opetustoiminta ei ole yksityistä, joten opettaja ei 
voi hyödyntää tätä poikkeusta opetusmateriaalia
tehdessään. Sen sijaan opiskelijat voivat oma-
toimisesti kopioida teoksia itselleen.

SITAATTIOIKEUS

Julkistetusta teoksesta voi ottaa omaa teosta 
tukevia lyhyehköjä lainauksia, kunhan alku-
peräinen tekijä mainitaan ja lainaukset liittyvät 
käsiteltävään teemaan. Pelkäksi koristeeksi lain-
aaminen ei ole siteeraamista.

Sallitun sitaatin laajuutta ei voi täsmällisesti 
määritellä. 

Yleensä koko teosta ei kuitenkaan ole asiallista 
siteerata. 

Kaikki teoslajit ovat siteerattavissa eli sitaatin voi 
ottaa paitsi tekstistä, myös esimerkiksi kuvasta 
tai musiikista.

TEOKSEN ESITTÄMINEN 
OPETUKSEN YHTEYDESSÄ

Julkaistun teoksen saa esittää opetuksen yhtey-
dessä. Esittäminen voi tapahtua välittömästi
esimerkiksi laulaen tai välillisesti käyttäen apu-
välinettä, kuten dokumenttikameraa.

Esittämisen kannalta oleellista on se, että yleisö 
on samassa tilassa kuin esitettävä teos. Tämä 
poikkeus koskee peruskouluissa, lukioissa ja 
yliopistoissa annettavaa opetusta. Maksullinen 
koulutus jää poikkeuksen ulkopuolelle.

Näytelmiä ja liikkuvaa kuvaa ei kuitenkaan saa 
esittää ilman oikeudenhaltijan lupaa.

“Kaikki teoslajit ovat siteerattavissa.”



OPETUKSEN SOPIMUSLISENSSIT
On olemassa erilaisia käyttölupia helpot-
tamaan tekijänoikeudellisesti suojatun 
materiaalin käyttöä opetuksessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on hankkinut 
peruskouluille, lukioille ja ammatillisten oppilai-
tosten maksuttomaan perusopetukseen ja 
oppisopimuskoulutukseen valokopiointiluvat ja 
digiluvat. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 
tulee hankkia luvat Kopiostosta.

Ajantasaiset tiedot kouluille hankituista luvista ja 
niiden yksityiskohtaisista ehdoista löytyvät Kopi-
oston verkkosivuilta www.kopiosto.fi

KOPIOINTILUPA

Valokopiointi
Valokopiointilupa antaa oikeuden kopioida koti-
maisia ja ulkomaisia julkaisuja seuraavin ehdoin:

• Enintään 20 sivua (kuitenkin korkeintaan               
puolet julkaisusta) / julkaisu / lukukausi / oppilas: 
kirjat, lehdet, mainokset ym.

• Enintään 10 sivua (kuitenkin korkeintaan 
puolet julkaisusta) / julkaisu / lukukausi / oppilas:
nuotit ja nuottijulkaisut.

• Ei saa kopioida lainkaan: työ-, harjoitus- ja 
vastauskirjat.

• Koskee myös digitaalisesta lähteestä kuten 
internetistä tulostamista.

• OKM:n sopimus ei koske kopioita tai tulosteita, 
joista peritään opiskelijoilta maksu. Näihin on 
hankittava erillinen lupa Kopiostosta.

Digitaalinen kopiointi ja käyttö mahdollistaa 
että voit:
• Kopioida vapaasti verkossa olevia kuva- ja teks-
tiaineistoja.

• Skannata osia painetuista julkaisuista.

• Digitoituja ja verkosta tallennettuja aineistoja 
saa välittää opetusryhmälle suljetussa verkossa.

• Lupa ei koske: työ-, harjoitus- ja vastauskirjat, 
kotimaiset näytelmät, musiikki, liikkuvakuva ja
tietokoneohjelmat

Kopiointiluvalla saa myös käyttää teksti- ja 
kuva-aineistoja käännös- ja muunnelmaharjoi-
tusten tekemiseen osana opetusta. Lupa ei koske 
kustannettuja oppimateriaaleja eikä sävellyksiä. 

Kopiointiluvan tarkat käyttöehdot löytyvät
Kopioston sivuilta.

KUNTALUPA

Kuntalupa kattaa musiikin esittämisen koulun 
tilaisuuksissa, jotka eivät kuulu opetuksen 
yhteyteen.

Kunta vastaa kuntaluvan hankkimisesta. Se mah-
dollistaa musiikin esittämisen ja tallentamisen 
kunnan järjestämissä maksullisissa ja maksut-
tomissa konserteissa, joihin esimerkiksi koulun 
juhlat lasketaan.



TV- JA RADIO-OHJELMIEN 
TALLENNUS- JA ESITYSLUPA

TV- ja radio-ohjelmien tallennus- ja esityslupa 
on hankittu kaikille oppilaitoksille ja se kattaa 
seuraavat tv-kanavat: YLE TV1, YLE TV2, YLE Fem, 
YLE Teema ja MTV3.

Lupa oikeuttaa tallentamaan ja esittämään 
kanavilta kaikkia muita ohjelmia paitsi elokuva-, 
teatteri- ja tallennelevitykseen tarkoitettuja 
elokuvia, ulkomaisia jatkuvajuonisia sarjoja 
ja mainoksia. Radiosta saa tallentaa ja esittää 
Yleisradion lähettämiä opetusohjelmia. Lisäksi 
kotimaisia tv-ohjelmia saa esittää YLE Areenasta 
ja Elävästä arkistosta.

HEIJASTAMINEN

Opettaja voi heijastaa internetsivun luokalle. 
Esitysoikeus ei koske internetissä olevaa liikkuvaa
kuvaa, paitsi jos kyseessä on opetustallennuslu-
van piirissä oleva aineisto (eli Yle Areenan ja
Elävän arkiston kotimaiset tvohjelmat).

LINKITTÄMINEN

Oppilaille saa antaa linkin aineistoon. Kun he 
katsovat aineiston itse, on kyse yksityisestä
käytöstä, joka on laillista. Linkitys on kuitenkin 
tehtävä hyvän tavan mukaisesti, eli käyttäjän on
ymmärrettävä siirtyvänsä aineistosta toiseen.

SOSIAALINEN MEDIA

Sosiaalisen median sisällön voidaan katsoa 
olevan julkaistua, joten sitä voi esittää opetuksen 
yhteydessä. 

Sisällön tulee kuitenkin olla jaossa laillisesti, sillä 
laitonta materiaalia ei saa koskaan käyttää ope-
tustoiminnassa. Lisäksi aineistojen hyödyntämi-
sessä on otettava huomioon 
yksityisyyden suoja.

KOULUN KOTISIVUT

Internetsivustot katsotaan aina julkisiksi. Opetuk-
seen liittyvät laajennetut käyttöoikeudet eivät
päde koulun kotisivujen tekemisessä. Teoksen 
liittäminen sivulle edellyttää aina tekijän lupaa.

KÄYTTÖLUVAT

Lisensseillä eli käyttöluvilla teoksen tekijänoike-
uden haltija antaa luvan käyttää teostaan. Tällöin
opettajan ei tarvitse erikseen pyytää lupaa teok-
sen käyttöön. 

Tunnetuin avoin lisenssi on Creative Commons 
eli CC-lisenssi. Sitä voidaan käyttää periaatteessa 
kaikenlaisessa aineistossa, mutta sen hyödyn-
täminen on alun perin suunniteltu lähinnä digi-
taalisen materiaalin käyttöön.

CC-lisensoitua materiaalia löytyy muun muassa 
YouTubesta, Googlesta, Flickristä ja Wikimedia
Commonsista.

Vapaasti saatavilla olevan materiaalin hakeminen 
onnistuu sekä palveluiden omilla sivuilla
että Creative Commonsin omalla hakukoneella. 
Lisätietoja www.creativecommons.fi



Teoksen esittäminen oppitunnilla on esit-
tämistä opetuksen yhteydessä ja siten 
sallittua ilman lupaa. Teoksen esittäminen 
muissa yhteyksissä edellyttää lupaa.

OPETUKSEN SOPIMUSLISENSSIT

Julkaistun teoksen saa esittää opetuksen yhtey-
dessä. Ainoat poikkeukset tähän ovat liikkuva 
kuva ja näytelmät.

Tekijänoikeus on teknologianeutraali eli digitaali-
sia teoksia koskevat samat säännöt kuin fyysisiä
teoksia. Oikeus esittää julkaistu teos opetuksen 
yhteydessä koskee näin ollen myös digitaalista
materiaalia.

VALOKUVA

Valokuva voi olla teos. Useimmat valokuvat 
otetaan kuitenkin sellaisessa tilanteessa, ettei
itsenäisyydelle tai omaperäisyydelle jää sijaa. 
Silloin teoskynnys ei ylity ja näitä valokuvia suo-
jataan tekijäoikeuden lähioikeudella.

Opettaja saa esittää valokuvan oppilaille,
esimerkiksi heijastamalla sen internetistä tau-
lulle. Valokuvan liittäminen osaksi opettajan 
materiaalia on mahdollista oppilaitoksilla olevalla 
Kopioston luvalla. Tällaista materiaalia ei saa 
jakaa avoimessa verkossa. (Normaalisti kuvan 
kopioiminen osaksi omaa esitystä edellyttää 
kuvaajan lupaa, koska tällöin kuvasta valm-
istetaan kappale.)

MUSIIKKI JA ÄÄNITALLENNE

Musiikin ja äänitallenteen esittämiseen opetus-
suunnitelman mukaisessa opetustilanteessa ei
vaadita lupaa.

Äänitteen voi toistaa esimerkiksi CD:ltä, tieto-
koneelta tai internetistä. Muutoin tallenteen 
julkiseen esittämiseen tarvitaan lupa musiikin 
tekijöiltä, äänitallenteen tuottajalta ja tallen-
teella esiintyviltä esittäjiltä. Musiikintekijöiden 
osalta luvan myöntää Teosto ry ja äänitallenteen 
tuottajan ja tallenteella esiintyvien taiteilijoiden 
osalta Gramex ry www.gramex.fi ja 
www.teosto.fi

LIIKKUVA KUVA

Liikkuvan kuvan esittäminen opetuksen yhtey-
dessä vaatii oikeudenhaltijan suostumuksen ja 
siksi esimerkiksi YouTube-videoita ei voi näyttää 
ilman lupaa. Opetus- ja kulttuuriministeriön 
oppilaitoksille hankkima tv- ja radio-ohjelmien 
esittämis- ja tallennuslupa tarjoaa paljon video-
materiaalia opettajien käyttöön, mutta sekään 
ei kata teatteri- tai videolevityksessä olevia 
elokuvia, ulkomaisia jatkuvajuonisia sarjoja eikä 
mainoksia.

Lupaa elokuvien esittämiseen opetuksessa ei 
tarvitse hakea erikseen jokaisen elokuvan
oikeudenomistajilta, vaan luvat voi hankkia koo-
tusti tekijänoikeusjärjestöiltä.

Suomalaisten elokuvien osalta luvan myöntää 
Tuotos ry ja ulkomaisten elokuvien osalta lupaa
haetaan M & M Viihdepalvelu Oy:ltä. 
www.viihdepalvelu.com ja www.tuotos.fi

OPETUKSEN SOPIMUSLISENSSIT

IPR University Center 
Arkadiankatu 7
00100 Helsinki
040 3521 487

www.iprinfo.com

operight.fi


