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Tekijänoikeustietoa äidinkielen ja 
kirjallisuuden opettajille 
 
Olen  erilaisia tietolähteitä (ks. alla) käyttäen koonnut tekijänoikeustietoa opettajille. Olen myös 
soitellut asiantuntijoille sekä käynyt sähköpostikirjeenvaihtoa aiheesta yhden tutkijan ja yhden 
lakimiehen kanssa. Vaikein kohta on tietysti tällä hetkellä internet, jonka monimuotoisuus kulkee 
koko ajan lainlaatijoiden edellä. Siksi internetin suhteen kannattaa olla erityisen huolellinen. 
Kukapa meistä haluaisi olla se ennakkotapaus, jonka avulla oikeussalissa pohditaan 
verkkomateriaalin tekijänoikeuksia opetuskäytössä. 
 
Näkökulmani näissä ohjeissa on materiaalien käyttäminen ja näyttäminen. Itse tuotettu materiaali 
vaatisi ihan omat ohjeensa: miten suojaan tekijänoikeuteni, millaisia lisenssejä voin käyttää, 
minkäsisältöisiä valokuvia voin laittaa nettiin, kenelle kaikille kuuluvat oppilastyönä tehdyn videon 
tekijänoikeudet jne.  Näihin kysymyksiin vastauksia voi löytyä alla mainitsemistani lähteistä.  
 
Koska en ole lakimies, vaan opettaja, koosteessani voi olla jotain liian oikaistua, vaikka parhaani 
mukaan olenkin asiat moneen kertaan tarkistanut. En tietenkään ota oikeudellista vastuuta 
laatimieni ohjeiden noudattajien ratkaisuista, vaan vastuu tekijänoikeuksien noudattamisesta, on 
jokaisella itsellään. Toivon, että nämä ohjeet auttavat tekijänoikeussuossa tarpovaa kollegaa ja 
herättävät keskustelemaan ja huomaamaan vastuumme 
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1. Valokopiointi 
- Opetusministeriö on hankkinut luvan 
peruskouluille, lukioille, ammatillisille 
oppilaitoksille, ammattikorkeakouluille, 
yliopistoille ja korkeakouluille. 
- Lupa sisältää oikeuden valokopioida 
kotimaisia ja ulkomaisia julkaisuja 
kuitenkin niin, että samaa julkaisua saa 
opetuskäyttöön kopioida enintään 20 
sivua, muttei enempää kuin puolet 
julkaisua. 
- EI saa kopioida työ- ja harjoituskirjoja, 
vastauskirjoja, julkaistuja diakuvia ja 
piirtoheitinkalvoja. 
- Lupa EI kata kuvan tai tekstin 
skannausta. 
 

 
2. Musiikki 
- Valtaosa kunnista on tehnyt sopimuksen 
Gramexin kanssa siitä, että kunnan 
oppilaitoksissa saa soittaa oppitunneilla, 
päivänavauksissa ja oppilaiden 
järjestämissä pienimuotoisissa juhlissa 
musiikkia alkuperäiseltä äänitteeltä. 
- Vanhempainyhdistyksen järjestämään 
juhlaan tarvitaan erillinen 
musiikinsoittolupa. 
- Sopimus EI kata äänitteiden kopioimista 
eli jos teet opetusvideon tai jos oppilaat 
tekevät videon, animaation tms., johon 
ladataan musiikkia tai esitetään itse 
jonkun säveltämää ja sanoittamaa 
musiikkia, lupa on haettava erikseen 
Gramexista (on edullinen). 
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- Spotifyssa olevaa musiikkia saa esittää 
ilman erillistä lupaa oppitunneilla. 
 
 
 3. Elokuva 
- Joillakin kunnilla on kaikille kunnan 
kouluille hankittu elokuvalisenssi tai 
yksittäisillä  kouluilla on elokuvalisenssi 
(Tuotokselta lupa kotimaisiin elokuviin 2 e 
/oppilas / vuosi + Ulkomaisiin erikseen 
lupa 3 e / oppilas / vuosi),  joka oikeuttaa 
näyttämään elokuvia ja niiden katkelmia 
opetuskäytössä. 
- Jos lisenssiä ei ole, EI saa näyttää 
yhtään elokuvaa eikä edes katkelmaa 
minuuttiakaan. 
- Jos koulussa halutaan näyttää jokin 
elokuva tai katkelma elokuvaa eikä 
koululla tai kunnalla ole elokuvalisenssiä, 
lupa haetaan joko Tuotokselta tai 
kyseisen elokuvan tekijänoikeuksien 
haltijalta. 
- Jos koulussa näytetään elokuva 
luokalle, näyttäminen maksaa 120 €.  
 
 
4. Kuva ja valokuva 
- Oppilaitoksessa saa näyttää kirjassa ja 
verkossa olevia kuvia suoraan kirjasta tai 
dokumenttikameralla. Kuvia EI saa 
skannata ja tallentaa omalle tietokoneelle 
ilman erillistä digilupaa. Kuvaa ja 
valokuvaa EI saa liittää osaksi omaa 
aineistoa, esimerkiksi PowerPointia, 
ilman tekijän lupaa.  
- Valokuvan tekijänoikeudet ovat aina 
kuvan ottajalla, ei esimerkiksi kuvassa 
esiintyvillä ihmisillä.  
- Jos kuva on julkaistu Creative 
Commons -lisenssillä, sen saa vapaasti 
kopioida verkosta ja julkaista uudelleen 
vaikkapa omalla verkkosivullaan. Lisenssi 
edellyttää tekijän sekä lisenssin 

mainitsemisen. Huomaa, että lisenssi on 
tarttuva (ks. kohtaa YouTube). 
 
 
5. Internet 
- Verkkomaailma on tekijänoikeuksien 
kannalta monimutkainen. Lait ovat vielä 
keskeneräisiä ja epäselviä, joten 
kannattaa selvittää tekijänoikeudet aina 
huolellisesti ja aineistokohtaisesti. Tilanne 
verkkomaailman tekijänoikeuksien 
suhteen myös elää koko ajan, joten 
erittäin tarkkana ja valppaana on syytä 
olla.  
- Pääsääntö on, että kaikki verkkoon 
laitettu aineisto on tekijänoikeuden 
piirissä eli sitä EI saa luvatta käyttää. 
Viisainta on aina tutkia, mitä kunkin 
sivuston kohdalla tekijänoikeuksista 
sanotaan. 
- Verkossa julkaistun sivuston (esim. 
SKS:n kirjailijoista kertovat sivut) 
ajatellaan kuitenkin julkaistun siinä 
tarkoituksessa, että niitä esitetään 
julkisesti eli opetuksessa. Sellaista 
verkkosisältöä SAA esittää opetuksessa, 
kunhan se esitetään sellaisenaan 
verkosta (ks. Operights.fi ja Opettajan 
tekijänoikeusopas).  
- Wikipedian käyttö on suhteellisen 
vapaata. Wikipedian aineistoa saa 
käyttää, muokata ja levittää, kunhan 
merkitsee lähteen (esim. linkin kyseiseen 
artikkeliin). Kuitenkin on aina syytä katsoa 
tekijänoikeussäädökset kyseisestä 
artikkelista erikseen.  
- YouTubesta saa vapaasti esittää 
sellaista aineistoa, jossa ei ole liikkuvaa 
kuvaa. Jos videon lähettäjä on antanut 
laajennetun Creative Commons –
lisenssin videoklipilleen, videon saa 
esittää luokassa. Jos YouTuben videon 
yhteydessä tarjotaan upotustoimintoa, 
videon saa liittää osaksi omaa nettisivua 



3 
 

ja sen saa esittää sieltä. Tärkeää on ottaa 
huomioon, ettei laittomasti ladattua 
aineistoa tietenkään saa näyttää. 
Tällaista aineistoa ovat esimerkiksi 
YouTubeen lähetetyt muualla julkaistujen 
elokuvien ja musiikkivideoiden kopiot.  
- Kun käytät CC-lisensoitua materiaalia 
osana omaa materiaaliasi, ota huomioon, 
että CC-lisenssi on tarttuva eli sinun on 
annettava omallekin aineistollesi CC-
lisenssi.  
- Kannattaa aina katsoa sivuston 
tekijänoikeusehdot, ja jos niissä 
mainitaan lisenssejä, selvittää, mitä 
kyseinen lisenssi sallii. 
- Omaan sivustoon voi linkittää netistä 
aineistoa, kunhan selkeästi tulee ilmi, että 
linkin kautta käyttäjä siirtyy toiseen 
aineistoon.  
 
 
6. Digilupa 
- Opetusministeriön hankkima digilupa ei 
koske lukioita ja peruskouluja. Jos näissä 
kouluissa halutaan skannata painettuja 
julkaisuja sekä kopioida tekstejä ja kuvia 
avoimilta sivustoilta, tulee digilupa 
hankkia erikseen 
(www.kopiosto.fi/digilupa). 
 
 
7. Televisio ja radio 
- Opetustilanteessa saa kuunnella Ylen 
radiokanavien ohjelmia, katsoa 
televisiosta kanavien Yle1, Yle2, Femma, 
Teema, MTV3 ohjelmia PAITSI elokuvia, 
mainoksia ja jatkuvajuonisia sarjoja. 
Koulussa saa myös esittää ohjelmia Yle 
Areenalta ja Elävästä arkistosta PAITSI 
elokuvia, mainoksia ja jatkuvajuonisia 
sarjoja. 
 
 
 

Lisätietoa 
 
Tekijänoikeusjärjestöt: 
www.gramex.fi 
www.kopiosto.fi 
www.teosto.fi 
www.tuotos.fi 
 
Tekijänoikeudet opetuksessa –
nettisivustot ja kirja 
www.operight.fi 
www.opettajantekijanoikeus.fi 
Toikkanen, Tarmo ja Oksanen, Ville 
(2011): Opettajan tekijänoikeusopas. 
Finn Lectura. 
 
Lisenssitietoa 
creativecommons.fi 
 
 
Tekijänoiekudet opetuksessa ja 
tutkimuksessa 
www.iprinfo.com (Ipr University 
Center) 
 
 
 
 


