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Opetushallitus on hankkinut taiteen
perusopetukseen luvat kopiointiin ja tvohjelmien käyttöön opetuksessa
Nuotit, laulujen sanoitukset, kirjat, lehtiartikkelit, kuvat, videot, raportit ja muut julkaisut ovat
tekijänoikeuden suojaamia. Niiden kopioimiseen ja käyttöön opetuksessa ja oppilaitoksissa
tarvitaan tekijänoikeudenhaltijan lupa.
Opetushallitus on hankkinut Kopioston kopiointiluvan sekä tv-ohjelmien käyttöluvan kaikille
valtionosuutta saaville taiteen perusopetuksen oppilaitoksille. Muut taiteen perusopetuksen
koulutuksenjärjestäjät voivat hankkia kopiointiluvan suoraan Kopiostosta.

Kopiointiluvalla kuvia ja lisämateriaalia opetukseen
Kopioston kopiointiluvalla pystyy täydentämään ja elävöittämään opetusta ja omaa
opetusmateriaaliaan.
Kopiointiluvalla saa kopioida, skannata ja tulostaa sallitun sivumäärän rajoissa
• nuottijulkaisuja, laulu- ja nuottikirjoja
• kuvia, lehtiartikkeleita, otteita oppikirjoista, tietokirjoista, kaunokirjallisista teoksista ja
muista julkaisuista sekä
• kuvia ja tekstiaineistoja internetistä.
Opettaja voi jakaa kopioimaansa aineistoa oppilaille monisteina tai suljetulla oppimisalustalla.
Kopiointilupa mahdollistaa esimerkiksi kuvien liittämisen omiin esitysdioihin, artikkelien tai
otteiden kopioimisen kirjoista tai lehdistä tai nuotin ja laulun sanoituksen jakamisen monisteina
oppilaille. Tarkista Kopioston verkkosivuilta, kuinka monta sivua per kirja tai nuottijulkaisu saa
kopioida.
Kopiointiluvalla kopioitua aineistoa tai sellaista aineistoa, johon on liitetty kopiointiluvalla
kopioitua sisältöä, kuten kuvia, ei saa jakaa julkisesti alustoilla tai avoimesti netissä. Jos opettaja
haluaa jakaa materiaaliaan oman oppilaitoksen ulkopuolisille opettajille tai internetissä, tulee
hänen hankkia muiden tekemien aineistojen käyttöön tarvittavat luvat.
Kopioston kopiointiluvalla ei saa kopioida työ-, harjoitus- ja vastauskirjoja eikä sellaisia aineistoja,
jotka on hankittu tai joita koskee oma lisenssi tai sopimus, esimerkiksi ostetut digitaaliset nuotit
tai sähköiset oppimateriaalit. Kopiointilupa ei koske musiikkia, videoita, elokuvia tai muuta
liikkuvaa kuvaa eikä tietokoneohjelmia. Näitä koskevat omat käyttöluvat ja lisenssit. Kuoro-,
yhtye- ja orkesterinuotteja saa Kopioston luvalla kopioida vain musiikin teoria-aineiden opetusta
ja tutkimusta varten.

Lisätietoa kopiointiluvasta: https://www.kopiosto.fi/kopiosto/teosten-kayttajille/julkaisujen-jateosten-kopiointi/taiteen-perusopetus/

Tv-ohjelmat mukaan opetukseen
Tv-ohjelmien käyttölupa kattaa nyt ensimmäistä kertaa myös valtionosuutta saavan taiteen
perusopetuksen.
Tv-ohjelmien käyttöluvalla opettaja saa esittää opetuksessa kotimaisia ohjelmia Yle Areenasta ja
Elävästä arkistosta sekä tallentaa ja esittää opetuksessa kotimaisia ja ulkomaisia ohjelmia Yle
TV1, Yle TV2, MTV3 sekä Yle Teema & Fem -kanavilta. Luvalla saa esittää ja tallentaa muita
ohjelmia paitsi elokuvateatteri- tai videolevityksessä olevia elokuvia, ulkomaisia jatkuvajuonisia
sarjoja tai mainoksia.
Kotimaisten elokuvien esittämislupia voi tiedustella av-tuottajien tekijänoikeusjärjestö APFI:lta ja
ulkomaisten elokuvien elokuvalisenssiä M&M Viihdepalvelusta, joka edustaa useita elokuva- ja
jakeluyhtiöitä.
Lisätietoa tv-ohjelmien käyttöluvasta: https://www.kopiosto.fi/kopiosto/teostenkayttajille/televisio-ja-radio-ohjelmat-opetuksessa/

Koulutusta
Kopiosto tarjoaa taiteen perusopetusta antaville oppilaitoksille maksutonta koulutusta ja
tietoiskuja käyttöluvista ja tekijänoikeuksista. Koulutukset voidaan järjestää etäyhteyksin ja
tilanteen salliessa paikan päällä. Koulutuksen voi varata osoitteesta neuvonta@kopiosto.fi

Oletko tutustunut Kopiraittilaan?
Kopiraittila on Kopioston tuottama ilmainen, pelillinen verkkomateriaali tekijänoikeuksien
oppimiseen ja opettamiseen. Kopiraittilasta löydät sekä tekijänoikeustietoa että eri kouluasteille
omia tietovisapelejä, opetusvinkkejä, projektitöiden muistilistoja, lähdemerkintämalleja ja muuta
pedagogista materiaalia. Kaikki materiaalit ovat laadittu ikäryhmittäin peruskoulusta
korkeakouluun. Kopiraittila löytyy osoitteesta www.kopiraittila.fi

Lisätietoja
Lisensiointipäällikkö Kirsi Salmela, Kopiosto ry, puh. 09 4315 2349, kirsi.salmela@kopiosto.fi
Johtaja Matti Lahtinen, Opetushallitus, puh. 0295 331 241, matti.lahtinen@oph.fi

