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MISTÄ TIETOA?

Tekijänoikeusneuvoston lausunnot

http://minedu.fi/tekijanoikeusneuvosto

Tekijänoikeudet opetuksessa, Pirjo Kontkanen, lakimies, 
Helsingin yliopisto
http://blogs.helsinki.fi/tekijanoikeudet-opetuksessa/

Opettajan tekijänoikeus

http://www.opettajantekijanoikeus.fi/

Kopiraitti

http://kopiraitti.fi/

http://minedu.fi/tekijanoikeusneuvosto
http://blogs.helsinki.fi/tekijanoikeudet-opetuksessa/
http://www.opettajantekijanoikeus.fi/aineisto/kuinka-teet-oppilaitoksen-tekijanoikeusohjeet-ja-sopimukset/
http://kopiraitti.fi/


TEOSTA SAA KÄYTTÄÄ 

• kun käyttöön on saatu lupa teoksen 

alkuperäiseltä tekijältä ja 

oikeuksien haltijalta (kirjallisena!)

• kun on hankittu lisenssi 

opetuskäyttöä varten (esim. Kari J 

Keinonen)

• kun teos on lisensoitu Creative 

Commons (CC) –lisenssillä

• kun teoksen suoja-aika on 

päättynyt 

• kun on hankittu Kopioston lupa 

(sisältää rajoituksia)

Lähde: Tampereen Teknillinen yliopisto

http://ornanet-koulutus.fi/lisenssit.htm
https://moodle2.tut.fi/mod/book/view.php?id=239226&chapterid=873
https://moodle2.tut.fi/mod/book/view.php?id=239226&chapterid=894
https://moodle2.tut.fi/mod/book/view.php?id=239226&chapterid=870


TEOSKYNNYS

• luovan työn tulos 

• riittävän omaperäinen

• persoonallinen ote

• poikettava riittävästi muista 

vastaavista teoksista



ESIMERKKEJÄ 1

Tekijänoikeusneuvosto katsoo, että ilmaisu "tipi-tii" tai "tipitii" ei nauti 

tekijänoikeussuoja.

”Vinksin vonksin”? Kyseessä on lyhyehkö laulun säe, jossa esiintyy 

kaksi sanaliittoa, jotka luovat rytmisen vaikutelman. Lausetta on 

pidettävä itsenäisenä ja omaperäisenä.

Oppikirjassa julkaistut ajoneuvon moottorin ja sähköjärjestelmien 

toimintaa kuvanneet tekniset piirrokset eivät olleet tekijänoikeuslain 

1 §:n tarkoittamia teoksia.

Piirroksia ei saanut siteerata tekijänoikeuslain 22 §:n perustella, 

koska piirroksilla ei ollut riittävää asiayhteyttä artikkelin tekstiin.



Tekijänoikeusneuvosto katsoo, että kyseessä oleva kartta 

kokonaisuutena tai sen yksittäiset elementit eivät ilmennä tekijänsä 

luovia persoonallisia ratkaisuja siinä määrin, että kukaan muu ei 

päätyisi samaan lopputulokseen ryhtyessään piirtämään karttaa 

samasta alueesta. 

Tekijänoikeusneuvosto katsoo, että valokuva ilmentää dramaattista 

tunnelmaa, jonka kuvaaja on rakentanut luovilla valinnoilla 

esimerkiksi valojen käytössä, ajoituksessa, syväterävyydessä sekä 

kuvan sommittelussa ja rajaamisessa (Kekkonen palmujen alla)

ESIMERKKEJÄ 2



Tekijänoikeusneuvosto katsoo, että kumpikaan sille toimitetuista

koulutusaineistoista eli aineisto "Irtisanominen - odottamaton kriisi" 

tai aineisto "Vaikean muutostilanteen kohtaaminen työyhteisössä" ei 

kokonaisuutensa arvioiden yllä kirjalliselta teokselta vaadittavaan 

teostasoon ja siten TekijäL 1 §:n mukaisen tekijänoikeussuojan 

piiriin. (koottu yhteen ranskalaisin viivoin. )

Yksittäinen sähkötekniikan laskutehtävä ei ollut tekijänoikeuslain 1 

§:n tarkoittama teos. Neljästä sähkötekniikan laskutehtävästä 

koostunut tehtäväpaperi malliratkaisuineen ei ollut tekijänoikeuslain 

1 §:n tarkoittama teos

Lisää esimerkkitapauksia: http://blogs.helsinki.fi/tekijanoikeudet-

opetuksessa/?page_id=8125#1998:20

ESIMERKKEJÄ 3

http://blogs.helsinki.fi/tekijanoikeudet-opetuksessa/?page_id=8125#1998:20


Suoja ei koske teoksen takana olevaa ideaa tai 
oivallusta 

Teoksen aihe, juoni tai tapahtumat eivät voi saada 
suojaa

Formaatti ei ole teos, eikä se saa 
tekijänoikeudellista 
suojaa (kyse on vakiintuneesta käytännöstä)

Lakitekstit (lait ja asetukset)

Viranomaisten lausunnot ja päätökset 
(esim. komiteamietinnöt)

MITÄ TEKIJÄNOIKEUS EI KOSKE?



Euroopan talousalueella tekijän elinikä ja 70 vuotta 
kuolinvuoden päättymisestä

Muualta peräisin olevien teosten suoja-aika on 
pääsääntöisesti 50 vuotta tekijän kuolinvuoden 
päättymisestä

Jos tekijää ei tiedossa niin suoja-aika on 70 vuotta 
siitä vuodesta jolloin teos julkistettiin. Sama 
koskee teosta, jota ei julkistettu silloin aika 
lasketaan teoksen luomisvuodesta

TEKIJÄNOIKEUDEN KESTO



TALOUDELLISET OIKEUDET

Oikeus määrätä teoksen kappaleen 

valmistamisesta eli kopioinnista

teoksen saattamisesta yleisön 

saataviin muuttamattomana tai 

muutettuna,



MORAALISET OIKEUDET

isyysoikeus ja respekti- eli 

kunnioittamisoikeus



TEKIJÄNOIKEUS TYÖSUHTEESSA

”Suomen lain mukaan tekijänoikeus syntyy 

aina tekijälle. Työnantajalle ei yleisesti 

siirry oikeutta työntekijän työsuhteessa 

tekemiin tekijänoikeuden alaisiin teoksiin”. 

(KS. Tekijänoikeudet opetuksessa)

Sopimusmalleja

http://blogs.helsinki.fi/tekijanoikeudet-opetuksessa/?page_id=7939
http://www.opettajantekijanoikeus.fi/aineisto/sopimusmallit-avoimeen-sisallontuotantoon/


SOPIMUKSESSA AINA

Oppilaitos X ei vastaa valmiin toteutuksen tai 

käsikirjoituksen sisältämistä teksti-, kuva- tai 

äänilainauksista maksettavista tekijänoikeuspalkkioista. 

Sisältötuottaja vastaa siitä, että hän on oikeutettu 

määräämään luovutuksen kohteena olevista 

tekijänoikeuksista



COPYLEFT VAI COPYRIGHT?



CREATIVE COMMONS LISENSOINTI

Jos et halua, että sitä käytetään laisinkaan – älä julkaise

Jos haluat vaikuttaa jakamiseen –

CC-BY (nimi mainittava)

CC-NC (ei kaupalliseen tarkoitukseen)

CC-ND (saako muokata)

CC-SA ( samoin oikeuksiin)

CC0 (public domain, jakakaa ja käyttäkää miten haluatte)



LIIKKUVAA KUVAA LAILLISESTI

Prelinger Archive

tekijänoikeuksista vapautuneita, vanhoja propaganda-, valistus-

ja muita elokuvia vapaasti katseltavina ja käytettävissä

http://www.archive.org/details/prelinger

Open Culture

kokoaa yhteen paikkaan mm ilmaisia elokuvia

http://www.openculture.com/freemoviesonline

http://www.archive.org/details/prelinger
http://www.openculture.com/freemoviesonline


KUVIA LAILLISESTI

https://pixabay.com/fi/

https://stocksnap.io/,

https://unsplash.com/

http://unrestrictedstock.com/

https://visualhunt.com/

https://www.pexels.com/

http://foter.com/

Parhaat kuva-apajat

Nämä 7 kuvapankkia ovat täydellisiä ilmaisten kuvien metsästäjille

https://stocksnap.io/
https://stocksnap.io/
https://unsplash.com/
http://unrestrictedstock.com/
https://visualhunt.com/
https://www.pexels.com/
http://foter.com/
https://sisaltotiimi.wordpress.com/2015/04/10/parhaat-kuva-apajat/
https://www.omnipartners.fi/artikkelit/parhaat-ilmaiset-kuvapankit/


MUSIIKKIA JA ÄÄNTÄ LAILLISESTI

Freesound.org

Paljon ääntä eli ääniefektejä, jotka julkaistu CC-lisensoituna.

https://www.freesound.org/

Free sound effects

Ilmaista ääntä elokuviin

http://sweetsoundeffects.com/

Free Music Archive

CC-lisensoitua musiikkia

http://freemusicarchive.org/

https://www.freesound.org/
http://sweetsoundeffects.com/
http://freemusicarchive.org/


KYSYMYKSIÄ

- Oanko opettajalla automaattinen lupa kopioida oppikirjasta max 25 sivua 

opiskelijoille? Saako nuotistoja kopioida samalla tavalla opetusta varten tai 

etsiä ja tulostaa verkosta?

vastaus: ei ole. Pitää olla kopioston lupa (sopimus). Luvalla saa kopioida 

max 20 sivua. Nuotteja saa kopioida enintään 10 sivua

- Saako oppimisympäristössä jakaa vapaasti linkin verkossa saatavilla 

olevaan tietolähteeseen (esim. verkkoartikkeliin)?

vastaus: saa, 



KYSYMYKSIÄ

Missä määrin opetusta tukemaan saa laatia tiivistelmiä tai käännöksiä 

kirjoista? Onko esim. riittävää kirjoittaa diaesityksen tai tiivistelmän alkuun 

sen teoksen nimi ja kirjoittaja, johon oma esitys perustuu? Vaikuttaako 

asiaan se, että visualisoi ja jäsentelee tietoa, jolloin ei tule vain toistaneeksi 

kirjan asioita sellaisinaan?

Vastaus: hyvien tapojen mukaista on merkata lähteet. Viittaaminen on 

sallittua ja jopa siteeraaminen on mahdollista, kun se on hyvän tavan 

mukaista.


