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Teoksia suojaa tekijänoikeudet. (ks. kopiokissa) 

 Tekijällä on oikeus saada rahaa tuotoksistaan 

 Muilla on oikeus hyödyntää tekijän tuotoksia 

 

 Opiskelijan omat teokset 

o Teoksen tekijällä on yksinoikeus  

 Valmistaa kopioita teoksesta (mm. valokuvan tallentaminen) 

 Levittää teosta yleisölle 

o Teoksen esittämiseen ja julkaisemiseen tarvitaan lupa, alaikäiseltä huoltajan suostumus.  Lue lisää.  

o Katso video. 

 

 Muiden tekijöiden teosten hyödyntäminen 

o Käytä teoksia yksityisesti (ei esim. esityksessä), älä jaa kopioita muille. (ks. kopiokissa) 

o Hyödynnä sitaattioikeuksiasi (ks. kopiokissa) 

o Käytä CC-lisensoitua materiaalia (ks. kopiokissa) 

o Käytä vanhentuneita teoksia (esim. teos 70 vuotta tekijän kuolemasta, valokuva 50 vuotta valokuvan tekemisestä) 

o Kysy julkaisulupa tekijältä 

 

 Kirjallinen aineisto 

o Sitaatti erotetaan muusta sisällöstä esimerkiksi lainausmerkeillä ( ” ) 

o Et saa esittää toisen mielipiteitä ominasi, joten siteerausten yhteydessä on merkittävä lähteet 

 

 Visuaalinen aineisto 

o Kaaviot, kuvaajat ja esimerkiksi oppikirjan selittävät piirrokset eivät useimmiten ylitä teoskynnystä. Lue lisää. 

o Taideteoksia ja valokuvia voi siteerata vain arvosteluihin ja tieteellisiin esityksiin. Ei esim. oman työn koristeluun. Lue lisää. 

o Hyvä tapa edellyttää, että siteerauksen yhteydessä mainitaan tekijän nimi ja lähde 

 

 CC aka Creative Commons 

o CC-lisenssin tarkoitus on edesauttaa luovan työn leviämistä ja vapaampaa käyttöä. Lue lisää. 

o Voit etsiä CC-lisensoitua materiaalia töihisi esim.  

 CC Search 

 Wikimedia Commons 

 Google -> käyttöoikeudet 

 Jamendo (musiikkia) 

o Tekijän nimi tulee aina mainita 

 

 Miksi tekijänoikeusosaaminen on tärkeää? 

o On helppo tehdä rikkomus tai rikos tietämättömyyttään 

 Rangaistukset ovat pieniä, mutta vahingonkorvaukset suuria 

o Internet-aikakaudella kopiointi ja levittäminen on helppoa ja nopeaa 

 Jos et halua teostasi jaettavan – älä laita sitä avoimesti nettiin. 

 

 Lähteet : 

o Anne Rongas (2014) : Digitaaliset sisällöt ja opetuskäyttö 

o Vesa Linja-Aho (2012) : Mitä jokaisen opiskelijan tulisi tietää tekijänoikeuksista?  

o Rita Keskitalo : Tietoa tekijänoikeuksista 
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