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KOPIRAITTILAN KORKEAKOULU ON

• Verkkosivusto tekijänoikeuksien oppimiseen
• Modulaarinen ja itseohjaava
• Toimii kaikilla laitteilla (mobiili, tabletti, tietokone)

• Korkeakouluopiskelijoille tarkoitettu
• Toimii hyvin esimerkiksi osana muuta

opintokokonaisuutta
• Materiaalin läpikäyminen kestää arviolta 1-2 tuntia

• Materiaalit tulevat olemaan suomeksi, ruotsiksi ja 
englanniksi
• Pilottimateriaali on vain suomeksi
• Sivustolla huomioidaan myös saavutettavuus

• Materiaali tulee saataville verkkoon
• Maksuton
• Julkaistaan vuoden 2019 alussa
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KOPIRAITTILAN KORKEAKOULUSSA

• opitaan tekijänoikeuden peruskäsitteitä ja miten voit hyödyntää toisten 
teoksia omassa tuottamisessa.

• on paljon opiskeluun ja opintotehtäviin liittyvää hyödyllistä 
tekijänoikeustietoa sekä käytännön esimerkkejä tilanteista, joissa opiskelijat 
kohtaavat tekijänoikeuksiin liittyviä kysymyksiä.

• materiaaliin voi aina palata myöhemmin etsimään tietoa ja kertaamaan 
oppimaansa.
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RAKENNE

• Materiaali koostuu viidestä osiosta
1. Immateriaalioikeudet
2. Tekijäoikeudet
3. Tekijänoikeuksien luovuttaminen
4. Teosten käyttö
5. Oma tuottaminen

• Jokaiseen osioon liittyy oma tietovisa
• Hyväksytyn suorituksen jälkeen saa kyseisen osion suoritetuksi
• Kaikki viisi osiota hyväksytysti suoritettua, pääsee hakemaan 

osaamismerkkiä (PDF)
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SUORITUKSEN TALLENTAMINEN 
MAHDOLLISTA
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ESIMERKKI TIETOVISAKYSYMYKSESTÄ
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OSAAMISEN TAVOITTEET

• Suoritettuaan hyväksytysti Kopiraittilan korkeakoulun 
tekijänoikeuskurssin opiskelija
• osaa tekijänoikeuden peruskäsitteet ja hallitsee 

tekijänoikeussanaston 
• ymmärtää, millaisia erilaisia aineettomia oikeuksia on  
• osaa käyttää teosten käyttölupia sekä Creative Commons

–lisenssiä teoksia käyttäessään ja jakaessaan
• osaa hyödyntää teoksia tekijän moraalisia ja muita 

oikeuksia kunnioittaen, hallitsee siteeraamisen ja 
lähdemerkinnät

• ymmärtää vastuunsa ja seuraamuksensa tekijänoikeuden 
rikkomuksissa

• Tekijänoikeusekspertti -osaamismerkillä
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KIINNOSTUITKO PILOTOIMAAN
MATERIAALIA
• Suomenkielisen materiaalin pilotointi käynnissä Helsingin yliopistossa

• Haluatko pilotoida materiaalia omalla kurssillasi opiskelijoiden kanssa?
• Lokakuun 2018 aikana
• Palautteet sähköisellä kyselylomakkeella 31.10 2018 mennessä
• Palautetta tarvitaan sekä opiskelijoilta että opettajalta

• Ota yhteyttä kirsi.salmela(a)kopiosto.fi
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LISÄTIETOA TEKIJÄNOIKEUKSISTA JA 
KORKEAKOULUJEN LUVISTA

• www.kopiraitti.fi
• www.kopiosto.fi

Pelillinen tekijänoikeuksien opetusmateriaali verkossa
• www.kopiraittila.fi

Kysymykset sekä tekijänoikeus- ja lupakoulutukset
• Kysy koulutusta: neuvonta@kopiosto.fi

http://www.kopiraitti.fi/
http://www.kopiosto.fi/
http://kopiraittila.fi/sv/
mailto:neuvonta@kopiosto.fi


LISÄTIETOA MATERIAALISTA
Kirsi Salmela, kirsi.salmela(a)kopiosto.fi,
Johanna Haapiainen-Makkonen, johanna.haapiainen-
makkonen(a)kopiosto.fi
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