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KÄSITELTÄVÄT AIHEET

• Mikä on tekijänoikeuden 
piirissä?

• Jokamiehen oikeudet
• Kirjastojen oikeudet
• Avoimet sisällöt ja 
Creative Commons

• Yksityisyydensuoja ja 
tallenteiden tekeminen
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maple_leaf_structure.jpg


ERI SUOJAMEKANISMIT

• Patentti: suojaa teknistä toteutustapaa

• Mallisuoja: suojaa tietyn mallin kaupalliselta käytöltä

• Tavaramerkki: suojaa nimen kaupalliselta käytöltä

• Tekijänoikeus: suojaa teoksen julkiselta käytöltä

• mikään ei suojaa ajatuksia, ideoita tai faktoja

s. 27



TEKIJÄNOIKEUDEN LÄHTÖKOHTA s. 
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HYÖDYNTÄJIEN OIKEUDET
• Käyttölupa voi tulla:

• laista

• sopimuslisenssistä (kunta, 
koulu, yms.)

• avoimesta lisenssistä

• tekijältä kysymällä

• tekijänoikeusjärjestöltä 
saadulla luvalla
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http://www.flickr.com/photos/60588258@N00/3293465641/


s. 36

Vaatimus omaperäisyydestä!
Oikeudet kuuluvat 

tekijöille (ihmisille).

Ei vaatimusta 
omaperäisyydestä!

Oikeudet kuuluvat 

tuottajalle.



s. 31

TEOS ON RIITTÄVÄN OMAPERÄINEN, JOS KUKAAN 
MUU SAMAAN TEHTÄVÄÄN RYHTYESSÄÄN EI PÄÄTYISI 

SAMAAN LOPPUTULOKSEEN.

K
uv

a:
 S

eb
as

tia
n 

M
ar

y,
 C

C
 B

Y
-S

A

http://www.flickr.com/photos/giovannijl-s_photohut/426693799/


ESIMERKKEJÄ
Teoskynnys alittuu Teoskynnys ylittyy

•Selittävät piirustukset
•Sähkeuutiset
•Tavanomaiset lyhyet viestit
•Useimmat tavanomaiset valokuvat*
•Reseptit, käsityöohjeet, työohjeet
•Vieraalla kielellä tehdyt alkeelliset 
harjoitustekstit
•Matematiikan harjoitustehtävät
•Ympäristön äänien tallenne*
•Valvontakameran videotallenne*
•Musiikkikappaleen orkesteriesitys*
•Tylsät luentodiat, luentodiojen ulkoaluku
•Puhelinluettelo*
•Tavanomaiset piirustukset
•Tietokoneella tehty tavanomainen grafiikka
•Ruutukaappaukset
•Luento- tai kurssisuunnitelma
•Tietokonealgoritmit

•Nuotit, musiikkikappaleet, sanoitukset
•Runot
•Proosateksti, ainekirjoitukset
•Kirjat
•Blogikirjoitukset
•Uutiset
•Videoaineisto*
•Omaperäiset luentodiat
•Opettajan puhuma improvisoitu luento*
•Maalaukset ja taidegrafiikka
•Kaikki kartat
•Tietokoneohjelmat
•Poikkeuksellinen infografiikka

s. 33

*) Tuotos on
lähioikeuksien

suojaama



PALASTELU



Tuotos Kriteeri Suoja-aika Vuonna 2018 
vanhentunut

mikä vain riittävän omaperäinen 
(=teos)

70 vuotta tekijän 
kuolemasta -1947

Äänitallenne ei mitään 50 vuotta tallennuksesta 
ja 70 vuotta julkaisusta -1962 (*)

Kuvatallenne ei mitään 50 vuotta tallennuksesta 
tai julkaisusta -1967

Valokuva ei mitään 50 vuotta 
valmistumisesta -1967

Tietokanta tai 
luettelo työläs tehdä 15 vuotta julkaisusta -2002

TV- tai radiolähetys ei mitään
50 vuotta viimeisestä 
lähetyksestä (voidaan 

uusia)
-1967

Esitys teoksen esitys 50 vuotta esityksestä -1967

s. 
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*) Vanha, lyhyempi suoja-aika on 
vanhentanut ennenaikaisesti



YKSINOIKEUDET TEOKSIIN



MUIDEN OIKEUDET TOISTEN 
TEOKSIIN

s. 
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Yksityis-
käyttö

Sitaatti

Parodia ja satiiri

Kuva 
rakennuksesta tai 

pysyvästä 
julkisesta 
teoksesta

Kuva 
taideteoksesta
arvosteluun tai

tieteelliseen
esitykseen

Esitys



SITAATIT

• Oman esityksen 
havainnollistamiseen 
tarvittava ote toisesta 
teoksesta.

• Pituus: juuri tarvittava 
määrä

• Visuaaliset teokset 
ongelmallisia – kuinka 
otetaan ote veistoksesta? K

uv
a:

 fu
tu

re
at

la
s.

co
m

, C
C

 B
Y

http://www.flickr.com/photos/87913776@N00/5129607997/


KUVASITAATIT

• Tieteelliseen esitykseen 
tai arvosteluun saa ottaa 
tekstiin liittyviä kuvia.

• Kuvat saa ottaa itse, tai 
voi käyttää muiden 
ottamia kuvia.

• Tekijät mainittava.
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http://www.flickr.com/photos/symmetry_mind/2967142069/


TN:n lausuntojen 
pohjalta (poislukien 

1987:2)

s. 74



ESITTÄMISOIKEUS

• Tilanteet: opetus, 
jumalanpalvelukset, tai 
sivuasiana maksuttomassa 
epäkaupallisessa tilaisuudessa

• Mediamuodot: kaikki (musiikki, 
teksti, kuvat, videotykki…)

• Paitsi: näytelmäteokset ja 
elokuvateokset

• Lisäksi opetuksessa esitysten 
väliaikainen tallennus sallittua K
uv
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http://www.flickr.com/photos/zaffi/4448944545/


VERKKOVIDEOIDEN 
ESITTÄMINEN

• Suomessa ei 
selväsanaisesti sallittu 
(mitä tarkoittaa 
“elokuvateos”?).

• Lakipykälä on 
ongelmallinen ja tulisi 
korjata.

• USAssa fair use -periaate
• Esitä videoita harkiten.
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http://www.bigbuckbunny.org/index.php/media-gallery/
http://www.blender.org


ELOKUVATASO

Elokuvatason epävirallinen 
määritelmä:

“Jos liikkuva kuva on 
keskeisessä asemassa ja sen 
ilmaisutavat ylittävät 
teoskynnyksen, on video 
luultavasti elokuvateos, jota ei 
voi esittää opetuksessa.”
lisätietoja K
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http://www.opettajantekijanoikeus.fi/2017/03/minkalaisia-verkkovideoita-opetuksessa-saa-esittaa/
http://www.bigbuckbunny.org/index.php/media-gallery/
http://www.blender.org


Kopiointi kun tarkoituksena aineiston säilyttäminen, kunnostaminen, 
täydentäminen, kokoelmien hallinta (16§).

Hauraan teoksen kopiointi lainaajalle, kokoomateosten lyhyiden 
osien kopiointi lainaajalle (16a§).

Sopimuslisenssillä voi muissa tapauksissa tehdä kopioita ja välittää 
teoksia lisenssin ehtojen mukaisesti. (16d§)

Orpoteokset: digitointi ja välitys yleisölle (tulot saavat kattaa 
kustannukset).

Kirjastojen omat erityisoikeudet

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130764
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http://www.flickr.com/photos/symmetry_mind/2409356213/


AVOIMET LISENSSIT

• Julkinen aineisto netissä ei ole 
vapaata riistaa.

• Käyttölupa on erikseen 
annettava.

• Maailman yleisin avoimen 
sisällön lisenssi on Creative 
Commons, CC. Perustettu 
2001, monessa maassa jo 
standardi.

Lisätietoja ja vertaistukea 
mobiilisti LifeLearn-palvelussa!

https://go.lifelearnplatform.com/t/xbBlRxzw
https://go.lifelearnplatform.com/t/xbBlRxzw


CC-lisenssit s. 
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BY: ByAttribution, Nimeä
Tekijän nimi tai nimimerkki 
ilmoitettava tämän toivomalla 
tavalla.

Mainittava lisenssi, jolla teos 
jaettu.

Linkki alkuperäiseen 
julkaisupaikkaan.

Muunnelmissa mainittava 
sekä alkuperäinen tekijä että 
muunnelman tekijä ja jotenkin 
ilmaistava, mitä kumpikin on 
tehnyt. s. 

107



ND: NoDerivatives, EiMuutoksia

Kieltää muunnelmien 
tekemisen.

Teosta voi levittää vain 
alkuperäisessä muodossaan.

s. 
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SA: ShareAlike, JaaSamoin

Vaikuttaa vain, jos teosta 
muunnellaan ja se 
julkistetaan.

Julkistettu muunnelma on 
julkaistava samalla lisenssillä.

Varmistaa, että vapaus säilyy 
myös jatkokehitellyissä 
versioissa.

s. 
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NC: NonCommercial, EiKaupallinen

Rajaa lisenssin antamat 
kopiointi-, muuntelu-, levitys-, 
välitys- ja esitysoikeudet 
koskemaan vain 
epäkaupallista toimintaa.

Ongelmallinen ehto, koska 
epäkaupallisuus on hankala 
määrittää.

s. 
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CC-lisenssit s. 
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KUN KÄYTÄT 
CC-LISENSOITUA TEOSTA

Teoksen hakeminen
• Kopioi itse teos itsellesi.
• Jos teoksessa ei näy tekijän nimeä, ota se erikseen talteen.
• Noudata tekijän toivetta tulla mainituksi tietyllä tavalla.
• Ota talteen osoite, josta teoksen sait.
• Ota talteen lisenssi, jonka alaisena teos on.
Teoksen hyödyntäminen
• Mainitse tekijän nimi hyvän tavan mukaisesti.
• Digitaalisessa aineistossa linkitä alkuperäiseen lähteeseen.
• Mainitse lisenssi ja digitaalisessa aineistossa linkitä lisenssiin.
• Jos muuntelit teosta, mainitse myös oma nimesi ja osoita, mitkä 
ovat omia muutoksiasi.





10 ohjetta ympäristöään kuvaavalle

(I) Älä tallenna mitään tiloista, joihin sinulla ei ole oleskeluoikeutta.
(II) Kotirauha on ehdoton, ilman haltijan lupaa ei saa tallentaa mitään.
(III) Rakennuksia saa kuvata ja kuvia käyttää.
(IV) Pysyvästi julkisessa tilassa olevia teoksia saa kuvata, mutta kuvia ei saa käyttää 

ansiotoimintaan.
(V) Suojattuja teoksia ja tuotoksia saa kuvata ja tallentaa

(I) yksityiskäyttöön,
(II) jos ne ovat tallenteessa sivuosassa,
(III) jos kuvia käytetään tieteellisessä esityksessä tai arvostelussa kuvasitaatteina

(VI) Ihmisiä ei saa kuvata tai videoida tunnistettavasti heitä halventavissa tilanteissa 
(edes yksityiskäyttöön).

(VII) Tunnistettavia ihmisiä sisältävän kuvan tai tallenteen julkaisu edellyttää lähes aina 
lupaa. Julkisessa tilassa, jossa on vapaasti ihmisiä hyvin laajasta piiristä, otetun 
kuvan saa kuitenkin julkaista.

(VIII) Mainoksessa ei koskaan saa käyttää ihmisen kasvoja ilman nimenomaista lupaa.
(IX) Tilan haltijalla voi olla sääntöjä kuvaamisesta, joita on hyvä seurata.
(X) Kohteliaisuussäännöt edellyttävät yleensä luvan kysymistä, vaikka laki sitä ei 

edellyttäisikään.

s. 
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LISÄÄ TIETOA
www.opettajantekijanoikeus.fi

Mobiili oppimisyhteisö 
LifeLearn-palvelussa

http://www.opettajantekijanoikeus.fi
http://www.opettajantekijanoikeus.fi
https://go.lifelearnplatform.com/t/xbBlRxzw

