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T A I D E N Ä Y T T E L Y O P A S

TAIDETEOSTEN K ÄYTTÖ 
NÄYTTELYIDEN YHTEYDESSÄ

Näyttelyiden järjestäjät näyttävät taide-
näyttelyissä kokoelmateoksia ja taiteili-
joilta lainattuja teoksia. Pääsääntöises-
ti teosten käyttöön sovelletaan samoja 
säännöksiä ja periaatteita teoksen omis-
tusoikeudesta riippumatta. 

Kun näyttelynjärjestäjä sopii taide-
näyttelystä taiteilijan kanssa, tulee so-
pimuksessa kiinnittää huomiota tekijän 
oikeuksiin. Tekijänoikeuslaissa on myös 
joitakin erityisesti näyttelytoimintaan 
liittyviä tekijänoikeuslain rajoitussään-
nöksiä. Näiden säännösten mukaan 
teoksia voi käyttää vapaasti ilman teki-
jän lupaa.
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KOKOELMATEOKSIA SAA NÄYTTÄÄ VAPAASTI

Taiteilijan myytyä teoksensa raukeavat 
taiteilijan näyttämis- ja levittämisoi-
keudet. Teoksen omistaja saa silloin va-
paasti näyttää teosta esimerkiksi taide-
näyttelyissä tai myydä teoksen. Omista-
ja voi asettaa myös rajoituksia teoksen 
käytölle. Esimerkiksi näyttelynjär-
jestäjät voivat rajoittaa omistamiensa  
teosten valokuvaamista. Nämä rajoi-
tukset perustuvat tekijänoikeuden si-
jaan omistusoikeuteen.

Muutoin tekijänoikeus yleensä säilyy 
taiteilijalla teosmyynnin jälkeen. Teok-
sen omistaja tarvitsee näin ollen tekijän 
luvan, kun teoksen käyttö ei ole rajoi-
tussäännösten nojalla vapaata. Esimer-
kiksi lupa teoksen käyttöön painotuot-
teita varten on hankittava taiteilijalta 
sekä teoksen kuvanneelta valokuvaajal-
ta. Jos taiteilija kuuluu tekijänoikeusjär-
jestö Kuvastoon, myöntää Kuvasto lu-
van käyttöön taiteilijan puolesta.
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TEKIJÄNOIKEUS NÄYTTELYTOIMINNASSA

Teosten näyttäminen yleisölle taide-
näyttelyissä on lähtökohtaisesti taitei-
lijan yksinoikeuksien piiriin kuuluva  
oikeus, ja teosten näyttämiseen tarvi-
taan tekijän lupa. Näyttämisen merki-
tystä kuvataiteilijalle voidaan verrata 
musiikin soittamiseen radiossa. Se on 
taideteosten tekijänoikeudellisesti mer-
kittävin käyttömuoto. Näyttämisen eh-
doista sovitaan näyttelysopimuksessa. 

TEKIJÄNOIKEUDELLINEN NÄY T TELY-
KORVAUS 

Teosten näyttämisestä maksettavaa te-
kijänoikeuskorvausta kutsutaan näytte-
lykorvaukseksi. Korvaus koskee taitei-
lijan omistamia, näyttelyssä esillä ole-
via taideteoksia. Taiteilijan näyttämis-

oikeus raukeaa, kun teos myydään tai 
luovutetaan pysyvästi. Kokoelmateok-
set eivät näin kuulu korvauksen piiriin. 
Korvausta ei makseta myöskään esi-
merkiksi toisen museon kokoelmista 
lainattujen teosten näyttämisestä.

Kun näyttelyssä on mukana Kuvaston 
edustamien taiteilijoiden teoksia, tulee 
näyttelynjärjestäjän tehdä Kuvastolle 
näyttelyilmoitus. Ilmoitus tehdään Ku-
vaston www-sivuilla verkkolomakkeella. 
Lomakkeessa näyttelynjärjestäjä ilmoit-
taa taiteilijalta näyttelyä varten lainatut 
teokset, ja Kuvasto perii korvauksen 
taiteilijan puolesta. Jos taiteilija ei kuu-
lu Kuvastoon, sopii näyttelynjärjestäjä 
korvauksesta taiteilijan kanssa.

”Oikeus tekijänoikeudelliseen näyttely-
korvaukseen kuuluu kaikille kuvataiteilijoille.”
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TEKIJÄNOIKEUDEN RAJOITUKSET

Tekijänoikeuslaissa tekijän oikeutta ra-
joitetaan näyttelyiden tapauksessa. Ra-
joitussäännöksen perusteella näyttelys-
sä mukana olevan teoksen saa kuvata 
painettuun näyttelyluetteloon tai muu-
hun näyttelyn tiedotusmateriaaliin, ku-
ten kutsuihin tai verkkosivuille ilman 
tekijän lupaa ja korvauksetta. Samoin 
näyttelyssä esillä olevan teoksen saa ku-
vata median päiväntapahtuma-uutisoin-
tia tai näyttelyarvostelua varten.

NÄY T TELYLUET TELO SEK Ä MUUT 
PAINO- JA MY YNTITUOT TEET

Taidenäyttelyiden yhteydessä julkais-
taan lähes poikkeuksetta jonkinlainen 
näyttelyluettelo sekä valmistetaan mui-

ta painotuotteita esimerkiksi museo-
kaupassa myyntiä varten.

Näyttelynjärjestäjä saa käyttää näyt-
telyssä mukana olevien teosten kuvia 
näyttelyluettelossa vapaasti. Jos luette-
lossa on mukana näyttelyn ulkopuolisia 
teoksia, tarvitsee järjestäjä niille käyt-
töluvan. Vastaavasti järjestäjä tarvitsee 
luvan taideteosten käyttöön myyntiin 
tulevissa painotuotteissa, kuten julis-
teissa ja postikorteissa, sekä muissa 
tuotteissa.

Lupa tarvitaan myös esimerkik-
si vanhojen, alun perin tiedotuskäyt-
töön tehtyjen näyttelyjulisteiden myy-
miseen. Painettua näyttelykatalogia saa 
kuitenkin myydä myös näyttelyn päät-
tymisen jälkeen.

”Jos teoksen käyttö on tekijänoikeuslain 
rajoitussäännöksen perusteella vapaata, 
et tarvitse käyttöön erillistä lupaa.”
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Jos taiteilija kuuluu Kuvastoon, käyt-
tölupaa voi hakea Kuvaston verkkosi-
vuilla. Muussa tapauksessa lupa käyt-
töön tulee pyytää taiteilijalta tai oikeu-
denhaltijoilta.

TAIDETEOSTEN K ÄY T TÖ VERKOSSA 
JA SOMESSA

Näyttelyn tiedotusta ja markkinointia 
tehdään yhä useammin myös verkossa. 
Siksi on hyvä muistaa, että tekijänoi-
keuslain säännökset pätevät myös verk-
koon ja sosiaaliseen mediaan. 

Tekijänoikeuslaki sallii näyttelys-
sä mukana olevien taideteosten kuvien  
käytön näyttelynjärjestäjän verkkosi-
vuilla ennen näyttelyä ja sen aikana. 

Tällaiseksi tiedotuskäytöksi katsotaan 
muutamien esillä olevien teosten käyt-
tö. Näyttelyn päätyttyä verkkoon laitet-
tu kuva tulee poistaa.

Kun kokoelmissa tai näyttelyssä esil-
lä olevia teoksia halutaan käyttää verk-
kosivuilla tiedotuskäyttöä laajemmin, 
tulee käyttöön saada tekijän lupa. Esi-
merkiksi verkkonäyttelyyn tai taide-
museon kokoelmien esittelyyn taide-
museon verkkosivuilla tarvitaan teki-
jän lupa.  

Teosten käyttö sosiaalisessa medias-
sa on näyttelytiedotusta koskevan ra-
joitussäännöksen perusteella luvallista. 
Näyttelynjärjestäjän tulee silti sopia so-
me-käytöstä taiteilijan kanssa erikseen, 

”Kun teoksen tekijänoikeudellinen suoja-aika on 
voimassa, edellyttää sen käyttö pääsääntöisesti 
tekijän lupaa. Suoja-aika on voimassa 70 vuotta 
taiteilijan kuoleman jälkeen.”
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sillä järjestäjä ei voi luovuttaa teoksen 
käyttöoikeuksia kolmannelle osapuolel-
le. Useimmat sosiaalisen median palve-
lut edellyttävät käyttöehdoissaan, että 
teoksen käyttöoikeus siirtyy palvelun 
rinnakkaisoikeudeksi. Tiedotuskäytön 
lisäksi näyttelynjärjestäjän tulisi sopia 
taiteilijan kanssa, onko yleisöllä oikeus 
kuvata ja julkaista taiteilijan teos so-
messa, sekä informoida näyttelykävi-
jöitä sovitun mukaisesti kuvausluvasta.

Kuvasto myöntää tarvittaessa käyt-
tölupia edustamiensa kotimaisten ja ul-
komaisten taiteilijoiden teosten käyt-
töön näyttelynjärjestäjien verkkosi-
vuilla, sosiaalisessa mediassa ja erilai-

sissa digiaineistoissa. Lupahakemus 
tehdään Kuvaston www-sivujen verk-
kolomakkeella. 

DIGITA ALINEN NÄY T TELYLUET TELO

Joskus näyttelyluettelo julkaistaan myös 
verkossa. Digitaalisia luetteloja koske-
vat eri säännöt kuin painettuja näytte-
lyjulkaisuja, joissa näyttelyssä muka-
na olevia teoksia saa käyttää vapaasti. 
Digitaalinen näyttelyluettelo edellyt-
tää teosten käytölle aina luvan oikeu-
denhaltijalta tai Kuvastolta, jos taiteilija 
kuuluu Kuvastoon. Luvanvaraisuus kos-
kee myös painetun luettelon digitaalis-
ta versiota. 

”Muistathan, että tekijänoikeuslain säännökset 
koskevat myös verkkoa ja somea.”
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Kuvasto hallinnoi tekijänoikeudellista 
korvausta Kuvastoon kuuluvien taitei-
lijoiden puolesta. Käytännössä se tar-
koittaa, että Kuvasto sopii näyttelynjär-
jestäjien kanssa ehdoista, kerää näytte-
lykorvaukset järjestäjiltä ja tilittää kor-
vaukset edelleen taiteilijoille.  

• Tarkista, kuuluuko taiteilija Kuvastoon 

• Sovi taiteilijan kanssa näyttelyssä mukana 
olevista teoksista (tyyppi ja määrä)

• Näyttelyn päätyttyä tee ilmoitus 
Kuvastolle verkkolomakkeella

• Pyydä taiteilijalta lupa teoksen tai teosten 
some-käyttöön

• Varmista taiteilijalta, onko yleisöllä lupa 
jakaa teoskuvia somessa

• Ohjeista yleisöä kuvausluvasta ja 
kuvankäytöstä somessa

NÄYTTELYNJÄRJESTÄJÄN MUISTILISTA
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APUA KUVASTOSTA

Kuvasto neuvoo näyttelynjärjestäjiä te-
kijänoikeuskysymyksissä. Jos et ole var-
ma, tarvitsetko käyttöön luvan tai so-
veltuuko käyttöön jokin tekijänoikeus-
lain rajoitussäännös, ota yhteyttä Ku-
vastoon.
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K ÄYTTÖLUVAT HELPOSTI KUVASTOSTA

Kuvasto myöntää käyttölupia edusta-
miensa kotimaisten ja ulkomaisten tai-
teilijoiden teosten käyttöön, kun niiden 
käyttö ei ole tekijänoikeuslain rajoitus-
säännösten nojalla vapaata. Käyttölu-
paa haetaan verkkolomakkeella Ku-
vaston www-sivuilla. Hakemuksen pe-
rusteella Kuvasto sopii käytön ehdoista 
hakijan kanssa ja tilittää käytöstä lasku-
tetut korvaukset edelleen taiteilijoille. 
Voimassa oleva käyttökorvaushinnasto 
löytyy Kuvaston verkkosivuilta.

Huomioithan, että joidenkin ulko-
maisten taiteilijoiden tapauksessa lu-

pakäsittely saattaa kestää normaalia pi-
dempään. Hae siis käyttölupaa hyvissä 
ajoin. Jos taiteilija hallinnoi oikeuksiaan 
itse, tulee teosten käytöstä sopia suo-
raan taiteilijan kanssa.

Kokoelmateosten tapauksessa Ku-
vasto voi myöntää luvan teosten käyt-
töön verkossa kaikkien oikeudenhalti-
joiden puolesta — myös niiden taitei-
lijoiden, jotka eivät kuulu Kuvastoon. 
Tällaista massakäyttöön perustuvaa lu-
paa kutsutaan sopimuslisenssiksi. Se on 
käyttäjälle usein kätevin ratkaisu, kun 
taiteilijoita on lukuisa määrä.



Vuonna 1987 perustettu Kuvasto edustaa kotimaisia ja 
ulkomaisia visuaalisen alan taiteilijoita. Kuvasto myöntää 
käyttölupia Kuvastoon kuuluvien taiteilijoiden teosten 
käyttöön sekä hallinnoi tekijänoikeudellista näyttelykorvausta 
ja jälleenmyyntikorvausta. Kuvaston taiteilija-asiakkaaksi 
voi liittyä tekijä, joka on luonut itsenäisen ja omaperäisen 
kuvataiteen teoksen.

KUVASTO LYHYESTI



Visuaalisen alan taiteilijoiden 
tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry
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