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Graafinen suunnittelu: Fanni Perälä
Kuvat: Sanna Peurakoski

TEKIJÄNOIKEUS

Tekijänoikeus suojaa luovan työn tekijöitä. Se muistuttaa omistusoikeutta antaen taiteilijalle oikeuden päättää ja saada korvauksia teostensa hyödyntämisestä. Ammatissa toimivalle
kuvataiteilijalle tekijänoikeuskorvaukset ovat yksi tulonlähteistä teosmyynnin, palkan ja apurahojen lisäksi. Taiteilija saa tuloja sen mukaan, miten hänen teoksiaan näytetään, julkaistaan tai
käytetään.

TEKIJÄNOIKEUSOPAS
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MITÄ JA KETÄ TEKIJÄNOIKEUS SUOJA A?

Tekijänoikeudellinen suoja syntyy, kun
teos luodaan. Suojan syntyminen ei
edellytä taiteilijalta rekisteröintiä tai
©-merkin käyttämistä.
Jotta teos saa tekijänoikeudellista
suojaa, on teoksen ylitettävä teoskynnys. Kynnys ylittyy, kun kyseessä on itsenäinen ja omaperäinen teos. Laatuvaatimuksia teoksille ei sen sijaan aseteta. Esimerkiksi lapsen piirros saa suojaa siinä missä kuuluisan taidemaalarin
maalauskin. Myös teoksen luonnokset,
keskeneräiset tai signeeraamattomat
teokset voivat saada suojaa, jos teoskynnys ylittyy.
Tekijänoikeus suojaa luovan työn
sisältöä, muotoa jossa teos ilmenee.
Teoksen idea, aihe tai tietosisältö eivät
saa suojaa. Käytännössä kuka tahansa

voi siis esimerkiksi maalata maalauksen
samasta aiheesta.
Taideteoksen tekijä on aina luonnollinen henkilö. Jos kyseessä on yhteisteos, jossa taiteilijoita on useampi, syntyy tekijänoikeus tekijöille yhteisesti.
Tekijöinä ei pidetä kuitenkaan teknisiä
avustajia, esimerkiksi tekijän ohjeiden
mukaan toimivia valajia.
TE K IJÄ NOIK EUS S U O JA A M YÖ S
TAVA LLISIA VALO K U VIA

Tekijänoikeus suojaa myös valokuvaajan lähioikeuksia. Tavallisten valokuvien, kuten lehtikuvien lisäksi, lähioikeussuojaa saavat esimerkiksi erilaiset
esittävän taiteen esitykset. Merkittävin
ero teos- ja lähioikeussuojan sisällöissä
on suoja-ajan pituudessa.

K U VAS T O
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TEKIJÄNOIKEUSSUOJA A SA AVAT MUUN MUASSA:
Maalaukset, veistokset, taidegrafiikka,
valokuvataide, mediataide, performanssitaide,
piirrostaide, lasi- ja keramiikkataide, taidekäsityö,
tekstiilitaide, taideteollisuuden tuotteet

TEO SVA LO K U VA VAI TAVA LLINEN
VA LO K U VA?

Joissakin tapauksissa teosvalokuvan ja
tavallisen valokuvan erottaminen saattaa olla hankalaa. Käytännössä teosvalokuvalta edellytettävää itsenäisyyttä ja
omaperäisyyttä voivat ilmentää esimerkiksi varjojen, valotuksen tai sommittelun hyödyntäminen. Tavallisia valokuvia ovat tyypillisesti esimerkiksi suuren yleisön ottamat kännykkäkuvat;
samanlaisen valokuvan olisi voinut kuka tahansa ottaa samasta paikasta samaan aikaan.

TEKIJÄNOIKEUSOPAS
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NÄIN L ASKET SUOJA-AJAN
Taiteilija on kuollut vuoden 1946 aikana: Teosten
tekijänoikeudet ovat päättyneet 1.1.2017.
Tavallinen valokuva on otettu vuonna 1995:
Valokuvan oikeudet päättyvät 1.1.2046.
Kun suoja-aika on päättynyt, saa teoksia käyttää
vapaasti eikä käyttöön tarvita erillistä lupaa.

S U O JA-AIK A

Teossuojaa saavien teosten suoja-aika on 70 vuotta tekijän kuolinvuoden
päättymisestä. Taiteilijan kuoleman jälkeen tekijänoikeus periytyy perintöä,
avio-omaisuutta ja testamenttia koskevien säännösten mukaisesti.
Tavallisten valokuvien suoja-aika on
lyhyempi, se on 50 vuotta kuvanottovuodesta lukien. Suoja-ajan päätyttyä
teoksia saa käyttää vapaasti eikä käyttöön tarvita erillistä lupaa.

K U VAS T O
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TAITEILIJAN TALOUDELLISET JA
MOR A ALISET OIKEUDET

TEKIJÄNOIKEUS

Taloudelliset
oikeudet

Moraaliset
oikeudet

Isyysoikeus

Kappaleiden
valmistaminen

Yleisön saataville
saattaminen

Levitys

Julkinen
esittäminen

Respekti
oikeus

Luoksepääsy
oikeus

Julkinen
näyttäminen

TEKIJÄNOIKEUSOPAS

Yleisölle
välittäminen
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Tekijänoikeuslain mukaan taiteilijalla
on yksinomainen oikeus määrätä teoksestaan. Tekijänoikeus jaetaan kahdenlaisiin oikeuksiin, taloudellisiin ja moraalisiin.
TALO U D ELLIS E T OIK EUD E T

markkinoille tai muulla tavoin yleisön
kuultavaksi, nähtäväksi tai koettavaksi.
Käytännössä teoksen saattamista yleisön saataville ovat teoksen esittäminen,
julkinen näyttäminen, levittäminen sekä välittäminen verkossa ja televisiossa.

Taloudelliset oikeudet sisältävät taitei- Esit täminen
lijan oikeuden päättää teoksen kappa- Taideteosta esitetään läsnä olevalle
leen valmistamisesta ja teoksen saat- yleisölle esimerkiksi videotykillä osana
tamisesta yleisön
Powerpoint-esitystä.
saataville sekä neuNäy t täminen
votella niistä suoritettavasta tekijänoikeus
Teosta näytetään läskorvauksesta.
nä olevalle yleisölle esimerkiksi taideK appale en valmisnäyttelyissä.
taminen

”Tekijänoikeuden
säännöt pätevät
myös verkossa ja
somessa”

Kappaleen valmistaminen tarkoittaa teoksen toisintamista.
Kappale valmistuu, kun teosta käytetään esimerkiksi erilaisissa painotuotteissa tai teos valokuvataan.

Levit täminen

Y leisön s aataviin s aat taminen

Välit täminen

Fyysistä teoskappaletta levitetään myymällä, vuokraamalla, lainaamalla tai
muulla tavoin, esimerkiksi myytäessä
teos taidemuseolle.

Taiteilijalla on oikeus määrätä tavoista, Teosta välitetään, kun teos ja yleisö sijoilla hänen teoksensa voidaan saattaa jaitsevat välimatkan päässä toisistaan.

K U VAS T O
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”Kun haluat käyttää taideteosta, tarvitset
siihen useimmiten luvan.”

TEKIJÄNOIKEUSOPAS
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Välittämistä on esimerkiksi teoksen la- nen tai teoksen rajaaminen. Jos teosta
taaminen verkkoon tai muuhun tieto- halutaan rajata painotuotteessa, tulee
verkkoon sekä teoksen käyttäminen ra- siihen pyytää tekijän lupa.
dio- ja televisiolähetyksessä.
Teosta ei tule käyttää tekijän taiteellista arvoa loukkaavassa yhteydesMOR A A LIS E T OIK EUD E T
sä. Esimerkiksi teoksen hyödyntäminen
Tekijänoikeus suojaa myös taiteilijan mainonnassa tai poliittisessa yhteydesmoraalisia oikeuksia. Moraaliset oikeu- sä voi loukata taiteilijan taiteellista ardet, isyys- ja respektioikeus, suojaavat voa, ja edellyttää siksi aina tekijän suostaiteilijan persoonaa ja taiteellista ar- tumusta.
voa. Näitä moraalisia oikeuksia tulee
kunnioittaa silloinkin, kun teosta saa LU O KS EPÄ ÄSYOIK EUS
käyttää vapaasti.
Kuvataiteilijalla on oikeus saada sekä nähtävilleen että kuvattavakseen jo
Isy ysoikeus
myymänsä teos. Luoksepääsyoikeus
Tekijänoikeuslain mukaan tekijän nimi koskee näin taiteilijan jo omistuksestulee mainita teoksen yhteydessä. Kun taan luovuttamia teoksia, kuten taikyseessä on valokuva taideteoksesta, demuseoiden kokoelmateoksia. Teoktulee myös kuvaajan nimi mainita.
sen omistajan tulee päästää tekijä kuvaamaan teos esimerkiksi postikorttiResp ek tioikeus
en valmistamista varten tai taiteellisen
Teosta ei saa muuttaa taiteilijan taiteel- työn vuoksi. Tämän ei tule aiheuttaa
lista arvoa loukkaavalla tavalla. Muun- kuitenkaan kohtuutonta haittaa teoktelua on esimerkiksi värien muuttami- sen omistajalle.

K U VAS T O
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TAITEILIJAN OIKEUKSIEN R AUKEAMINEN

”Näyttelynjärjestäjä saa vapaasti näyttää
kokoelmateoksiaan taidenäyttelyissä.”

Osa kuvataiteilijan oikeuksista raukeaa,
kun taiteilija myy teoksensa tai luopuu
siitä pysyvästi. Näitä oikeuksia ovat levittämis- ja näyttämisoikeudet.
Taideteoksen omistaja saa vapaasti
myydä omistamansa teoksen tai näyttää sen yleisölle. Esimerkiksi taidemuseo saa näyttää kokoelmateoksiaan
taidenäyttelyissä vapaasti.
Sen sijaan teoksen käyttämiseen esimerkiksi painotuotteissa tai verkossa
teoksen omistaja tarvitsee edelleen luvan tekijältä, sillä tekijänoikeus ei siirry myynnin yhteydessä. Teoksen omistaja ei voi myöskään antaa käyttölupaa
tekijän puolesta, vaan lupa on aina saatava tekijältä.

TEKIJÄNOIKEUSOPAS
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MILLOIN TEOSTA SA A K ÄY T TÄ Ä VAPA ASTI?

”Teoksen käyttöön ei tarvita tekijän
lupaa, jos se on tekijänoikeuslain
rajoitussäännöksen perusteella vapaata”

Tekijän taloudellista oikeutta on rajoitettu monissa tapauksissa. Taiteilijan
teoksia on silloin luvallista käyttää korvauksetta ja lupaa kysymättä.
Tekijänoikeuden rajoitussäännökset
sallivat taideteosten käytön ilman tekijän lupaa muun muassa näyttelyarvosteluissa tai tieteellisissä esityksissä, kuten väitöskirjoissa, kun kyse on
kuvasitaatista. Taiteilijan luovuttaman
teoksen saa myös kuvata valokuvaan,
televisio-ohjelmaan tai elokuvaan, jos
teos on kuvassa toissijaisessa merkityksessä. Esimerkiksi haastateltavan henki-

lön työhuoneen seinällä näkyy maalaus.
Julkiselle paikalle pysyvästi sijoitetun veistoksen tai patsaan saa kuvata,
kun käyttöön ei liity ansiotarkoitusta.
Kuvaamisella tarkoitetaan ainoastaan
teoksen kaksiulotteista kuvaamista.
Muistathan, että tekijän moraalisia
oikeuksia tulee aina kunnioittaa. Tekijän nimi on mainittava eikä teosta saa
myöskään muokata tai käyttää tekijän
taiteellista arvoa loukkaavalla tavalla,
vaikka teosta muuten saa käyttää vapaasti.

K U VAS T O
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APUA KUVASTOSTA

Tekijänoikeusjärjestö Kuvasto neuvoo
taiteen käyttäjiä tekijänoikeuskysymyksissä. Jos et ole varma, tarvitsetko käyttöön luvan tai soveltuuko käyttöön jokin tekijänoikeuslain rajoitussäännös,
ota yhteyttä Kuvastoon.

TEKIJÄNOIKEUSOPAS
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NÄIN HANKIT LUVAN

Taideteoksen käyttöluvan saat Kuvastosta niin julkaisuja, postikortteja, julisteita, erilaisia myyntituotteita kuin
myös verkkoa ja televisiota varten. Kuvasto sopii käytön ehdoista ja tilittää
käytöstä kerätyt korvaukset taiteilijoille.
K U N TARVIT S E T LU VA N:

• tarkista ensin, kuuluuko taiteilija Kuvastoon
• hae lupaa verkossa, www.kuvasto.fi
• jos kyseessä on ulkomainen taiteilija,
varaa lupakäsittelylle enemmän aikaa
• jos taiteilija ei kuulu Kuvastoon,
sovi käytöstä suoraan oikeudenhaltijan kanssa

K U VAS T O

KUVASTO LYHYESTI
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.

ARVOA TAITEELLE
Visuaalisen alan taiteilijoiden
tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry
Iso Roobertinkatu 3-5 A 22
00120 Helsinki
p. 09 272 4022
kuvasto@kuvasto.fi
www.kuvasto.fi

