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JOHDANTO

Internet on erinomainen tiedon hakemisen lähde. Sieltä löytyy valtava määrä tietoa, kuten tekstejä, 
kuvia, musiikkia ja videopätkiä. Verkkoon mahtuu paljon täysin asiattomia materiaaleja, mutta 
sieltä löytää myös ajankohtaista ja viimeisintä tietoa. Useat tutkimukset ja asiantuntijoiden tuot-
tamat artikkelit julkaistaan verkossa, sillä ne halutaan näin jakaa mahdollisimman nopeasti kaikille 
asiasta kiinnostuneille ympäri maailmaa.  (MLL 2011,26). Nettiin voi tuottaa myös itse verkkotek-
stiä sekä osallistua sosiaalisten medioiden kanssa tiedon keräämiseen, aiheiden pohtimiseen tai 
jakamiseen. Sinne voi myös ladata omia kuviaan ja tekemiään videoita. 

Vaikka netistä löytyy äärimmäisesti erilaisia materiaaleja ja ne ovat helposti ihmisten katsottavissa 
ja selattavissa, ei kaikki aineisto siellä ole vapaasti käytettävissä. Materiaalin julkaiseminen netissä 
ei automaattisesti tarkoita, että sen yksinoikeus poistuisi tai että se on vapaasti käytettävää. Netis-
sä julkaistua materiaalia koskevat samat tekijäoikeudet kuin muillakin tavoin julkaistuissa teok-
sissa. Netissä julkaistua materiaalia voi käyttää ja hyödyntää samalla tavalla yksityiskäytössä kuin 
mitä tahansa teosta. Materiaalia ei kuitenkaan saa välttämättä kopioida vapaasti, välittää edelleen 
tai julkaista uusissa yhteyksissä. Tekijänoikeussuojan alla olevan materiaalin lainvastainen käyttö 
on rangaistava rikos. Jos netissä julkaistulle materiaalille annetaan kuitenkin avoin lisenssi, antaa 
se muille ihmisille enemmän käyttöoikeuksia. 

 
OPPIMATERIAALISTA

”Netin lailliset ja laittomat lähteet - Omien teosten luominen ja toisten teosten käyttäminen teki-
jänoikeuden näkökulmasta” oppimateriaali on kerätty opastamaan sekä opettajia että oppilaita 
ymmärtämään tekijänoikeuden merkityksiä sekä etsimään vaihtoehtoja tekijänoikeudenalaisille 
materiaaleille. Materiaali on tarkoitettu varhaisteinistä aikuiseen. Periaatteessa tätäkin nuoremmat 
lapset tarvitsevat kuitenkin oppia tekijänoikeuksista, sillä tietämättömyys tai ikä eivät poista kor-
vausvastuuta. (Toikkanen 2011,58). Tämä tuli viimeksi ilmi myös julkisuudessa yhdeksän vuotiaan 
tytön kopioitua laulaja Chisun musiikkia. 

Työssäni mediakasvattajana kohtaan viikoittain tilanteita, missä oppilaat tarvitsisivat musiikkia 
ja valokuvia omiin teoksiinsa. Tekijänoikeudet ovat sanana tuttuja, mutta mitä se käytännössä 
tarkoittaa onkin jo paljon hatarampaa. Liiankin helposti oppilaat olisivat laittamassa elokuviensa 
taustamusiikiksi jonkun tunnetun artistin kappaletta. Avoimet lähteet ja Creative Commons -lisens-
sijärjestelmä ei ole kiirinyt vielä koulumaailmaan. 

EU:ssa selvitettiin piratismin vaikutuksia vuonna 2010. Itse myös luovan alan työntekijänä koen 
huolestuttavana tässä Tera Consulants -tutkimuksessa (Building a Digital Economy: the Impor-
tance of Saving Jobs in the EU’s Creative Industries) väläytetyn tulevaisuuskuvan. Tutkimuksen 
mukaan vuoteen 2015 mennessä piratismin ennustetaan vievän luovilta aloilta 1,2 miljoona työpai-
kkaa. (TTVK.) Piratismia ei mielletä varkaudeksi, sillä se tapahtuu usein kotikoneella. Tämän  
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vuoksi olen koonnut yhden otsikon alle myös tietoa sekä tekijänoikeudesta että piratismista luovan 
työn tekijöiden näkökulmasta.

Tämän koulutusmateriaalin tavoitteena on tehdä tekijänoikeuksia tutuksi ja antaa niiden käsittelyyn 
myös inhimillinen sekä henkilökohtainen näkökulma. Materiaali esittelee myös  piratismia ja sen 
vaikutuksia sekä kulttuurituotannolle että yksittäiselle taiteilijalle. Netissä on useita erilaisia muoti-
ilmiöitä, jotka eivät ole tekijänoikeuden näkökulmasta laillisia. Materiaalissa esitellään meemejä ja 
pohditaan laillisia vaihtoehtoja levittää sellaisia. Materiaalin tarkoituksena on tutustuttaa ihmiset 
omiin oikeuksiin luovien töiden kohdalla sekä siihen mitä lain puitteissa saa tehdä ja mikä on kiel-
lettyä. Tehtävät keskittyvät kuviin, mutta nohjeita voi soveltaa myös tiedon ja musiikin etsimiseen 
ja jakamiseen. Tavoitteena on vahvistaa internetin käyttäjien taitoja käyttää avoimia lähteitä sekä 
jakaa materiaalia luvallisesti myös muiden käytettäväksi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekijänoikeudet liittyvät useaan oppiaineeseen. Oppikokonaisuutena ja tehtävinä niitä voidaan 
käsitellä yhteiskuntaopin tunnilla. Tietokonetta vaativia tehtäviä voi tehdä tietotekniikan tai ku-
vaamataidon tunnilla. Musiikintunnilla voidaan viedä oma sävellys nettiin. Lähes jokaisessa 
aineessa tehdään esseitä ja kirjallisia tehtäviä, joita voidaan julkaista wiki- tai blogi-alustalla netis-
sä. Lisäksi opettaja kaipaa omien oppimateriaaliensa kuvittamiseen kuvia. Tämän vuoksi Creative 
Commons -järjestelmää voi tuoda esille jokaisen aineopettajan johdolla. Harjoituksia voi toteuttaa 
yksittäin tai osana jotakin toista koulutusta. Kysymyksiä voi käsitellä yksilötehtävinä, mutta enem-
män niistä saa irti ryhmätöinä keskustellen. Käytännön tehtävien kohdalla ryhmien pitää olla koh-
tuullisen pieniä, maksimissaan neljä ihmistä, jotta jokainen mahtuu tietokoneen ääreen.

Opetus voi edetä joko opettajajohtoisesti luennoimalla, jonka jälkeen oppilaat tekevät tehtäviä joko 
yksin tai ryhmässä. Tekstimateriaalin ja siihen liittyvät kysymykset voi myös monistaa oppilaille 
kokonaisuuksittain. Sisältöjä voidaan käsitellä myös alusta pitäen ryhmätyönä. Luokka jaetaan 
neljästä viiteen ryhmään. Oppilaat voivat koota ennalta annetuista aiheista esityksen esimerkiksi 
power pointtina, tai jopa wiki- tai blogialustalle. Oppilaille on tähdennettävä, että esityksen kuvit-
tamiseen saa käyttää ainoastaan joko omia kuvia tai avoimista lähteistä löydettyjä kuvia. 

Tämä oppikokonaisuus julkaistaan myöhemmin Videootit ry:n sivustolla. Järjestön tarkoituksena 
on kehitellä laajemminkin oppikokonaisuuksia liittyen avoimiin lähteisiin. 

Oppimateriaali kiteytettynä: 
Meillä saamme tekijänoikeuden luovasti tekemäämme teokseen, jota kukaan muu ei saa levit-
tää tai myydä toisaalle ilman meidän lupaamme. Käänteisesti me emme voi luvatta ja eril-
liskorvauksetta käyttää muiden tuotteita osana omaamme, tai jakaa tai levittää muiden tekemiä 
teoksia. Voimme kuitenkin miettiä, tarvitsemmeko kaikki oikeudet tekemiimme 
teoksiin, vai voimmeko jakaa niitä myös toisten hyödyksi. Vastapalveluksena löydämme net-
istä runsaasti erilaista avointa materiaalia, Creative Commons -lisenssin alla, joita voimme 
hyödyntää osana omia tekemisiämme. Pieni tutustuminen tähän maailmaan ja merkkijärjes-
telmään ja tuhannet jos toisetkin tuhannet tekstit, kuvat ja musiikit ovat palveluksessamme.
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   TEKIJÄNOIKEUDET

Tekijänoikeudella edistetään ja suojataan henkistä luomistyötä sen eri muodoissa. Luovan työn 
tekijöillä on oikeus oman työnsä tuloksiin. Yhteiskunta kannustaa luovaa toimintaa tunnustamalla 
tekijöiden oikeutta määrätä teostensa hyväksikäytöstä. Näin edistetään myös luovien tuotteiden 
tuotantoa, levitystä, investointeja ja kauppaa. Kulttuurituotannon ja -saatavuuden edellytysten tur-
vaaminen luo pohjaa kansalliselle kulttuurille ja yhteiskunnan kehitykselle.  (OKM; TTVK&Lyhty, 2006.)

Tekijänoikeuslaki suojaa teoksen tekijää, kuten kirjailijoita ja säveltäjiä;  teoksen esittäjää, tulkin-
noistaan ja esityksistään sekä kirjan, levyn, elokuvan tai muun tuotoksen rahoittavaa yrittäjää teon 
alla olevasta tuotteesta. Tekijänoikeuslain ansiosta (pykälä 2) teoksen tekijällä on yksinomainen 
oikeus määrätä teoksen kopioinnista, julkisesta esittämisestä ja muuntelusta. (OKM; Tekijänoikeuslaki; 

TVVK&Lyhty, 2008.)

Tekijänoikeuden suojaa saa teos, joka on tekijänsä luovan työn omaperäinen tulos ja ylittää 
teoskynnyksen. Teokseksi luokitellaan riittävän omaperäinen luovan työn tulos, jollaista kukaan 
toinen ei tekisi samanlaisena. Se voi olla taiteellinen, kirjallinen, musiikillinen tai elokuvallinen 
tuotos. Teoksia voivat olla maalaukset, patsaat, valokuvat, videot, sävellykset, kirjat, runot, käsikir-
joitukset, blogi -kirjoitukset, wikisivut, podcastit, kaaviot jne.  Teokseksi lasketaan useimmiten 
myös koulussa kirjoitetut aineet, piirustukset tai esitelmät. (Kaira; Kopiraitti; OKM, Toikkanen 2011, 25-26.)

Suomessa luovan työn aloilla  toimii eri tekijänoikeusjärjestöjä, jotka edustavat oman alansa 
taiteilijoita ja yrityksiä. Nämä järjestöt keräävät tekijänoikeuskorvaukset, hoitavat käyttölupa-asioita 
sekä edistävät kotimaista kulttuuria. He toimivat siis linkkinä eri toimijoiden, taiteilijoiden ja luovan 
alan työntekijöiden välillä. Tekijänoikeusjärjestöt jakavat keräämistään korvauksista yhdeksän 
kymmenesosaa edustamilleen korvauksensaajille ja kotimaisen kulttuurin edistämiseen. Loput 
rahasta käytetään korvaushallintoon. (Kaira; TTVK&Lyhty, 2006.)

Suomessa on kuusi tekijänoikeusjärjestöä, Gramex, Kopiraitti, Kuvasto, Sanasto, Teosto ja 
Tuotos, jotka edustavat yli 90 000 kotimaista ja lukemattomia ulkomaisia korvauksensaajia. 
(Kaira; TTV&Lyhty, 2008.) 
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    Gramex  |  http://www.gramex.fi/ →    Musiikin tekijänoikeusjärjestö
    Kopiraitti  |  http://www.kopiraitti.fi/       →    Kopiosto ry:n sivusto 
    Teosto  |  http://www.teosto.fi/     →    Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto
    Kuvasto  |  http://www.kuvastory.fi/  →    Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys 
    Sanasto  |  http://www.sanasto.fi/ →    Kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö 
    Tuotos  |  http://www.tuotos.fi/   →    Av-tuottajien tekijäoikeusyhdistys
 
 
 
 
Taloudelliset oikeudet

Teoskynnyksen ylittävän teoksen tekijälle kuuluu teoksensa taloudelliset oikeudet. 
Tekijällä on yksinomainen oikeus viedä tuotoksensa yleisön saataville sellaisenaan tai erilaisina 
muunneltuina versioina. Tekijä päättää myös tehdäänkö siitä käännös tai esitetäänkö teos muita 
taidelajeja hyödyntäen tai toista tekotapaa käyttäen. Tekijä voi määrätä myös uusien teoskappa-
leiden valmistamisesta. Tekijän oikeus määrätä teoksen kopioinnista koskee myös pienempiä osia 
teoksesta. Taloudelliset oikeudet kattavat kaikenlaisen julkisen toiminnan, vaikka siihen ei liittyisi 
rahaa. Taloudellisia oikeuksia työnsä tuloksiin voi luovuttaa esimerkiksi työnantajalleen, kuten 
toimittajat usein tekevät työsopimuksissaan. (Kaira; Kopiraitti; OKM; Toikkanen 2011, 29-30; TTVK&Lyhty, 

2006.)

Teos on yleisön saatavilla silloin, kun se julkaistaan yleisölle nähtäväksi / kuultavaksi joko  
teknisten laitteiden avulla tai ilman. Se voidaan julkaista verkossa tai näyttää teknisen apu-
välineen avulla tai kuten elokuva elokuvateatterissa. Teosta voidaan levittää myös myymällä tai 
vuokraamalla tai ilmaisjakeluna ja lainauksena. Vaikka teoskappale tai sellaisen sisältävä tallenne 
myydään, tekijänoikeus säilyy kuitenkin tekijällään.  (Toikkanen 2011, 29-30; TTVK&Lyhty, 2008.)

Moraaliset oikeudet

Tekijänoikeuslaissa mainitaan kaksi tekijälle kuuluvaa moraalista oikeutta:  isyysoikeus ja kunnioit-
tamis- eli respektioikeus. Tekijä ei voi luovuttaa moraalisia oikeuksiaan pois. Teoksen moraaliset 
oikeudet säilyvät tekijällä aina siihen asti kunnes tekijänoikeuden vanhenevat.  (Kopiraitti; OKM; Toik-

kanen 2011, 28; TTVK&Lyhty, 2008.)

Isyysoikeus tarkoittaa, että teosta käytettäessä tekijän nimi on ilmoitettava hyvän tavan mukaisesti. 
Tämä pätee myös teoksen kopioihin tai aina, kun teos on julkisesti esillä. Kunnioittamisoikeudella 
tarkoitetaan sitä, että teosta ei  saa plagioida, väärentää tai käyttää loukkaavalla tavalla.  (Kaira; 

Kopiraitti; OKM; Toikkanen 2011, 28.)
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Lupa teosten käyttöön

Saadakseen luvan käyttää muiden teoksia joko kokonaisuudessaan tai osina tarvitaan teoksen 
tekijän tai muun oikeudenhaltijan lupa. Tällaisia luvanvaraisia tilanteita ovat esimerkiksi artik-
kelin tai kirjan skannaaminen, valokopiointi ja tallentaminen tietoverkkoon.  Lupa tarvitaan myös 
muiden kuvien tallentamisesta internetiin, tai kuvien käyttämisestä erilaisissa julkaisuissa tai omis-
sa esityksissä. Myös musiikin tai videoiden lataaminen tietoverkkoon vaatii luvan. Lupa tekijältä 
tai luvanhaltijalta tarvitaan myös internetissä olevien teosten ja valokuvien käyttöön. Luvan voi 
kysyä myös tekijänoikeusjärjestöltä, sillä useat oikeudenhaltijat ovat antaneet valtuudet myöntää 
puolestaan teosten käyttölupia. Tekijänoikeusjärjestöt antavat lupia myös teosten oppilaitoskäyt-
töön. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä löytyy myös joitakin teosten käyttölupia oppilaitoksille, kuten 
valokopiointilupia sekä luvan tiettyjen tv- ja radio-ohjelmien tallentamiseen ja käyttämiseen opetuk-
sessa.  (Kopiraitti.)

Kaikkeen ei tarvita lupaa

Tekijänoikeudet suojaavat teoksen muotoa, mutta ei sen sisältämää asiasisältöä. Toisen kirjoit-
tamasta kirjasta tai muusta teoksesta voi levittää omin sanoin tietoa, muun muassa opettamalla 
tai kirjoittamalla tiedosta eteenpäin lehdissä, internetissä tai kirjassa.  Esimerkiksi tietokirjailijat ja 
tiedemiehet voivat siis kirjoittaa ja levittää omia artikkeleitaan, joissa kommentoidaan ja viitataan 
lähde mainiten toisten kirjoittajien artikkeleihin. (Kaira; TTVK&Lyhty, 2006.)

Tekijänoikeus ei koske myöskään ideaa; suojan saa vain toteuttamistapa. Niin omassa taiteessaan 
ja teoksessaan voi käyttää samaa ideaa, kuin joku muukin on käyttänyt, kunhan toteuttamistapa ei 
ole sama. Omassa työssään voi myös ottaa vaikutteita muiden taiteilijoiden tekniikoista, kunhan ei 
plagioi niitä.  (Kaira; TTVK&Lyhty, 2006.)

Lain mukaan teoksesta saa tehdä muutamia kopioita yksityiseen käyttöön, kunhan  kopioitava 
teoksen kappale on laillisesti valmistettu. Netistä kopioitavan teoksen kohdalla teos täytyy olla 
verkossa laillisesti yleisön saatavilla. Yksityiseen käyttöön valmistetun yksittäisen teoksen kap-
paleen saa myös antaa perheenjäsenelle tai ystävälle. Perhepiiriä ei luokitella yleisöksi. Perheen 
parissa saa vapaasti esittää ja näyttää yksityiseen käyttöön hankittuja teoksia. Teoksen tekijöille 
maksetaan näistä arvion mukaan hyvitysmaksua. Kopiointioikeus ei koske tietokoneohjelmia tai 
-pelejä. (Kaira; TTVK&Lyhty, 2006; Toikkanen 2011, 29-30.)

Suoja-aika

Tekijänoikeuksiin liittyy suoja-aika, mikä tarkoittaan tekijänoikeuden kestoa vuosissa. Tekijänoikeus 
ei ole siis ikuinen. Suoja-ajan päätyttyä teosta voidaan käyttää ilman minkäänlaista lupaa tai 
maksua. (Kaira.)
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Euroopassa tekijänoikeus on voimassa teoksen tekijän osalta 70 vuotta tekijän kuolinvuodesta. 
Yhteisteosten, kuten elokuvan, suoja-ajat lasketaan viimeksi kuolleen tekijän kuolinvuodesta. 
Muiden maiden kohdalla suoja-aika on yleensä 50 vuotta tekijän kuolinvuodesta. Esittävien taiteili-
joiden ja tuottajien oikeudet ovat voimassa 50 vuotta tallenteen - kuten cd-levyn - tallennus- tai 
julkaisuvuodesta. Tämä muuttuu EU:n kansallisen lainsäädännön mukaan vuoteen 2014 
mennessä 70 vuoteen.  (Kopiraitti; Toikkanen 2011, 49; TTVK&Lyhty, 2006; Wikipedia.)

Teosvalokuvien suoja-aika kestää, kunnes on kulunut 70 vuotta kuolinvuoden päättymisestä. Tav-
allisten valokuvien suoja-aika on 50 vuotta kuvan ottamisvuodesta. Tavallisilla valokuvilla ei kuiten-
kaan ole suojaa, jos ne on julkistettu ennen vuotta 1966. Lähioikeuksien suoja-aika on useimmiten 
50 vuotta. Tämä alkaa siitä hetkestä, kun lähioikeussuojan kohde syntyy.  (Toikkanen 2011, 49.) 

©  -merkki ja suojamekanismit

Suomessa ei tekijäoikeuslain mukaan tarvitse käyttää ©  -merkkiä. Sitä voi käyttää kuitenkin
 informatiivisessa merkityksessä liittäen merkin yhteyteen myös tekijän ja kustantajan / oikeuden-
haltijan nimen sekä teoksen julkaisuvuoden. (TTVK.)

Omia teoksia voi suojata myös muilla käytänteillä. Patentti suojaa teknistä toteutustapaa. Mallisuo-
jaa hoi harkita silloin, kun tarvitsee suojaa tietyn mallin kaupalliselta käytöltä. Tavaramerkit suo-
jaavat nimen kaupalliselta käytöltä. Tekijänoikeus suojaa teoksen julkiselta käytöltä. Kuitenkaan 
mikään näistä ei suojaa ajatuksia, ideoita tai faktoja. (Toikkanen 2012.)

Tekijänoikeuden loukkaaminen

Tekijänoikeuden loukkaaminen on rangaistava teko. Siitä voidaan tuomita joko tekijänoikeuslain 
56 a §:n mukaisesti maksamaan sakkoa tai vakavammissa tapauksissa rikoslain 49 luvun 1 §:n 
mukaisesti maksamaan sakkoa tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. (OKM.)

Tekijänoikeudet luovan työn tekijöiden näkökulmasta 

Kirja tarvitsee kirjoittajansa, musiikki säveltäjänsä, maalaus taiteilijansa ja sarjakuva piirtäjänsä. 
Jokaisen näiden tekijöiden on pitänyt opetella alaansa, harjoitella ja tehdä lopputuloksen eteen 
paljon työtä. Kaikki näiden eri ammattialan tekijöiden ja taiteilijoiden tekemät teokset ovat 
tekijänoikeuden alaisia. Tekijänoikeudet takaavat luovan työn tekijöille oikeuden oman työnsä 
tuloksiin. Samalla näin varmistetaan, että meille syntyy uutta kiinnostavaa luettavaa, kuunneltavaa 
ja katsottavaa. 

Taiteilijat eivät useinkaan kuulu kuukausipalkkajärjestelmän piiriin. He eivät saa yleensä palkkaa 
harjoittelusta, eivätkä edes teoksen tekemisestä. Monien teosten tekemiseen kuluu aikaa. Kirjan 
kirjoittamiseen saattaa kulua esimerkiksi vuosi, eikä kirjoittaja saa tältä ajalta palkkaa. Taiteili-
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jat saavat palkkionsa usein vasta kun teos on valmis ja sitä on levitetty eteenpäin. Taiteilijoiden 
ja luovan alan toimijoiden tulot riippuvatkin usein siitä, kuinka paljon heidän töitään julkaistaan, 
ostetaan, luetaan / kuunnellaan, esitetään tai käytetään. Tämän vuoksi myös  tekijänoikeuksista 
saama tulo on taiteilijoille tärkeää.  (Kaira; TTVK&Lyhty, 2006.)

Tekijänoikeus antaa taiteilijalle vallan määrätä teoksensa käytöstä, niinpä he voivat myydä sitä 
elannokseen kustantajille tai levytuottajille. Taiteilijat tavallaan myyvät käyttöoikeuksia teokseensa. 
(Kaira; TTVK&Lyhty, 2006) Sarjakuvataiteilija voi myydä teoksensa oikeudet kirjan kustantajalle 
julkaistakseen ne sarjakuvakirjana tai tehdä sopimuksen tarinan muuttamisesta näytellyksi eloku-
vaksi tai animaatioksi. Hän voi myös antaa luvan sarjakuvahahmojen muuntumisesta pehmoleluik-
si. Suomessa Muumit ovat varmasti tunnetuin hahmo, joka on seikkaillut sekä kirjojen että sarjaku-
vakirjojen sivuilla, lehdessä julkaistavin sarjakuvina, animaatiohahmoina ja pehmoleluina. Angry 
Birds hahmot ovat pelin puolelta kovaa vauhtia valloittamassa myös useampia kanavia. Musiikin 
tekijä puolestaan saa osan tuloistaan esiintymisestä, mutta osa palkasta tulee tekijänoikeus-
järjestöjen kautta radiosoitoista ja levynmyynnistä. 

Käyttöoikeuksilla on erilaisia hintoja riippuen tilanteista ja käyttötarkoituksista. Kaupasta kuluttaja-
hinnalla ostettu musiikki CD tai elokuva DVD / BlueRay antaa omistajalleen oikeudet yksityiskäyt-
töön. Näitä tuotteita saa siis katsoa tai kuunnella kotona. Halutessaan yksityiskäyttöä laajemmat 
käyttöoikeudet pitää maksaa myös enemmän. Elokuvien kohdalla yksityiskäyttöön tarkoitettuja 
DVD:tä ei saa näyttää esimerkiksi koululuokassa tai elokuvateatterissa. Laajempaan näytös- ja 
esittämiskäyttöön on eri hinnasto. Lisähinta maksetaan yleensä tekijänoikeusjärjestön kautta. 
(TTVK&Lyhty, 2006.)

Ideana tekijänoikeusjärjestelmässä on se, että yksityinen henkilö voi hankkia itselleen saman 
elokuvan kuin elokuvateatteri ja saman levyn kuin radio. Yhtä ja samaa cd-levyä voi joko kuun-
nella itse, soittaa tanssiklubilla useammalle sadalle ihmiselle tai suurilla radiokanavilla miljoonalle 
kuulijalle. Eri laajuisista käytöistä maksetaan käyttöä vastaavan hinta. Osa maksuista kerätään 
myös muistillisten tallennusvälineiden myynnin yhteydessä olevasta hyvitysmaksua. Tämä jaetaan 
vuosittain taiteilijoille, tuottajille ja kotimaisen kulttuurin edistämiseen. Näistä eri viipaleista 
kerätyistä maksuista rakentuu siis osa taiteilijan palkasta. (TTVK&Lyhty, 2006.)

Lyhty ry:n projektijohtaja Lauri Kaiha käyttää esimerkkinään Coca Cola tölkin ja CD levyn eroa. 
Ostaessaan kaupasta Coca Cola tölkin, riittää siitä yleensä vain yhdelle ihmiselle ja yhdelle nautin-
tokerralle. CD levyn ostettuaan taas iloa ja nautintoa riittää useampaan nautintokertaan. Ostaja voi 
kuunnella sitä itse, hän voi kopioida sen ystävälleen, levyä voidaan soittaa discossa tai radiossa. 
Kaiken tämän soittamisen jälkeenkin levy on kulumattomana tallella. Coca Cola tölkillä on yksi 
hinta. CD:llä taas on fyysisenä kappaleena yksi hinta, mutta lisäksi sen erilaisista käyttötavoista 
pitää maksaa eri hinnat. Tekijänoikeus on siis luovan talouteen perustuva oikeus määrätä työnsä 
tulosten käytöstä ja neuvotella siitä halutessaan maksu, joka vastaa käytön laajuutta. (Kaiha 2012.)
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    MEEMIT

Netissä on noussut esille ja jopa kuuluisiksi erilaiset meemit.  Jyväskylän yliopiston Taiteiden ja 
kulttuurin tutkimuksen laitoksen professori Raine Koskimaan mukaan meemit ovat kulttuurigeen-
eiksi määriteltyjä, biologisia geenin kulttuurisia vastineita, pieniä kiertäviä kulttuurinsiruja. Meemit 
siis muotoutuvat samalla tavalla kuin geenit mutatoituessaan biologiassa, kulttuurisesti nämä 
muuttuvat kulkiessaan ihmiseltä toiselle. Nettimeemeillä tarkoitetaan verkossa leviäviä sisältöjä, 
joita ihmiset levittävät eteenpäin ja muokkaavat. (Teleportaasi.)

Jotkut meemeistä ovat lyhytikäisiä, toiset taas pysyvät suosiossa vuosikausia. Hyvinkin 
vähäpätöiseltä vaikuttavat asiat ovat voineet nousta Internetissä arvaamatta suosituksi, kuten 
kotitekoiset videoleikkeet. Toisaalta meemejen avulla voidaan kritisoida ajankohtaisia asioita ja 
esitellä asioita toisessa valossa. Nettimeemit leviävät nykyisin lähinnä sosiaalisessa mediassa. 
Niiden sisällöt ovat saaneet vakiintuneita, tiettyihin ympäristöihin sidottuja muotoja. Tällaisia ovat 
esimerkiksi YouTuben uusiksi tekstitetyt musiikkivideot ja Philosoraptorin kaltaiset kuvapohjat. Su-
osittuja ovat myös politiikkojen ja julkkisten kuvat ja niihin yhdistetyt lauseet. (Teleportaasi; 

Urbaanisanakirja; Wikipedia.)

Yksi suosituista meemeistä perustuu Adolf Hitlerin raivoamiseen eri asiayhteyksissä. Bunkkereis-
saan luhistuvan Hitlerin rähinä on saanut meeminä monenkertaisen yleisön Oliver Hirschbieglin 
alkuperäiseen saksalais-itävaltalaiseen Perikato (2004) elokuvaan verrattuna. ”Hitler reacts” tai 
”Hitler finds out” -videoita on julkaistuna eri kielillä YouTubessa  tuhansina.  Hitler-meemit ovat 
uudelleen tekstitettyjä versioita Perikato-elokuvan kohtauksesta, jossa Hitler kuulee, että puna-
armeija lähestyy Berliiniä. Hitler kuulee esimerkiksi meemeissä Michael Jacksonin kuolemasta 
ja Obaman uudelleen valinnasta. Viimeisin suomalainen Hitler -versio syntyi vuonna 2012 Tal-
vivaaran tehtaan ongelmista. Hitler on kommentoinut myös Suomi-Venäjä pelin tuloksia ja Man-
nerheim -elokuvaa.  

Turun yliopiston elokuvatutkimuksen lehtori Veijo Hietala on todennut Hitler meemien olevan 
tyypillinen netti-ilmiö; joku keksii toimivan vitsin, jota varioidaan loputtomasti. Hänen mielestään 
vitsin aihio on otollinen, koska Hitler-kuvasto on monelle pienestä pitäen tuttua. Kantava voimana 
vitsissä on Hietalan mukaan Hitler-komiikan peruselementit: kova huuto ja roiskuva sylki. 
(Holopainen 2012.)

Vaikka meemejä löytyy runsaasti netistä, on niiden tekeminen tekijänoikeusnäkökulmasta laitonta, 
jos käytettävä materiaali ei ole omaa. Esimerkiksi Hirschbieglin ohjaaman Perikato elokuvan 
materiaali on tekijänoikeuden alainen teos. Constantin Films elokuvayhtiö yritti aikanaan siivota 
luvattomia parodiavideoita pois YouTubesta, mutta virta on ollut pysäyttämätön. (Koskinen 2012). 

Internetistä löytyy jopa sivusto, missä luvataan tehdä Hitler meemi puolestasi. Ohjeissa mainitaan, 
että kaikki mitä etukäteen tarvitsee tehdä, on keksiä kuvatekstit, (http://downfall.jfedor.org/).  
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    PIRATISMI     

Piratismilla tarkoitetaan usein ammattimaista ilman oikeudenhaltijan lupaa tapahtuvaa teoskap-
paleiden valmistamista, levittämistä ja muuta hyväksikäyttöä. Musiikin ja elokuvien yhteydessä 
piratismilla viitataan laittomaan tallenteiden kopiointiin ja levittämiseen. Lisäksi piraattitallenteiden 
maahantuonti on Suomen lain mukaan kiellettyä myös yksityiseen käyttöön.  (Kaira; Musiikkituottajat; 

TTVK.)

Useat ajattelevat piratismia uhrittomana rikoksena. Kuitenkin tällä toiminnalla on useita uhreja 
ja kärsijöitä. Piratismin vaikuttaa useisiin talouselämän sektoreihin, varsinkin kulttuurialan talou-
teen ja sitä kautta toimintaan. Piratismi yksipuolistaa kulttuuritarjontaa. Piratismin tuomat tappiot 
näkyvät tarjonnan supistumisena ja hintojen nousuna. Varsinkin omaperäisimpien artistien tuotan-
not keikahtavat vaakalaudalle, sillä riskipitoisten sisältöjen julkaisusta luovutaan ensimmäisenä. 
Taiteilija ei saa senttiäkään piraattituotteesta. Piraattituotteen levittäjä ja käyttäjä siis molemmat 
rikkovat lakia ja varastavat sekä kulttuurintuottajilta että taiteilijoilta. (Kaira; Musiikkituottajat; TTVK.)

Piratismi on yksi taloudellisen rikollisuuden maailman nopeimmin kasvavista lajeista. Se on viime 
vuosina muuttanut muotoaan yksittäisten maiden kansallisesta ongelmasta laajaksi kansain-
väliseksi toiminnaksi, jonka taustalta löytyy useasti järjestäytynyt rikollisuus. (Musiikkituottajat.)

Taloustutkimuksen (2011) mukaan nettipiraatteja ladataan 21 prosentissa kotitalouksissa. Kuiten-
kin yhdeksän kymmenestä tietää, että piraattien lataaminen ja levittäminen rikkoo lakia. Oikeus-
poliittisen tutkimuslaitoksen nuorisokyselyyn osallistuneiden lähes viidentuhannen yhdeksäs-
luokkalaisten (2012) vastauksista käy ilmi, että luvaton tiedostojen lataaminen on yleistä 15 – 16 
-vuotiaiden nuorten keskuudessa. Tutkimuksen mukaan 71 prosenttia nuorista oli vuoden aikana 
ladannut internetistä musiikkia, pelejä tai ohjelmia luvattomasti. Lisäksi melkein kolmannes 
nuorista latasi luvattomasti verkosta vähintään kerran viikossa. (Lyhty  2011; Oikeuspoliittinen 

tutkimuskeskus 2012.) 

Internetin vertaisverkostot ovat jakeluverkostoja, jossa jaetaan digitaalisesti mediasisältöjä.  P2p-
vertaisverkoissa on jaossa laittomasti levitettäviä tietokoneohjelmia, pelejä, musiikkia, elokuvia ja 
muita MP3-tiedostoja. Vertaisverkkoihin liittyvä antaa yleensä myös muille luvan kopioida oman 
koneensa vastaavia tiedostoja. Tällöin omalle koneelleen ladatut materiaalit eivät ole enää 
tekijänoikeuden sallimia yksityisiä kopioita, sillä ne ovat kaikkien tietoverkon käyttäjien vapaasti 
saatavilla. DC++ on yksi tällaisista tietojenjako ohjelmista. Kun ottaa tämän ohjelman käyttöönsä, 
pääsevät muut saman ohjelman käyttäjät kopioimaan tietoja suoraa käyttäjän koneelta. (MLL 2011; 

9; TTVK&Lyhty, 2006; TTVK.)

Vertaisverkosta lataaminen on varastetun tavaran haltuunottoa. Tekijänoikeuslaki kieltää 
tekijänoikeuden alaisten materiaalien luvattoman jakamisen, kuin myös niiden imuroinnin eli 
lataamisen. Tällaisen materiaalin välittäminen internetissä on rangaistavaa tai johtaa korvausvel-
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vollisuuteen. Vertaisvarkostoon liittyessään henkilö usein syyllistyy myös laittomaan tiedostojen 
jakeluun. On siis muistettava, ettei esimerkiksi kopioi omaa levykokoelmaansa  p2p-ohjelman 
muille jaettavaan kansioon. Digital File Check -ohjelmalla voi etsiä koneeltaan sinne asennettuja 
tiedostonjako-ohjelmia ja poistaa niitä tai estää niiden käytön. Ohjelman voi ladata verkosta osoit-
teesta www.digitalfilecheck.fi.  (MLL 2011; 9; TTVK&Lyhty, 2006; TTVK.)

Tuotteita ei saa kopioida ja valmistaa muuhun kuin yksityiseen käyttöön. Tämä pätee esimerkiksi  
MP3-tiedostojen kopiointiin USB-tikulle, CD:lle tai  DVD:lle sekä kyseisten tiedostojen jakamiseen 
koko koululuokalle. Piratismia on muun muassa piraattitallenteiden ostaminen, maahantuonti tai 
niiden myyminen. Myös teoskopioiden myyminen on piratismia. (TTVK&Lyhty, 2006; TTVK.)

Tekijänoikeuslain (50 a §:n) mukaan tehokkaita teknisiä toimenpiteitä ei saa kiertää. Tehokkailla 
teknisillä toimenpiteillä tarkoitetaan esimerkiksi kopiosuojauksia, jotka on suunniteltu
tavanomaisessa käyttötarkoituksessa rajoittamaan tai estämään tai teosten kopioimista ja 
joilla tämä tavoiteltu kopiosuojaus saavutetaan. Kiertämisellä tarkoitetaan sellaista suojauksen 
purkamista, jossa suojausmenetelmä tehdään tehottomaksi tai sen toimintaan vaikutetaan niin, 
ettei se enää toimi tarkoitetulla tavalla. Teknisten toimenpiteiden kiertämisen ohella myös 
kiertämisen mahdollistavien tai helpottavien laitteiden, tuotteiden tai osien valmistaminen ja levit-
täminen on kielletty. (OKM.)

Tavallisesti piraattituote on äänite, elokuva tai pelitallenne, jolle on luvatta kopioitu suojattua 
materiaalia, alkuperäistuotetta ei välttämättä ole olemassa tai ainakaan sen ulkonäköä ei ole 
kopioitu täydellisesti. Väärennöksiä, joissa sisällön lisäksi on kopioitu myös alkuperäisen tuotteen 
ulkoasu mahdollisimman tarkoin kutsutaan counterfeit:ksi. Bootleg taas on elävästä esityksestä, 
kuten konsertista, radiosta, televisiosta tai muusta esitystilanteesta ilman lupaa valmistettu 
tallenne. (TTVK.)

Suomessa yksityiseen tai läheisten ystävien ja perheenjäsenten käyttöön tulevan musiikin ja 
elokuvien kopiointi on laillista mikäli kopiota tehdessä ei ole kierretty tehokasta teknistä suojausta, 
se tapahtuu läheisten kesken tai lähde on laillinen  tai kopiointi rajoittuu muutamaan kappalee-
seen. (TTVK; Wikipedia)
Tekijänoikeussuojan alaisen teoksen lainvastaisesta käytöstä ja jakamisesta voi saada rangaistuk-
sen, jonka suuruus on sakoista kahteen vuoteen vankeutta. Lisäksi lainrikkojalta voidaan pyytää 
myös vahingonkorvausta sille, jonka oikeuksia on rikottu. Näissä rangaistuksissa ei ole ikärajaa, 
vaan ne koskevat myös alaikäisiä. (MLL 2011, 23.)

Marraskuun lopussa Suomessa tuli ilmi tapaus, missä yhdeksänvuotias tyttö oli ladannut suoma-
laisen musiikkiartisti Chisun musiikkia. Tämä tapaus liittyy vuonna 2011 syksyllä Tekijänoikeuden 
tiedotus- ja valvontakeskuksen TTVK:n tekemään tehoiskuun. Tällöin selvitettiin, ketkä olivat 
ladanneet Bittorrent -tekniikalla laittomasti tämän artistin levyn netistä. Albumi ilmestyi myytiin 
lokakuussa 2011 ja viikkoa myöhemmin se oli jo jaossa Pirate Bay sivustolla. Tytön vanhempia 
odotti 600 euron korvausvaateen sekä vaitiolosopimus asiasta. 
Korvausvaateen maksamatta jättämisestä oli seurauksena rikosilmoitus. (Björksten; Korhonen 2012.)
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Helsingin käräjäoikeus määräsi lokakuussa 2011 
teleoperaattori Elisan sakon uhalla keskeyt-
tämään väliaikaisesti tekijänoikeutta loukkaavan 
aineistoon pääsemiseen netissä toimivan The Pi-
rate Bayn kautta. The Pirate Bay -verkkosivuston 
sensurointi alkoi 9.1.2012. Käräjäoikeuden päätös 
perustui Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvon-
takeskus ry:n (TTVK) sekä Musiikkituottajat - IFPI 
Finland ry:n puolesta tekemään hakemukseen. 
Vastaavaa estoa on haettu myös muille teleoper-
aattoreille. (Markkinointi ja mainonta.) 
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    AVOIMET SISÄLLÖT

    

Teoksista puhuttaessa avoimet sisällöt tarkoittaa sitä, että tekijä on avannut osan yksinoikeuksist-
aan muille antaen mahdollisuuden hyödyntää teostaan laajemmin kuin tekijänoikeuslaki yleisesti 
sallisi.  Avointa sisältöä saa kuka tahansa käyttää kopioiden, levittäen, julkaisten, jakaen, esittäen, 
näyttäen hyvien tapojen mukaisesti miten haluaa. (Toikkanen 2011, 99.)

Lisenssit

Tekijänoikeudet liittyvät vahvasti julkaistun materiaalin hyödyntämiseen. Teosta saa käyttää va-
paasti hyödyksi yksityiskäytössä ja yksityistilaisuuksissa. Teosta voi käyttää vapaasti myös sil-
loin, kuin niiden suoja-aika on umpeutunut. Suoja-aika vaihtelee erilaisten teosten yhteydessä. 
Tietokannoissa ja luetteloissa se on lyhyin, 15 vuotta julkaisusta. Tavanomaisen valokuvan, TV- ja 
radiolähetyksen ja ääni- ja videotallenteen suoja-aika on 50 vuotta valmistumisesta tai viimeisim-
mästä lähetyksestä. Teoskynnyksen ylittävän teoksen suoja-aika on 70 vuotta tekijän kuolemasta. 
Tekijän ollessa elossa voi käyttöoikeutta pyytää joko tekijältä tai oikeudenhaltijalta. Opettajalla on 
oikeus esittää julkaistuja teoksia, mutta hän ei saa kopioida niitä. Luvan teosten hyödyntämiseen 
voi saada myös tekijän antamalla lisenssillä. Lisenssien myötä saa lisäoikeuksia, kunhan lisens-
seihin liittyviä ehtoja noudattaa.  (Kopiraitti; Toikkanen 2011, 49, 104; TTV&Lyhty, 2006; Wikipedia.)

Lisenssit ovat käyttölupia, jolla tekijä antaa luvan materiaalinsa käyttämiseen. Lisensseillä joko 
annetaan lisää oikeuksia tai rajataan oikeuksia entuudestaan tekijänoikeuslakiin nähden. Avoimet 
lisenssit antavat käyttäjilleen lisäoikeuksia, suljetut lisenssit taas vastaavasti rajaavat oikeuksia. 
Useat ohjelmistolisenssit ovat esimerkiksi suljettuja. Lisenssit antavat lisäoikeuksia, kunhan ky-
seisen lisenssin ehdot hyväksyy. Jos ehtoja ei hyväksy, teoksen käyttöön pätee normaalit teki-
jänoikeudet. Lisenssien hyväksyminen antaa siis käyttäjälleen lisää toimintamahdollisuuksia. 
Avoimien lisenssien kohdalla on kehitelty merkkijärjestelmä, jonka noudattaminen helpottaa lisen-
sointia, tekee ne kaikille tajuttavaksi sekä turvallisimmiksi käyttää myös lain silmissä.  (Toikkanen 

2011, 103-104.)

 

                                   
                                    Creative Commons  =  CC         

Netistä löytyy paljon tekstejä, kuvia ja musiikkia, jota saa lainata tai hyödyntää osana omaa teo-
staan, koulutyötään tai vaikkapa blogiaan. Myös yksittäinen netinkäyttäjä voi antaa muille oikeudet 
oman teoksensa levittämiseen ja käyttämiseen.
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Creative Commons (CC) on oikeudenhaltijoille ja tekijöille suunnattu maksuton palvelu, joka aut-
taa heitä ilmaisemaan tahtonsa ehdoista, joilla digitaaliset teokset ovat yleisön ja toisten tekijöiden 
käytettävissä. Creative Commons on kehitelty avointen sisältöjen lisensointiin. Lailla säädetty 
tekijänoikeusjärjestelmä pitää sisällään kaikki oikeudet. Aiemmin vaihtoehtoina on ollut pitää kaikki 
oikeudet itsellään tai luopua kaikista teokseen liittyvistä oikeuksista. Creative Commons helpot-
taa tilannetta antamalla erilaisia vaihtoehtoja. Tekijät voivat näin luopua pelkästään osasta tekijä-
noikeuslain antamista oikeuksista. CC -lisenssijärjestelmä mahdollistaa tekijöille yksinkertaisen 
tavan määrätä teosten käyttämisestä erityisesti sähköisessä ympäristössä. (CC; Toikkanen 2011, 105.)

Creative Commons:in tarkoituksena on palvella tekijöiden ja teosten käyttäjien etuja. Se madaltaa 
markkinoille tulemisen kynnystä synnyttäen myös tervettä kilpailua. CC-lisenssit laajentavat teki-
jöiden mahdollisuutta käyttää oikeuttaan määrätessään teosten Internet-levitystä. CC toimii myös 
laillisen vaihtoehdon piraattimarkkinoille.  Teoksia voi jakaa  oikeudenhaltijoiden toiveiden mukai-
sesti.  (CC; Toikkanen 2011, 105.)

CC-lisenssit on kirjoitettu sekä tavallisten kansalaisten, lakimiesten ja tietokoneen ymmärtämään 
muotoon. Käytössä on logoja, jotka liitetään tuotteeseen kirjainyhdistelmien kanssa. Käyttäjille on 
tiivis ohjeistus siitä, mitä teoksella saa tehdä ja mitä lisäehtoja on noudatettava. Tietokonekiele-
llä laaditut lisenssit löytävät hakukoneelta ennalta määrättyjen CC-lisenssien alaista materiaalia. 
Lakimiehille laaditut tekstit ovat ohjeistuksena pulmatilanteissa.  (CC; Toikkanen 2011, 105.)

CC-lisenssi antaa teoksen käyttäjälle oikeudet kopioida, näyttää, esittää, välittää ja levittää sekä 
sitä, että siitä tehtyjä johdannaisteoksia. CC-lisenssijärjestelmässä on neljä eri ehtoa.  Lisenssejä 
on suomennettu ja sovitettu Suomen lainsäädäntöön tällä hetkellä yksitoista kappaletta. CC-
lisenssit pitävät sisällään merkkijärjestelmän, joka kertoo, mitä vapauksia ja rajoitteita tai lisäehtoja 
kunkin teoksen kohdalla on määrätty. Internetistä löytyy lisenssivalitsin, josta löytää sopivan yhdis-
telmän erilaisia ehdoista. Creative Commons -lisenssit ja lisenssivalitsin sijaitsevat kansainvälisen 
Creative Commons:n palvelimilla, (http://creativecommons.org/choose/?lang=fi). Siellä oikeuden-
haltijat pystyvät liittämään teoksiin kuvauksen siihen liittyvistä oikeuksista. Käytettävissä olevat 
lisenssimerkit selkeyttävät sekä tekijänoikeuden haltijoiden että teosten käyttäjien oikeuksia. 
Halutessaan käyttää jonkun muun materiaalia täytyy etsiä teoksen yhteyteen tallennettu lisens-
simerkintä, jota klikkaamalla löytää ohjeet ja säännöt kyseisen materiaalin käyttämisen ehdoista.  
(CC; Toikkanen 2011, 105, 107.) 
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                        BY  (Attribution, Nimeä)
   
    BY tarkoittaa, että materiaalin / teoksen käyttäjän on aina ilmoitettava ja merkittävä teoksen   
    tekijä omissa julkaisuissaan tai käyttötarkoituksissaan. Tämä ehto kuuluu kaikkiin CC
    -lisensseihin.

 
  ND (No Derivs, EiMuutoksia) 

     
    ND tarkoittaa, että teosta saa hyödyntää vapaasti, mutta vain alkuperäisessä muodossa. 
    Teosta ei saa käyttää johdannaisesti, sitä ei saa rajata, muuttaa värejä, eikä käyttää osia tai 
    liittää osana johonkin muuhun – sitä voi käyttää vain sellaisenaan.
 
 

                      SA (ShareAlike, JaaSamoin)
    
    SA tarkoittaa, että teoksesta tehdyt johdannaisteokset on julkaistava samalla lisenssillä 
    kuin alkuperäinenkin teos. Jos siis käyttää osia toisen teoksesta, ei sitä saa omia itselleen 
    vaan omakin teos on jaettava samoin savoin. 
 
 
 

    
                                                                    NC  (NonCommercial, Epäkaupallinen) 
 
    ND tarkoittaa, että materiaaleja voi hyödyntää pelkästään epäkaupallisesti. Niinpä 
    hyödyntäessään jonkun toisen teosta  sen edelleen kopiointi, välittäminen tai julkinen 
    esittäminen ei saa olla kaupallista toimintaa. Toisaalta teosta voi hyödyntää kaupallisiin      
    tarkoituksiin tekijänoikeuslain toisen luvun 22 § sitaattimaininnan turvin. Pykälä antaa luvan 
    hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.
    Epäkaupallisuuden ehto on hitusen ongelmallinen, sillä epäkaupallisuus on hankalasti     
    määriteltävissä. 

Yhdistelemällä edellä esiteltyjä perusehtoja saadaan erilaisia peruslisenssejä. Peruslisenssit syn-
tyvät yhdistelemällä kirjainyhdistelmään CC välilyönnin jälkeen muiden ehtojen lyhennelmiä. Ehdo-
ista ensimmäisenä mainitaan aina BY. Jos halutaan käyttää NC ehtoa, mainitaan se seuraavana, 
jonka jälkeen esitetään vasta kolmas mahdollinen ehto. 
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    CC BY  
    (VV Attribution  =  CC Nimeä)  
    →  Saa jakaa ja muuttaa. 
    Tätä teosta saa jakaa ja muuttaa muistaen kuitenkin mainita alkuperäisen teoksen, kuin  
    myös mahdollisten johdannaisteosten tekijöiden nimet. Tämä on hyvä lisenssi teoksille,  
    joiden halutaan leviävän laajalle. 

    CC BY-SA   
    (CC Attribution ShareAlkei  =  CC Nimeä JaaSamoin)
    →  Saa jakaa ja muuttaa kunhan käyttää samaa lisenssiä.
    Tätä teosta saa levittää myös muokattuna, mutta jatkokäsitellyt teokset pitää julkaista 
    samalla lisenssillä. Sekä alkuperäisen että mahdollisten johdannaisteosten tekijöiden  
    nimet pitää mainita. Tätä lisenssiä voi hyödyntää sellaisten teosten kohdalla, joiden haluaa  
    jalostuvan muiden käsittelyssä, kuten eri Wikipedian artikkeleiden kohdalla tapahtuu.  
    Lisenssi sopii hyvin myös opetusmateriaaleihin ja sitä on käytetty mm Khan-akatemian  
    materiaaleissa.

    CC BY-ND  
    (CC Attribution NoDerivs  =  CC Nimeä EiMuutoksia)
    →  Saa jakaa, mutta ei muuttaa.
    Tätä teosta saa esittää ja levittää vain alkuperäisessä muodossa. Tekijän nimi täytyy  
    mainita. Tämä on hyvä taiteellisten teosten levittämiseen, joiden haluaa pysyvän  
    muuntumattomina.

    CC BY-NC  
    (CC Attribution NonCommercial  =  CC Nimeä Epäkaupallinen)
    →  Saa jakaa ja muuttaa, mutta ei myydä.
    Tätä teosta saa muokata ja jatkojulkaista, mutta sitä ei saa hyödyntää kaupallisissa  
    tarkoituksissa. Sekä alkuperäisen että mahdollisten johdannaisteosten tekijöiden nimet  
    pitää mainita. 

    CC BY-NC-SA  
    (CC attrubution NonCommerical ShareAlike)
    →  Saa jakaa ja muuttaa, kunhan käyttää samaa lisenssiä, 
          mutta ei myydä.
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   Tätä teosta saa muokata ja levittää, kunhan johdannaisteos julkaistaan samalla lisenssillä.  
    Sekä alkuperäisen että mahdollisten johdannaisteosten tekijöiden nimet pitää mainita.  
    Materiaalia voi julkaista ja levittää ainoastaan epäkaupallisesti eli niitä ei saa myydä. 

    CC BY-NC-ND  
    (CC Attribution NonCommercial NoDerivs)
    →  Saa jakaa, mutta ei muuttaa eikä myydä.
    Tätä teosta saa levittää ja esittää ainoastaan alkuperäisessä muodossa. Tekijän nimi  
    täytyy mainita. Lisenssin lisäoikeuksia ei saa hyödyntää kaupallisiin tarkoituksiin.  
    Tämä on hyvä taiteellisten teosten levittämiseen, joiden haluaa pysyvän muuntumattomina.
 

    CC0                                                                                                   
    (CC0 ”No Richts Reserved”  =  CC0 ”Ei pidätettyjä oikeuksia”)
    →  Tekijä antaa kaikki oikeutensa pois.
    Tekijä ei halua rajoittaa millään tavoin teostaan. Eri maissa lainsäädäntö rajoittaa kaikkien  
    oikeuksin luovuttamista. Suomessa tekijän nimi säilyy teoksen yhteydessä eikä tekijä voi  
    luovuttaa moraalisia oikeuksia. 

CC -lisensoitujen teosten käyttäminen

Teoksen hakeminen

Kun haluaa käyttää jotain CC -lisensoitua teosta, on syytä etsiä se netistä  valitsemalla CC -lisens-
simerkeistä se, mikä palvelee käyttötarkoitusta. Materiaalia voi etsiä sekä suomeksi että muilla 
kielillä. Käännöksiin voi käyttää esimerkiksi netistä löytyvää Ilmaista sanakirjaa tai Google 
-kääntäjää.  
 
Löydetty teos kopioidaan omalle koneelle. Samalla pitää tallentaa osoite, mistä teos löytyi sekä  
lisenssi, jonka alaisena teos on. Jos teoksessa itsessään ei ole tekijän nimeä, pitää se tallentaa 
myös itselleen. On tärkeää noudattaa tekijän toivetta tulla mainituksi tietyllä tavalla. (Toikkanen 2012.) 

 

Teoksen hyödyntäminen

CC-lisensoitua teosta hyödyntäessään täytyy mainita tekijän nimi hyvän tavan mukaisesti.
Jos teosta hyödynnetään edelleen jossain digitaalisessa aineistossa, on se syytä linkittää alku-
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peräiseen lähteeseen. Lisäksi käyttäjän pitää mainita  lisenssi ja digitaalisessa aineistossa linkittää 
se myös lisenssiin.  (Toikkanen 2012.)

Käyttäessään Googlen hakupalvelua pystyy hyödyntämään hakukentän vieressä olevaa ”Tarken-
nettu haku” -linkkiä. (Tämä pätee myös useiden muiden hakukoneiden kohdalla.) Sieltä löytyy 
useita lisävalintoja.  
 
 
Käyttöoikeus kohdasta voi valita yhden viidestä vaihtoehdosta:
°  Tavallisin haku on ”Ei suodateta käyttöoikeuksien perusteella.”

°  Saa käyttää vapaasti:   CC BY,  CC BY-NC, CC BY-ND, CC BY-NC-ND, CC BY-SA, CC BY-NC-SA

°  Saa käyttää vapaasi ja jakaa vapaasti – myös kaupallisesti:  CC BY, CC BY-ND, CC BY-SA

°  Saa käyttää, jakaa tai muokata vapaasti:  CC BY, CC BY-NC, CC BY-SA, CC BY-NC-SA

°  Saa käyttää, jakaa tai muokata vapaasi – myös kaupallisesti:  CC BY, CC BY-SA

 
Creative Commons -yhteisöllä on oma metahakukone, jonka avulla voi etsiä materiaalia useista eri 
hakukoneista ja sisältöpalveluista. Tämän löytää osoitteesta: http://search.creativecommons.org. 
Tässä hakukoneessa voi valita erillisiltä valintaruuduilta, miten haku rajataan ja millaisella lisens-
sillä olevaa materiaalia etsitään.

 
 
 
       http://creativecommons.fi 
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Ohje muiden teosten etsimiseen 
 

Selvittää ensin, minkä CC-lisenssin alainen materiaali sopii parhaiten käyttötarkoitukseen.  
 
Tämän jälkeen hakukoneeseen kirjoitetaan tarvittavan kuvan aihe. On tärkeää löytää kuva, jossa 
on käytetty CC-lisenssiä. 1. Valitse kuvahaku. Huomaa, että esimerkiksi Googlen kuvahaku ei 
erottele erikseen CC-lisenssin alaisia kuvia, joten Googlen tuomat kuvat eivät välttämättä ole 
käytettävissä. 2. Kannattaa käyttää tarkennettua hakua = advanced search. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

                                                 

 
 
 

Advanced Search lomakkeeseen voi kirjoittaa haluamansa asian nimen. 
Usage rights valikosta valitaan se tapa / lisenssi, miten kuvaa haluaa jatkossa käyttää - eli  
haluaako kuvaa käyttää, jakaa, jakaa myös kaupallisesti tai muuntaa. 
 
Tämän jälkeen eteesi aukeaa kuvis - tässä tapausksessa kissa -aiheisia, joista valitaan  
mieluisin.
 
 
 
 

Not filtered by license     
Free to use or share 

Free to use or share, even commercially 
Free to use, share or modify 

Free to use, share or modify, even commercially      
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Merkitse alkuperäisen kuvaajan nimi. Sekä kuvan lisenssitiedot että kuvaajan nimi on syytä tallen-
taa samalla kuin tallentaa itse kuvan, sillä nämä tiedot eivät välttämättä löydy itse kuvasta. Kuvan 
voi tallentaa vaikkapa esimerkiksi ”Kuvan aihe / nimi, lisenssi, tekijä” 
 
 

Osoitteesta: http://pixabay.com/fi/kissa-haukotus-yawning-17869/  löytyneestä kissankuvasta löytyi 
CC0 -lisenssi, eli kuvaaja on antanut kaikki (paitsi moraaliset) oikeudet pois. Tällä sivulla ei löydy 
tietoa kuvan ottajasta. Tallentaminen onnistuu ilman kirjautumista. Käyttäjän täytyy ainoastaan 
kirjoittaa captcha eli turvallisuuden takia täytyy kopioida kahden annetun sanan kirjaimet. 

4.  Tarkasta käyttöoikeus: 
     CC0

5.  Avaa verkkosivu, 
     mistä löytyy lähde.

3.  Lataa kuva koneellesi.
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Sivulla:  http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=12864 
löytyy sama haukotteleva kissa -kuva (Yawing cat) 
 
Kuvan alta löytyy kuvaajan nimi:  David Wagner. 
 
Tältä sivulta voi myös ladata kuvan omalle koneelleen. Premium Download vaatii kirjautumista. 
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Haukottelevan kissan kuvaa saa siis muunnella ja levittää eteenpäin.  
 
Jos muuntelen kuvaa omaksi ilokseni, on samantekevää, miten kuvan merkitsee. 
On kuitenkin hyvä opetella alusta lähtien merkitsemään kuvat asianmukaisesti, jotta antaa itsell-
een vapauden jälkeenpäin levittää kuvia. Jos esimerkiksi julkaisee tämän haukottelevan kissan 
muunneltuna myöhemmin netssä, täytyy kuvaajan nimi sekä lisenssi liittää julkaistun kuvan 
yhteyteen. 
 
Kuvaa on siis rajattu ja siihen on lisätty tekstiä Photoshop ohjelmassa.  

Alkuperäinen kuvaaja:   David Wagner 
Kuvan käsittelu:  Maikki Kantola
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Ohje oman teoksen julkaisemiseksi CC -lisenssillä

Tehtyään jonkun teoskynnyksen ylittävän teoksen kannattaa miettiä, miten sen haluaa jakaa 
muiden nähtäväksi. Jos teos ei kuitenkaan ylitä teoskynnystä, laitettuaan sen nettiin, kuka tahansa 
voi käyttää sitä. Kannattaa miettiä, haittaako, vaikka joku hyödyntää teostasi osana omaa teo-
staan. Usein toisten tekemistä teoksista on korvaamatonta apua oman tekemisessä. Esimerkiksi 
elokuviin kaivataan musiikkia ja hienoa, jos sitä löytyy avointen sisältöjen alta. Jos antaa muille 
mahdollisuuden ladata, muokata ja levittää teosta, sen elinkaari on pidempi. Alkuperäisen tekijän 
nimi seuraa teosta kaikkialle, joten näin tekijä kartuttaa myös omaa mainettaan.

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Listassa on muutamia linkkejä, joiden kautta voi etsiä avoimia materiaaleja: 
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Kun päätös julkaista oma teos avoimena sisältönä on tehty, pitää tutustua Creative Commons 
-lisensseihin ja päättää, mitä toiset saavat teoksella tehdä. Teoksen yhteyteen pitää liittää CC 
-lisenssi, jotta muut tietävät, mitä saa tehdä ja mitä ei. Nämä lisenssit löytyvät osoitteesta: http://
creativecommons.fi. 

Valitset siis, saako teostasi muokata (kyllä →  saa muokata / ei →  ei saa muokata) sekä koskeeko 
lisenssi myös kaupallista toimintaa  (kyllä →  vapaa  / ei → epäkaupallinen). 

Lisenssin oikeusjärjestelmästä kannattaa valita joko kansainvälinen tai Suomi riippuen kuinka 
laajalle toivot materiaalisi leviävän.

Tämän jälkeen lomakkeeseen täytetään teoksen nimi; nimi tai nimimerkki, mitä muiden täytyy 
käyttää teostasi hyödyntäessä; URL- osoite, missä teos on alkuperäisesti julkaistu (esimerkiksi 
kotisivu tai Flicker); alkuperäisen teoksen URL -osoite, jos teos on jonkun muun alkuperin tekemä 
ja olet muunnellut sitä laittaaksesi sen takaisin nettiin. Lisää oikeuksia -URL kohtaan laitetaan sen 
sivuston osoite, josta löytyy henkilökohtaiset tietosi siltä varalta, että joku haluaa ottaa yhteyttä ja 
kaipaa lisäoikeuksia tai haluaa kertoa esimerkiksi jotain teoksen levinneisyydestä. Teoksen 
formaatista valitaan, millaisesta teoksesta on kyse eli onko kyseessä audio-, video-, kuva-, teksti-, 
tietojoukko- vai interaktiivinen-teos. Kun kaikki osiot on täytetty, kopioidaan koodi omalle sivulle tai 
paikkaan, missä teos on. Lisenssimerkin voi kopioida Creative Commons:n sivulta.
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   Listassa on muutamia linkkejä, joiden kautta voi etsiä avoimia materiaaleja: 
 
   VALOKUVIA
     °  Flickr  |  http://www.flickr.com/creativecommons
     °  Fotopedia  |  http://www.fotopedia.com/
     °  Google Images  |  http://images.google.com/
     °  Open Clip Art Library  |  http://openclipart.org/
     °  Pixabay  |  http://pixabay.com/fi/
     °  Wikimedia Commons  |  http://commons.wikimedia.org/wiki/Etusivu

    MUSIIKKIA
     °  FMA, Free music Archive  |   http://freemusicarchive.org  
     °  ccMixter  |  http://ccmixter.org/ 
     °  Jamendo  |  http://www.jamendo.com      
     °  Sound Cloud  (musiikki)  |  https://soundcloud.com/ 
     °  Magnatune  |  http://magnatune.com    
     °  BeatPick  |  http://www.beatpick.com/
     °  Opsound  |  http://www.opsound.org/pool/artist/ 
     °  AudioFarm  |  http://audiofarm.org/ 
     °  Internet Archive’s Netlables Collection  |  http://archive.org/details/netlabels 
     °  CASH Music |  http://cashmusic.org/ 
     °  Podsafe Audio  |  http://www.podsafeaudio.com/ 
     °  Simuze  |  http://simuze.berlios.de/
     °  SectionZ

     OPPIKOKONAISUUKSIA
     °  Open courseware consortium  |  http://www.ocwconsortium.org/
     °  LeMill  |  http://lemill.net/ 
     °  OER commons  |  http://www.oercommons.org/
 

     MEDIAA
     °  Wikipedia  |  http://fi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Etusivu
     °  Europeana  |  http://www.europeana.eu/portal/
     °  Wikimedia Commons  |  http://commons.wikimedia.org/wiki/Etusivu 
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       TEHTÄVÄVIÄ
    
u  Tehtävien avulla voi pohtia sekä tekijänoikeuksia, piratismia että avoimia tietolähteitä.

u  Tehtäviä voi tehdä joko yksilö- tai ryhmätöinä.

u  Alussa on kasa kysymyksiä, joita ratkaistaan. Vastaukset löytyvät lopusta.

Tutustu ensin tekijänoikeuksiin sekä piratismiin. Pohdi sen jälkeen alla olevia kysymyksiä. Mieti 
tekijänoikeuksia liittyen omiin tekemisiisi sekä omien suosikkiartistiesi / taiteilijoiden kannalta.

u  Yleisiä kysymyksiä tekijänoikeuksista ja piratismista 

01.  Miksi tekijänoikeuskorvaukset ovat tärkeitä?
02.  Mitä tekijänoikeus toteaa kopioinnista yksityiseen käyttöön?
03.  Miksi tekijäoikeuskorvaukset ovat tärkeitä taiteilijoille?
04.  Mitä piratismi on?
05.  Voiko maahan tuoda jotain tiettyjä piraattitallenteita? 
06.  Mikä on yleisin tapa harjoittaa nettipiratismia?
07.  Miksi tuotteiden jakaminen ja imurointi on kiellettyä?
08.  Mitä tekijänoikeuden rikkomuksesta seuraa?

u  Omakohtaisia kysymyksiä tekijänoikeuksista ja piratismista 

Keskustelkaa, onko joukossa olevista kukaan julkaissut netissä kuvia / musiikkia / elokuvia.
09.  Miten saan teokselleni tekijänoikeuden?
10.  Saako nettiin laittaa itse kuvaamansa kuvan?
11.  Olen kuvannut itse luontovideon. Mitä minulla on oikeus tehdä sille? 
        Kenellä on siihen tekijänoikeudet?
12.  Saako omassa blogissaan kirjoittaa suosikkibändistä ja kuvittaa tekstiä 
       netistä löydetyillä bändikuvilla sekä omilla keikkakuvilla?
13.  Voinko äänittää suosikkibändini keikan ja laittaa musiikin nettiin tai vertaisverkkoon?
14.  Saako tanssitilaisuudessa videokuvata ystävänsä hip hop esityksen ja 
       panna sen nettiin? Voiko videota jakaa myös netin vertaiverkkopalvelussa?
15.  Katsoin YouTubesta Perikato -elokuvaan liitännäisen vitsin ja se nauratti minua. 
       Keksin oivat kommentit liitännäisenä toiseen elokuvaan. 
       Voinko tehdä hyödyntää elokuvan osaa ja tehdä siitä vastaavanlaisen vitsin?
16.  Voinko laittaa tekemääni videoon mielimusiikkia ääniraidaksi?
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u  Vastauksia kysymyksiin koskien tekijänoikeuksia 
      ja piratismia

01.
Tekijänoikeuskorvausjärjestelmä mahdollistaa kulttuurin tulevaisuuden. Sillä tavoin luovan 
alan tekijät saavat palkkioita tekemisistään.

02. 
Kulttuuritallenteita, kuten musiikkia, saa kopioida yksityiseen käyttöön esimerkiksi lailliselta 
CD:ltä. Näitä kopioita ei kuitenkaan saa esittää julkisesti tai myydä. 
Tietokoneohjelmista saa ottaa vain laillisen käytön vaatiman varmuuskopion.

03. 
Vain harvat taiteilijat ovat miljonäärejä. Suurimman osan taiteilijoiden palkka tulee useista 
eri lähteistä. Osa taiteilijoista luo teoksiaan yksin, mutta esimerkiksi musiikkimaailmassa on 
yleistä, että kappaleiden tekemiseen ja esittämiseen osallistuu useampi henkilö. Esimerkiksi 
Suomessa muusikoilla tekijänoikeuskorvaukset ovat suomalaisten muusikoiden toiseksi 
tärkein tulolähde, keikkakorvausten jälkeen. Osa musiikkialan työläisistä eivät keikkaile. 
Esimerkiksi kappaleiden säveltäjille ja sanoittajille tekijänoikeuskorvaukset ovat yleensä tästä 
työstä ainoa palkkio. He saavat palkkionsa vasta, kun kappaletta esitetään tai levyä myy-
dään. (Muusikkojen liitto)

04. 
Piratismi on toisten tekemien elokuvien, tietokonepelien- ja ohjelmien, äänilevyjen yms. tal-
lenteiden laitonta omimista (esim. imuttamalla tai kopioimalla), valmistusta ja myyntiä.

05. 
Ei, yhtäkään kappaletta ei saa tuoda maahan. Piraattituotteita ei saa tuoda edes omaan yksi-
tyiskäyttöönsä.

06.
Internetissä on mainoksilla rahoitettavia nettipalveluita, jotka kanavoivat verkossa tapahtu-
vaa piraattiliikennettä. Erikseen ladatun ohjelman avulla voi liittyä johonkin internetin P2P-
vertaisverkkoon, jonka avulla jäsenet jakelevat omilla kotikoneillaan olevaa materiaalia, kuten 
pelejä, musiikkia ja elokuvia muille jäsenille. Tämä on piratismia ja siis kiellettyä.

07.
Teokset ovat aina jonkun tekemiä. Tekijän kuuluu saada niistä palkkionsa, jotta hän eläisi.
Tuotteiden jakaminen on kiellettyä sekä laissa että samalla myös epäreilua sekä taiteilijoita, 
alan yrittäjiä ja laillisesti tuotteita ostavia kohtaan. Imuroija maksattaa omat ilmaiset tuotteen-
sa muilla. Nettipiratismilla vaarantaa kulttuuritekijöiden elannon ja koko tulevaisuuden. 
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08.
Tekijänoikeusrikoksesta maksimirangaistus on kaksi vuotta vankeutta ja rikkomuksesta saa 
sakkoa. Teknisten suojausten kiertämisestä voi saada vuoden vankeutta. Oikeudenloukkaaja 
on lisäksi velvollinen maksamaan oikeudenhaltijoille hyvitystä luvattomasta teosten käyttämis-
estä sekä vahingonkorvausta. Tietämättömyys tai alaikäisyys ei ole lieventäviä asianhaaroja.  
Luvatta valmistetut teokset ja apuvälineet voidaan tuomita hävitettäviksi.

09. 
Tekijänoikeus syntyy automaattisesti, kun tekijä on tehnyt teoksen. Tekijänoikeutta ei tarvitse 
hakea tai rekisteröidä erikseen.

10.
Saa. Kuvatessaan kuvan saa kuvalleen tekijänoikeuden, joka takaa mahdollisuuden itse päät-
tää sen levittämisestä. Kuitenkin, jos kuvassa esiintyy ihmisiä, täytyy heiltä pyytää lupa kuvan 
julkaisemiseen. Jos kuvassa on alle 18 -vuotiaita, alaikäisiä, täytyy kuvan julkaisemiseen 
pyytää myös huoltajan lupa. 

11. 
Jos olet tehnyt luontovideon täysin itsenäisesti eikä kenenkään muun tekemiä teoksia käytetä 
osana elokuvaasi, on sinulla täydet tekijänoikeudet tuotokseesi. Tällöin sinulla on sekä taloud-
elliset että moraaliset oikeudet teokseesi. Sinä saat käyttää omaa teostasi taloudellisesti hy-
väksi ja myydä sen eteenpäin. Voit myös määrätä miten ja missä tilanteissa muut saavat sitä 
käyttävät. Jos kuitenkin käytät elokuvassasi jonkun muun tekemää musiikkia tai piirroksia, on 
muistettava, että näillä tekijöillä on myös tekijänoikeus teoksiinsa. Silloin elokuvan myymiseen 
ja  levittämiseen tarvitaan kaikkien tekijöiden lupa.  Oman videon tekemisessä kannattaa siis 
tarkka varsinkin musiikin suhteen. Jos musiikkia ei osaa tehdä itse, voi sitä etsiä hakukoneelta 
Creativa Common -lisenssien alta.

12.
Omassa blogissaan saa kirjoittaa suosikkibändistään artikkelin. Netistä löydetyt bändien kuvat 
ovat tekijänoikeuden alaisia kuvia, joiden julkaiseminen ilman kuvaajan lupaa on kiellettyä. 
Halutessaan käyttää bändien promokuvia tai toisten ottamia keikkakuvia on kuvaajilta 
pyydettävä lupa. Omaan blogiinsa voi kuitenkin tehdä linkin esimerkiksi bändin/ artistin kotisi-
vulle. Keikoilta saa ottaa kuvia omiin arkistoihinsa. Joillain keikoilla ei saa kuvata, tai artisti on 
antanut kuvausluvan vain ensimmäisten kappaleiden ajaksi. 
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13.
Keikkojen taltiointiin tarvitaan yleensä lupa. Luvan äänittämiseen saa keikkajärjestäjältä tai 
bändiltä. Lupa tarvitaan vaikka äänittämisen laitteina käytettäisiin pelkästään kännykkää. 
Jos saat luvan äänittämiseen, voit kuunnella musiikkia jälkeenpäin omaksi ja ystäviesi  iloksi. 
Pelkällä äänittämisluvalla ei materiaalia voi kuitenkaan levittää netissä tai vartaisverkossa. 
Siihen tarvitaan vielä erikseen lupa. Jos kielloista huolimatta tai ilman lupaa levittää äänit-
tämäänsä materiaalia on tehnyt bootleg -äänitteen, joka on yksi piratismin muoto ja siis lai-
tonta. 

14.
Tanssitaltioinnista pitää kysyä lupa tilaisuuden järjestäjältä. Jos hän on myötämielinen, tans-
sivideon saa tehdä omaksi ilokseen ja antaa sen myös ystävälleen. Jos esiintyjät ovat tehneet 
itse koreografian ja  musiikin ja antavat luvan sekä tanssin että musiikin julkaisemiseen, voi 
videon laittaa nettiin. Tällöin kuitenkin pitää etukäteen tarkistaa, ettei teoksen tekemiseen ole 
liittynyt muita ihmisiä, jolla olisi tekijänoikeus tanssiesitykseen. Jos tanssijat esiintyvät jonkun 
tekijänoikeuden alaisen musiikin tahdissa, ei esitystä voi videona laittaa nettiin ilman muusikon 
lupaa. Tanssiesityksessä voidaan käyttää jonkun tekijänoikeudenalaisen muusikon musiikkia 
silloin, kun tekijänoikeusmaksut maksetaan asianmukaisella tavalla. Nämä maksut liittyvät 
kuitenkin itse esitykseen, ei sen taltiointiin ja sitä kautta levittämiseen. Siihen tarvitaan omat 
luvat ja maksut.  Videon laittaminen vertaisverkkoon tarvitsee kaikkien tekijöiden luvan – ei siis 
pelkästään tanssiesitykseen liitännäisenä vaan myös musiikin osalta. Jos lupia ei ole, ei vide-
ota voi laittaa vertaisverkkoon.

15.
Netistä löytyy tuhansittain erilaisia kopioita eri elokuvista ja musiikkivideoita, joihin on 
jälkikäteen lisätty uudet sanat tai tekstitys, joilla ei ole mitään tekemistä alkuperäisten kanssa. 
Nämä ovat kaikki laittomia. DVD tai Blue Ray tallenteiden kopiointi rikkomalla niiden kopio-
suojat on ensimmäinen rikos. Lisäksi edes osan valmiiden teosten hyödyntämisestä omaan 
tarkoitukseen on kiellettyä, sillä teokset ovat tekijänoikeuden alaisia. Nettimeemien tekeminen 
itsessään ei ole rikollista. Netistä löytyy CC merkein varustettuja kuvia, joiden yhteyteen voi 
ympätä omia tekstejään ja ajatelmiaan. 

16.
Jos teet videon pelkästään kotona katsottavaksi, et tarvitse lupaa. Jos kuitenkin haluat näyt-
tää videon laajemmalle yleisölle, lähettää sen festivaalille tai ladata nettiin,  tarvitset sekä 
musiikin tallentamiseen että esittämiseen luvat. Luvat saat Teostosta ja Gramexista. Kannattaa 
kuitenkin miettiä vaihtoehtoa mielimusiikin käyttämiseen. Jos et osaa itse tehdä musiikkia, voit 
pyytää jonkun ystäväsi tekemään musiikkia, kunhan tämä ei ole antanut sävellyksiensä oikeu-
ksia muiden hallintaan. Yksi hyvä vaihtoehto on etsiä musiikkia Creative Commons -lisenssin 
alaisuudesta. Ensin pitää etsiä lisenssi, joka sallii musiikin käytön videossa. Muista tällöin 
merkitä säveltäjä videosi loppuun. 
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Artistien näkökulma tekijänoikeuksista ja piratismista 

u  Lue tarinat ja pohdi tekijänoikeuksien merkitystä ja piratismin haittoja näiden luovan alan  
        tekijöiden näkökulmasta ja pohdi samalla myös omia suosikkejasi sekä heidän elantoaan.

Piraattitehtaan sivuilla muusikko Olli Lindholm, Katri-Helena, Siiri Nordin, Paula Vesala, Pekka 
Kuusisto, Juise Leskinen ja  Tuomari Nurmio sekä Säveltäjien ja sanoittajien järjestön Elviksen 
puheenjohtaja Jani Uhlenius, sarjakuvantekijä Tarmo Koivisto, elokuvaohjaaja 
Dome Karukoski ja Markku Pölönen sekä elokuvasäätiön toimitusjohtaja Irina Krohn kertovat 
kokemuksiaan piratismista ja tekijänoikeusmaksuista.  
 
http://www.piraattitehdas.fi/

Lisää eri taiteilijoiden (muusikko Samu Haber, Henna Vaarala, Olavi Uusivirta, Juha Torvinen 
ja sarjakuvan tekijä Milla Paloniemi)  kertomuksia löytyy Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvon-
takeskus ry:n & Lyhty ry:n nettisivulta “Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä”: 

http://www.tslt.fi 
 
 
u  Kysymyksiä taiteilijoiden elannosta 
 
17.  Paljoko on taiteilijan kuukausipalkka? 
18.  Mistä muusikon elanto syntyy? 
 

 
u  Vastauksia taiteilijoiden elannosta
 
17.   
Taiteilijat saavat harvoin kuukausipalkkaa. He eivät yleensä saa rahaa teoksen tekemisestä tai 
harjoittelemisesta. Palkkiot tulevat sitten, kun teos on myyty tai se on esillä. 
 
18.   
Suurin osa tunnettujen muusikoiden palkkioista tulee keikkailusta. Seuraavaksi tärkein osuus 
palkasta tulee tekijänoikeusjärjestöjen kautta radiosoitoista ja levymyynnistä. On kuitenkin 
huomioitava, ettei pienemmät alternative bändit juurikaan keikkaile tai heidän keikkapalkkionsa 
suuruus riittää hädintuskin matkoihin. Keikkapalkkiot jakaantuvat kaikkien mukana olleiden 
muusikoiden sekä teknisen hankilökunnan välillä. Osa musiikintekijöistä eivät keikkaile, kuten 
osa säveltäjistä tai sanottajista, joten heidän tulonsa ovat riippuvaisia tekijänoikeusjärjestöjen 
kautta tulevista rahoista.
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Oma meemi

Google + Facebookin tapainen yhteisöviestintäpalvelin. Se on asentanut ominaisuuden helpot-
taakseen kuvien meemiyttämisen. Tällä palvelulla voi lisätä lihavoituja tekstejä omien valoku-
vien päälle. Netistä voi hyödyntää myös CC -lisenssillä varustettuja kuvia. Näin tavanomainen 
kuva voi saada aivan uuden ulottuvuuden ja jatkaa elämäänsä kuvan ja tekstin yhdistelmänä. 
Varmoja valttikortteja meemeissä on hauskuus, huumori ja sarkasmi.  
 
u  Tee oma meemi 
 
° Tarvitaan tietokone, jossa nettiyhteys 
° Sovellutus tarjolla Google + yhteisöpalvelimella, joten tehtävän voi tehdä vain,  
   jos oppilaat ovat tämän palvelun käyttäjiä 

Lisää tekstiä suoraan kuvaan:
Etsi kuva joko omista arkistoistasi tai hyödynnä avoimien tietolähteiden Creative Commons  
kuvia, joita löytyy Internetistä. Jos käytät CC kuvaa, tarkasta ensin lisenssi, tallenna sen jäl-
keen kuva koneellesi, ota linkki, kuvaajan nimi ja lisenssi talteen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lataa kuva Google+ alustalle painamalla kameran kuvaa →  + Lisää valokuvia. 
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Paina Tallenna. 
Kuvan lataannuttua kuvan alareunasta voi klikata  →  Lisää teksti. Kuva näkyy ensin ilman 
tekstiä. 

Klikattuasi kuvan alapuolelta →  Muokkaa valokuvia → kuvan tekstit tulevat näkyviin.
Muista, että muiden tekijänoikeudenalaisia kuvia ei saa käyttää. Lisäksi muista hyvät tavat.  
Älä loukkaa tai kiusaa muita vitseilläsi.  
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Muiden kuvien käyttäminen osana omaa teosta 
 
Erilaiset powerpointit, blogit ja muut esitykset muuttuvat elävämmiksi valokuvien avulla. 
Internetistä löytää helposti erilaisin hakusanoin tekstiä kuvittamaan erilaisia valokuvia. Suurin 
osa näistä kuvista ei kuitenkaan kuulu avoimeen sisältöön, eikä niitä saa hyödyntää. Netistä 
löytyy kuitenkin myös avoimesti lisensoituja vaihtoehtoja.  
 
u  Tee kuvaa ja tekstiä yhdistävä informatiivinen tietoisku tekijänoikeuksista,  
        piratismista tai Creative Commons -lisensseistä

°  Tarvitaan tietokone, nettiyhteys ja kuvankäsittelyohjelma  
    (Gimb, Adobe Photoshop / Elementis) 
°  Tarvitaan myös julkaisualusta, kuvat voi julkaista vaikkapa Flickr -kuvanjako-ohjelmalla 
 
Tee tekijänoikeudesta ja piratismin haitoista sekä Creative Commons -lisensseistä informaati-
opainotteisia kuvan ja tekstin yhdistelmiä. Käytä hyödyksi netistä  CC -lisenssillä merkittyjä 
kuvia. Voit toki hyödyntää myös omia valokuviasi ja / tai piirroksiasi, mutta kuvat pitää tehtävän 
lopuksi jakaa muiden käyttöön CC-lisenssiä käyttäen. Tehtyäsi tietoiskujulisteen, vie uusi teos 
takaisin internettiin. Muista merkitä alkuperäinen kuvan tekijä; linkki, mistä löysit kuvan sekä 
listätä  CC-lisenssi.  Ohjeet löytyvät sivuilta 18 - 25. 
 
Flickr + Yahoo 
Flickr -kuvanjako-ohjelma toimii Yahoon alaisena, joten tarvitset ensin Yahoolta sähköpostiosoit-
teen. Jos tehtävää tehdään luokassa, voidaan luoda yksi sähköpostiosoite sekä Flickr profiili.  
 
 
 
 

 

 

 

Yahoo  |  http://fi.yahoo.com/ 
→   Kirjaudu sisään tekstin alalaidasta  
→   Uusi käyttäjä ?  -  Rekistöröidy   
→   Täytä lomake  (pistä sekä uusi osoite & salasana muistiin) 
→   Luo tili

Flickr  |  http://www.flickr.com/ 
→   Oikeassa yläkulmassa painike: Sign In  
       (vie Yahoon sivulle, mihin laitetaan yahoon sähköpostiosoite sekä salasana) 
→   Ylhäällä valintapalkissa on h Upload, mitä painamalla pääsee lataamaan 
       kuvan  omalta tietokoneeltaan. 
→   Kuvaan voi liittää selitetekstin 
       (selitetekstiin voi lisätä CC -sivulta kopioidun lisenssin) 
→   Kuvaan voi liittää tag:jä, sanoja, joilla kuva löytyy helpommin 
→   Owner settings:  
       edit kohdasta pääsee lisäämään, minkä lisenssin alla kuva julkaistaan 
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