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 Kuvataiteen alalla tekijänoikeuksista vapaista 
(public domain) teoksista valmistettujen 
tarkkojen jäljennösten liikkuvuus edesauttaa 
kulttuurin saatavuutta ja sen tunnetuksi 
tekemistä ja kulttuuriperinnön saatavuutta. 
Digitaaliympäristössä tällaisille jäljennöksille 
tekijänoikeudella tai lähioikeuksilla annettu 
suoja on epäjohdonmukainen teosten 
tekijänoikeudellisen suojan päättymisen 
kanssa. …Tiettyjä tekijänoikeuksista vapaista 
(public domain) kuvataiteen teoksista 
valmistettuja kappaleita ei näin ollen pitäisi 
suojata tekijänoikeudella tai lähioikeuksilla. 
Mikään näistä seikoista ei saisi estää 
kulttuuriperintölaitoksia myymästä sellaisia 
teoksista valmistettuja kappaleita kuin 
postikortit.

tekijänoikeuksista vapaat 
kuvataiteen teokset (art. 14)

2D + 3D, H1182: 
keskiaikainen puuveistos, 
noin v. 1450, (kuva ja 3D: 
Ilari Järvinen, 
Museovirasto)

Hjalmar Munsterhelm
(1840 – 1905), Sibelius. 
Kuva: Pietinen 1930-1935. 
HK6869:1.62

https://sketchfab.com/3d-models/8c069ba75a8d4436bfb4a0096c29ab22


 Mahdollisia ongelmia: mallisuoja, 
tuotemerkki

 Milloin esinekuva on teoskynnyksen
ylittävä teos? - TN lausunnot

 Kuvalla ei enää uutta tekijänoikeutta

Tekijänoikeuksista vapaat esineet

Morsiuskruunu. Vantaan 
kaupunginmuseo. Kuva Mikaela Ihander. 
CC BY



Kulttuuriperintölaitosten olisi hyödyttävä selkeästä 
kehyksestä, joka koskee tässä direktiivissä kaupallisesta 
jakelusta poistuneiksi katsottavien teosten tai muun 
suojatun aineiston digitointia ja levittämistä, myös yli 
rajojen. Kaupallisesta jakelusta poistuneiden teosten ja 
muun suojatun aineiston kokoelmien erityispiirteiden sekä 
laajamittaisissa digitointihankkeissa mukana olevien 
teosten ja muun suojatun aineiston määrän vuoksi 
ennakkoluvan saaminen yksittäisiltä oikeudenhaltijoilta 
voi kuitenkin olla erittäin vaikeaa. Tämä voi johtua 
esimerkiksi teosten tai muun suojatun aineiston iästä, 
niiden vähäisestä kaupallisesta arvosta tai siitä, että niitä 
ei koskaan tarkoitettu kaupalliseen käyttöön tai että niitä 
ei ole koskaan hyödynnetty kaupallisesti. Sen vuoksi on 
tarpeen säätää toimenpiteistä, joilla helpotetaan 
kulttuuriperintölaitosten kokoelmiin pysyvästi kuuluvien 
kaupallisesta jakelusta poistuneiden teosten tai muun 
suojatun aineiston tiettyjä käyttötarkoituksia

Kaupallisesta jakelusta poistuneet teokset – Out of 
Commerce works



 Edustaako joku suomalaisista 
tekijänoikeusjärjestöistä esim. kaitafilmien 
kuvaajia riittävän edustavasti?

 Uusi EU-portaali: Out of commerce works:

• Large sets of data for collections (e.g.sets of 
postcards)

• All types of copyright-protected works (incl. 
literary works, photographs, software, 
phonograms, audiovisual works, works of art) 

• Never-in-commerce works (posters, leaflets, 
trench journals, unpublished works) 

Julisteet, harrastajafilmit, muut - mitä kuvallista 
aineistoa voisi koskea?

Kaunista Kotkaa. TJ Laurikainen 16 mm 
kaitafilmi 1960-luvulta. Lähde: 
https://www.youtube.com/watch?v=vh0SGpa
OHg0

https://www.youtube.com/watch?v=vh0SGpaOHg0



