
Digitointi ja kokoelma-aineistojen avaaminen
Tekijänoikeus- ja tietosuojakysymyksiä



DISCLAIMER

• Tässä esityksessä esitetyt näkemykset ovat Museoviraston
lakimiehen yleisluontoisia näkemyksiä digitointiin ja aineistojen
avaamiseen liittyvistä tekijänoikeus- ja tietosuojakysymyksistä
 Eivät konkreettisia oikeudellisia ohjeita/neuvoja

yksittäistapausten ratkaisemiseen

• Yksittäistapauksia koskeva oikeudellinen apu: ota yhteys oman
organisaatiosi lakipalveluihin tai ulkopuoliseen juristiin



Tekijänoikeus



Tekijänoikeudesta yleisesti

• Tekijänoikeus suojaa luovan työn tuloksia
• Tekijänoikeus suojaa kirjallisia ja taiteellisia teoksia

• Esim. kaunokirjalliset tuotokset ja sävellys- tai kuvataiteen
teokset

• Teoksen määritelmä on kuitenkin ”perinteistä” käsitystä
laajempi
• Esim. tietokoneohjelmat, tietokannat, kartat ja rakennukset

• Tekijänoikeus suojaa teokselle annettua ilmenemismuotoa
• Tekijänoikeus ei suojaa teoksen aihetta, ideaa, teemaa tai

teoksessa esitettäviä tietoja



Teoskynnys

• Suojan saamiselle olennaista teoskynnyksen ylittyminen
• Teoksen on oltava tekijänsä omaperäinen ja itsenäinen luomus

• Itsenäisyys = teos ei ole toisen teoksen jäljitelmä
• Omaperäisyys = kukaan muu ei päätyisi samanlaiseen

lopputulokseen ryhtyessään samaan työhön
• Kynnys asettuu eri teoslajeissa eri tasoille

• Tapauskohtainen arviointi
• Tekijänoikeusneuvoston lausunnot ja tuomioistuinten

ratkaisut



Tekijänoikeussuoja ja suoja-aika

• Tekijänoikeus syntyy teoksen luoneelle luonnolliselle henkilölle
eli tekijälle
• Tekijänoikeuden alkuperäinen oikeudenhaltija on aina

ihminen
• Suojan saaminen ei edellytä rekisteröintiä tai ©-merkin käyttöä
• Tekijänoikeussuoja on voimassa tekijän eliniän ja 70 vuotta

tekijän kuolinvuodesta
• Kun suoja-aika päättyy, aineisto on tekijänoikeuden osalta

vapaasti käytettävissä
• Huom. kuitenkin esim. julkisuus- ja tietosuojasäädökset, joista

saattaa tästä huolimatta seurata rajoituksia aineiston käytölle



Moraaliset oikeudet

• Respektioikeus: Tekijän oikeus kieltää teoksen
muunteleminen tekijää halventavalla tai hänen kunniaansa
loukkaavalla tavalla
• Esim. tiettyä ideologiaa ilmentävän teoksen liittäminen

vastakkaista ideologiaa edustavan teoksen yhteyteen
• Isyysoikeus: Tekijän oikeus saada nimensä ilmoitetuksi

teoksen yhteydessä siten kuin hyvä tapa vaatii
• Hyvä tapa = kullakin alalla vallitseva käytäntö

• Esim. mainoksissa ei yleensä ilmoiteta tekijöiden nimiä, kun taas
elokuvissa tekijät ilmoitetaan lopputeksteissä

• Tekijän nimi on ilmoitettava tekijän pyytämässä muodossa



Taloudelliset oikeudet

• Tekijällä yksinomainen oikeus määrätä teoksesta a) valmistamalla
siitä kappaleita ja b) saattamalla se yleisön saataviin

• Tekijällä on oikeus myös määrätä teoksestaan muuttamattomana
ja muutettuna

• Lainsäädännössä pyritty kattamaan mahdollisimman laajasti kaikki
mahdolliset kappaleen valmistamisen ja yleisön saataviin
saattamisen keinot
 Lakitekstin muotoilu vaikeaselkoinen

• Keskeistä ymmärtää, että tekijänoikeus takaa tekijälle hyvin laajat
yksinomaiset oikeudet teoksen taloudelliseen hyödyntämiseen



Tekijänoikeussuojan sisältö

• Tekijänoikeus tarkoittaa tekijän lähtökohtaista yksinoikeutta
päättää teoksen käytöstä

• Moraaliset oikeudet: suojaavat tekijän suhdetta teokseensa
• Ei voida luovuttaa eteenpäin

• Taloudelliset oikeudet: tekijällä yksinomainen oikeus määrätä
teoksen taloudellisesta hyödyntämisestä
• Tähän sisältyy tekijän yksinoikeus määrätä niistä ehdoista,

joilla hänen teostaan saa hyödyntää
• Voidaan luovuttaa joko kokonaan tai osittain

• HUOM! Tekijänoikeus =/= fyysisen kappaleen omistusoikeus



Tekijänoikeuden rajoitukset

• Lähtökohta: määräysvalta suojattuun aineistoon kuuluu aina
tekijälle tai sille oikeudenhaltijalle, jolle tekijä on vapaaehtoisesti
luovuttanut oikeuksia

• Tätä kuitenkin rajoitettu yhteiskunnallisista ja sivistyksellisistä
syistä, esim.:
• Yksityinen käyttö
• Sitaattioikeus

• TekijäL:n rajoitussäännökset rajaavat tekijän taloudellisten
oikeuksien sisältöä monessa suhteessa

• Myös mm. opetuksen, kirjastojen, arkistojen ja museoiden hyväksi
säädetty rajoituksia (TekijäL 16–16f §)



Teoskappaleiden valmistaminen museoissa (TekijäL
16 §)

• Museo saa valmistaa kappaleita omissa kokoelmissa olevasta
teoksesta:

1. aineiston säilyttämistä ja säilyvyyden turvaamista varten
2. teknistä entistämistä ja kunnostamista varten
3. kokoelmien hallinnointia ja ylläpitoa varten sekä
4. vaillinaisen teoksen kappaleen tai puuttuvan osan täydentämiseksi, jos

teosta ei ole saatavissa kaupallisen levityksen tai välittämisen kautta
• Mahdollistaa kokoelmien hallinnan, järjestämisen ja ylläpidon

• Koskee vain museon sisäisiä toimenpiteitä
• Ei voida valmistaa kappaleita asiakkaille tai muille ulkopuolisille

annettavaksi
• Edellyttää lisäksi, että kappaleiden valmistamista ei tehdä taloudellisen

edun tuottamiseksi



Teosten välittäminen yleisölle tutkimusta ja
yksityistä käyttöä varten (TekijäL 16 a § 2 mom)

• Museo saa välittää omissa kokoelmissaan olevan
julkistetun teoksen tutkimusta ja yksityistä opiskelua
varten
• Vastaanottamisen tapahduttava museon tiloissa
• Laite, jota kokoelma-aineistojen tutkimiseen käytetään,

täytyy olla museon erikseen tähän tarkoitukseen
varaama

• Kopiointi ja jatkokäyttö on estettävä teknisin keinoin
• Edellyttää lisäksi, että välittämistä ei tehdä taloudellisen

edun tuottamiseksi
• Mahdollistaa aineiston tutkijasalikäytön



Teosten käyttäminen sopimuslisenssin nojalla
museoissa (TekijäL 16 d §)

• Sopimuslisenssin nojalla museot voivat käyttää
kokoelmissaan olevia teoksia laajemminkin kuin mitä edellä
mainittujen rajoitussäännösten nojalla on suoraan mahdollista
• Oikeudenomistajalla on kuitenkin oikeus kieltää teostensa

käyttö
• Sopimuslisenssijärjestelmässä teoksen hyväksi käyttämiseen

on hankittava lupa tekijöitä laajasti edustavalta järjestöltä
• Esim. musiikin tekijöitä edustaa Teosto ry



Tietosuoja eli henkilötietojen suoja



TÄRKEIMMÄT SÄÄNNÖKSET

• Tietosuoja-asetus eli GDPR (EU) 2016/679
• Tietosuojalaki 1050/2018



HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

• Toiminto tai toiminnot, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai
henkilötietoa sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattisesti tai
manuaalisesti.

• Tietojen kerääminen, tallentaminen, järjestäminen,
jäsentäminen, säilyttäminen, muokkaaminen tai muuttaminen,
haku, kysely, käyttö, tietojen luovuttaminen siirtämällä,
levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen
yhteensovittaminen tai yhdistäminen, rajoittaminen,
poistaminen tai tuhoaminen.

• Kaikki henkilötietoihin kohdistuvat toimenpiteet henkilötietojen
käsittelyn suunnittelusta henkilötietojen poistamiseen ovat
henkilötietojen käsittelyä.



KÄSITTELYPERUSTEET
– Milloin on oikeus käsitellä henkilötietoja?

1. rekisteröidyn suostumus
2. sopimus
3. rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite
4. elintärkeiden etujen suojaaminen
5. yleistä etua koskeva tehtävä tai julkinen valta
6. rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu



KÄSITTELYPERUSTEET MUSEOISSA 1

• Henkilötietojen käsittely voi Museovirastossa käytännössä perustua:
• Lakisääteiseen tehtävään
• Yleisen edun mukaiseen (arkistointi)tarkoitukseen
• Sananvapauteen
• Tiedonvälityksen vapauden turvaamiseen.

• Suostumus käsittelyperusteena on monesti ongelmallinen, koska se on milloin
vain peruttavissa ilman perusteluja.

 Vältettävä suostumuksen käyttöä käsittelyperusteena

• Henkilötietojen käsittely Museovirastossa tapahtuu yleensä lakisääteisen
tehtävän toteuttamiseksi tai yleisen edun mukaisessa ja yleishyödyllisessä
arkistointitarkoituksessa.

• Arkistointitarkoituksessa on kyse erityistilanteesta, johon liittyy joitakin poikkeuksia ja
erivapauksia.

 Esim. oikeus poiketa rekisteröidyn oikeuksista tietyin edellytyksin.



KÄSITTELYPERUSTEET MUSEOISSA 2

• Esim. sananvapautta koskeviin poikkeusoikeuksiin kuuluvat:
• 1) organisaatioiden itse julkaisema toimitettu sisältö

• painetut ja sähköiset julkaisut, näyttelyt, verkkosivut ja verkkonäyttelyt
• 2) jo kertaalleen julkaistun, jo sananvapauden piirissä olevan

aineiston uudelleen julkaiseminen
• lehdet, kirjojat, taideteokset digitaalisessa muodossa

• Otettava kuitenkin huomioon mm. tekijänoikeuskysymykset

• Lisätietoja: Tietosuoja KAM-sektorilla -suositus



ERITYISET HENKILÖTIETORYHMÄT

• Erityisiin henkilöryhmiin kuuluvien (arkaluonteisten) tietojen käsittely on lähtökohtaisesti
kiellettyä.

• Tällaisia tietoja ovat:
• rotu ja etninen alkuperä
• poliittiset mielipiteet
• uskonnollinen ja filosofinen vakaumus
• ammattiliiton jäsenyys
• geneettiset tai biometriset tiedot, joita käsitellään henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten
• terveystiedot
• seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevat tiedot.

• Näitä tietoja voidaan kuitenkin käsitellä tietyin tietosuoja-asetuksessa säädettävin
edellytyksin.

• Esim. käsittely yleisen edun mukaisiin arkistointitarkoituksiin taikka tieteellisiä tai historiallisia
tutkimustarkoituksia varten.

• Tiukennetut kriteerit käsittelylle.



KÄSITTELYPERIAATTEET 1

Henkilötietoja on
• käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta

läpinäkyvästi
• käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti
• kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten
• kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen

nähden
• päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on

poistettava tai oikaistava viipymättä
• säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan

niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista
varten.



KÄSITTELYPERIAATTEET 2

• Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava aina
tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita.

• Tietosuojaperiaatteita on noudatettava koko henkilötietojen
käsittelyn elinkaaren ajan.



Digitointi



DIGITOINTI JURIDIIKAN NÄKÖKULMASTA

• Tekijänoikeus

• Digitointi = kappaleen valmistamista

• Tietosuoja

• Digitointi = henkilötietojen käsittelemistä

 Sekä tekijänoikeus- että tietosuojalainsäädäntöä sovelletaan
digitointiin



TEKIJÄNOIKEUS

• Digitoinnin osalta vapaampaa vrt. aineiston avaaminen

• Museoita koskevat tekijänoikeuden rajoitukset (TekijäL 16-16 f
§) kohdistuvat erityisesti kokoelmien sisäiseen hallintaan,
järjestämiseen ja ylläpitoon
• Digitointi olennaisena osa-alueena ko. toimien

toteuttamisessa

 Digitointi ym. toimien suorittamiseksi sallittua ilman tekijän
lupaa



TIETOSUOJA

• Digitoinnin tietosuoja peilautuu laajemmin ko. aineiston
käsittelyyn museossa

• Onko aineiston sisältämien henkilötietojen käsittely ylipäänsä
sallittua tietosuojalainsäädännön valossa?

• Tietosuoja-asetuksen käsittelyperusteet ja –periaatteet

 Lähtökohtaisesti aineiston digitointi osana henkilötietojen
muuta käsittelyä museossa = yhteensopiva alkuperäisen
käsittelytoimen kanssa



Aineistojen avaaminen



AINEISTOJEN AVAAMINEN JURIDIIKAN
NÄKÖKULMASTA

• Aineistojen avaaminen esim. Finnassa = aineiston julkaisemista
internetissä

• Tekijänoikeus
• Verkossa julkaiseminen = yleisön saataviin saattamista

• Tietosuoja
• Verkossa julkaiseminen = henkilötietojen käsittelemistä

 Sekä tekijänoikeus- että tietosuojalainsäädäntöä sovelletaan
aineiston avaamiseen



TEKIJÄNOIKEUS

• Tekijänoikeuden museoita koskevat rajoitukset eivät
lähtökohtaisesti sovellu aineiston julkaisemiseen verkossa

• Onko museolla sopimusteitse tai muulla vastaavalla tavalla
katsottava olevan oikeus aineiston verkossa julkaisemiseen?
Onko tekijänoikeus aineistoon rauennut?

 Teoskynnyksen ylittävän aineiston, josta ei ole olemassa
sopimusta tai jonka tekijänoikeuden sammumisajasta ei ole
varmuutta, julkaisemiseen on suhtauduttava varauksella



TIETOSUOJA 1/2

• Julkiselta paikalta tallennettujen kuva-aineistojen julkaiseminen on
lähtökohtaisesti vapaampaa kuin yksityiselämää koskevan
aineiston julkaiseminen
• Koskee myös kuvia, joihin sisältyy erityisiä henkilötietoryhmiä

koskevia tietoja
• Esimerkiksi julkisilla paikoilla tapahtuneiden poliittisia ja

uskonnollisia mielenilmauksia koskevien tietojen julkaiseminen on
mahdollista
• Kuitenkin erityinen huolellisuus julkaistaessa erityisiä

henkilötietoryhmiä koskevia aineistoja
• Eettinen pohdinta rekisteröidylle mahdollisesti aiheutuvan

vahingon/riskin suhteesta julkaisemisella saavutettavaan
etuun



TIETOSUOJA 2/2

• Julkaistuun ja käyttöön saatettuun aineistoon voi kohdistua tietosuoja-
asetuksen mukaisia poisto- ja korjauspyyntöjä sekä –vaatimuksia
• Oikeutta tietojen poistamiseen ei sovelleta, kun henkilötietoja

käsitellään yleisen edun mukaisessa arkistointitarkoituksessa
• Selvästi virheelliset tiedot voidaan korjata

• Museot voivat kuitenkin poistaa julkisesti saatavilla olevaa tietoa
perustellun pyynnön tai vaatimuksen seurauksena
• Julkiseksi on päätynyt henkilötietoa, jonka ei tulisi olla julkista

(salassapito)
• On olemassa selkeä turvallisuusuhka, jos tiedot ovat julkisesti

saatavilla
• Museoilla on hyvä olla etukäteen valmisteltu prosessi poisto- ja

korjausvaatimusten käsittelylle ja niistä aiheutuville toimenpiteille
• Lisätietoja mm. Tietosuoja KAM-sektorilla –suositus



EDESMENNEIDEN HENKILÖTIETOJA
SISÄLTÄVÄ AINEISTO

• Tietosuojalainsäädäntöä ei sovelleta kuolleiden henkilöiden
henkilötietoihin

• Henkilötiedot koskevat nimensä mukaisesti henkilöä itseään, eikä muilla
ole oikeutta päättää toisen henkilötietojen käytöstä
 Mitään lakisääteistä oikeutta henkilötietojen suojan perusteella

estää/määritellä valokuvan käyttöä ei läheisillä ole
• Kuolleen henkilön tiedot saattavat kuitenkin sisältää erityisiin

henkilötietoryhmiin kuluvia tietoja
• Näistä tiedoista voi olla pääteltävissä elossa olevien sukulaisten

tietoja, esim. perinnöllisiä sairauksia
 Tältä osin tietosuojalainsäädäntö soveltuu

• Lisäksi valokuvien julkaisemisessa on huomioitava paljon muutakin, mm.
julkisuuslainsäädäntö, tekijänoikeusnäkökulmat jne.



Esimerkki: hääkuva



HUOMIOITAVAA

1. Konteksti
• Missä kontekstissa digitoiva/julkaiseva museo toimii?

• Julkishallinnon organisaatio
• Yksityinen ammatillinen museo
• Ei-ammatillinen museo

• Mitä lainsäädäntöä/sen mahdollisia rajoituksia ja poikkeuksia
museoon sovelletaan?

2. Digitointi vs. aineiston avaaminen
• Juridisesti eriävät toimet, joihin sovelletaan osittain erilaisia

säännöksiä ja periaatteita
• Kummasta kulloinkin on kyse?



EETTINEN POHDINTA

• Juridiikka antaa harvoin ehdotonta/lopullista vastausta
• Museoiden liikkumavara

• Eettinen pohdinta olennaisessa osassa
• Erityisesti aineiston julkaisuun liittyen
• Punnittava kaikkia asiaan vaikuttavia intressejä

• Museoalan eettiset ohjeet



Kiitos!



Kysymyksiä ja vastauksia



Museoissa säilytettäviin arkistoaineistoihin liittyvät
tekijänoikeus- ja tietosuojakysymykset

- Eroja, yhtäläisyyksiä muihin museon aineistoihin?



ARKISTOAINEISTON JURIDIIKKAA

• Lähtökohta: samoja tekijänoikeus- ja tietosuojasäännöksiä
sovelletaan kaikkeen aineistoon, myös arkistoaineistoon

• Olemassa joitakin poikkeuksia
• Esim. tietosuojan osalta henkilötietojen käsitteleminen

yleisen edun mukaiseen arkistointitarkoitukseen
• Tiettyjä erivapauksia tietosuojalainsäädännön velvoitteista

• Esim. rekisteröidyllä ei oikeutta tietojensa poistoon
• Arkistoinnissa yleensä kyse ko. aineiston säilyttämisestä,

hallinnasta, järjestämisestä, ylläpidosta
• Tekijänoikeuslain museoita koskevat rajoituspykälät (16 – 16 f §)

soveltuvat
• Mahdollista esim. valmistaa kappaleita aineiston säilyvyyden

varmistamiseksi



Kokoelmiin on aikoinaan otettu valokuvia, joista ei
erikseen ole tehty (tallennus)sopimusta

- Voidaanko tällöin olettaa, että museolla on oikeus
käyttää kuvaa vai odotetaanko tekijänoikeusajan

umpeutumista?



Aineiston omistajuuteen liittyvät ongelmat

• Kauan sitten tapahtuneet aineiston luovutukset
• Ei olemassa kunnollista dokumentaatiota

• Ainoastaan vastaanottokuitti tms., jossa ei ole tarkemmin määritelty
luovuttajan ja luovutuksensaajan oikeuksia ja velvollisuuksia aineiston
suhteen

• Luovutuksesta ei olemassa minkäänlaista dokumentaatiota
• Aineiston deponoinnit eli talletukset

• Taho/henkilö X on luovuttanut aineiston Y museolle
talletuksena

• Taustalla esim. säilytystilojen tai –olosuhteiden puute
• Aineiston omistajuus ja tekijänoikeudet säilyvät luovuttajalla
• Ongelmina erityisesti erittäin pitkäaikaiset talletukset

• Aineiston omistajuuden tulkintaongelmat



Ratkaisuvaihtoehtoja

• Tilanteet usein hyvin hankalia erityisesti todisteluvaikeuksien
vuoksi

• Todistelun avuksi voidaan pyrkiä ottamaan kaikki saatavilla
oleva aineistoon ja sen luovutukseen liittyvä dokumentaatio
• Suullinen tieto luovutuksesta
• Aineiston luettelointi- tms. tiedot
• Päiväkirjamerkinnät
• Yms.

Tavoitteena näyttää toteen, että luovuttajan tarkoituksena on
ollut myös aineiston tekijänoikeuksien siirto
• Konkludenttinen sopiminen ja alan tapa



Riskienhallinta

• Olennainen osa päätöksentekoa
• Pohdittava mm.

• Kuinka vahvat todisteet museolla on puolellaan?
• Mikä on museon intressin suuruus kyseessä olevaan

aineistoon?
• Merkittävyys kokoelmissa (kvantitatiivinen/kvalitatiivinen)

• Kuinka suuri on riski asian päätymisestä median
käsiteltäväksi?

• Mahdollisen tuomioistuinkäsittelyn todennäköinen lopputulos?
 Tapauskohtainen harkinta ja riskien punninta mahdollisia hyötyjä

vasten
• Museon oma kokoelmapolitiikka

• Museovirasto: Aineiston käyttö lähtökohtaisesti normaalisti



Mitkä ovat julkaisemisen aikarajat?

- Voidaanko henkilötietoja julkaista (esim. henkilön
kuva), jos voidaan olettaa, että henkilö voi olla vielä

elossa?



JURIDIIKAN SOVELTAMISEN AIKARAJAT

• Tekijänoikeus

• Tietosuoja
• Sovelletaan elossa oleviin henkilöihin



VOIDAANKO JULKAISTA ENNEN AIKARAJAA?

• Tekijänoikeus
• Onko saatu oikeus julkaista (sopimus tms.) tai soveltuuko

joku tekijänoikeuden rajoituksista?

• Tietosuoja
• Soveltuuko jokin tietosuoja-asetuksen 6 artiklan mukaisista

käsittelyperusteista?

• Jos vastaus on kyllä -> voidaan julkaista
• Jos vastaus on ei -> ei voida julkaista




