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Perusfaktat 
• Tekijänoikeus: kohteena on henkilön luoma teos 
 
• Lähioikeus: mm. esittävän taiteilijan oikeus 
 
• Tekijänoikeus syntyy automaattisesti luomishetkellä (ei tarvi 

esim. rekisteröidä) 
 

• Tekijänoikeusjärjestöt: 
TEOSTO - Musiikki/ konsertit, tapahtumat, taltiointiluvat tekijänoikeudet  
GRAMEX - Musiikki/ äänitteet, levytykset, musiikkivideot 
KOPIOSTO - Valokopiointi, radio- ja televisio-ohjelmien nauhoittaminen 
KUVASTO - Kuvataide 
TUOTOS - Elokuva ja av-tuotanto 
SANASTO - Kirjallisuus ja kääntäjät  
 
+ suuret oikeudet (Nordic Drama Corner, Suomen Näytelmäkirjailijat, 
kansainväliset edustajat…) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Tekijän oikeudet 
Taloudelliset oikeudet  
 
1. kappaleiden valmistaminen 
(painaminen, monistaminen, 
kopioiminen, tallentaminen) 
 
2. saattaminen yleisön 
saataviin (esittäminen ja 
näyttäminen, levittäminen ja 
välittäminen) 

 

Moraaliset oikeudet 
 
1. isyysoikeus (tekijän nimi on 
mainittava teoksen 
käyttämisen yhteydessä hyvän 
tavan mukaisesti)  

 
2. respektioikeus (muilla ei ole 
lupaa muuttaa teosta 
taiteellista arvoa loukkaavalla 
tavalla) 

 
Tekijällä on oikeus määrätä miten ja missä tilanteissa 
muut saavat teosta käyttää 
 



Milloin tekijänoikeus ei ole voimassa? 
 

• Tekijänoikeus loppuu 
•  EU: teosten suoja-aika on tekijän elinikä + 70 vuotta 
• Muut: yleensä 50 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä 
• Yhteisteokset: lasketaan viimeksi kuolleen tekijän mukaan  

 
• Lähioikeus loppuu: 50 vuotta siitä kun lähioikeussuojan kohde tehty 

 
• yksityinen käyttö 

 
• siteerausoikeus 
 



Julkinen esittäminen 
• Musiikin käyttö radiossa, televisiossa, verkossa, tapahtumissa ja tilaisuuksissa 

sekä asiakas- ja henkilökuntatiloissa. 
 

• JULKINEN TILAISUUS:  tilaisuus, johon kuka tahansa voi osallistua, on julkinen 
riippumatta siitä, kuinka moni tulee paikalle tai onko tilaisuus maksullinen vai 
maksuton.  
 

• Myös suljetun piirin tilaisuudet voivat olla julkisia 
• eläkeläisten tai opiskelijoiden tanssit tai jonkin ammattiryhmän 

kokoontumiset  
• musiikki työntekijöille työpaikalla, työpaikkaruokalassa tai yrityksen juhlissa 

 
• Julkista esittämistä ei ole  

• yksityiset häät, hautajaiset ja perhejuhlat 
• jumalanpalvelukset  
• ei-kaupallinen opetus   



Sovittaminen 
• Sovittaminen on teoksen musiikin luovaa muuntelua.  
• Sovittajan luovan panoksen teoksen uuteen asuun pitää 

olla selvästi tunnistettavissa.  
 

• Sovittamiseen pitää AINA kysyä tekijöiden lupa. 
 Huom! Sovittamista on myös suomentaminen. 
 
• Sovittamista ei ole 

• soitintaminen ilman luovaa panosta 
• helpompien versioiden laatiminen 
• sävellajin tai äänialan muuttaminen 
• sovitusjäljitelmien laatiminen kuulonvaraisesti 
• vähäiset muutokset ja esittäjän tulkinnallinen panos 



Taltiointi ja videointi 
• Taltiointi = äänitys, videointi, valokuvaus… 

 
• Teoksen taltiointiin tarvitaan aina tekijöiden lupa 

• Youtubessa on myös tekijänoikeudet voimassa! 

 
• Taltioinnin saa tehdä omaan käyttöön (max kuusi kopiota) 

sekä mm. työhakemuksen tai portfolion liitteeksi  
 

• Oppilaitoksessa  
• oppilaan tai opettajan elävän musiikkiesityksen tallentaminen on 

sallittua, kun tallennusta käytetään opetuksen yhteydessä vain 
tilapäisesti, esimerkiksi arvostelua tai kertaluonteista kuuntelua tai 
katselua varten 

 
 
 
 



Konsertti vai teatteriesitys? 
• Konsertti, gaala, lauluilta 

• Teosto 

• Revyy, kabaree, ravintolashow 
• Teosto, sovitusluvat 

• Näytelmä johon liitetään musiikkia livenä tai äänitteeltä 
• Näytelmän luvanhaltija,Teosto, sovitusluvat, Gramex 

• Musiikkinäytelmä ja suomalainen musikaali 
• Näytelmän luvanhaltija (Produktiokohtainen: mm. Suomen 

Näytelmäkirjailijaliitto, Näytelmäkulma - Teattereiden näytelmätoimisto ja 
Suomen Teatteritoimisto)  

• Ulkomainen musikaali 
• Näytelmän luvanhaltija (Produktiokohtainen: mm. Josef Weinberger Ltd.), 

suomennos (produktiokohtainen: mm. Näytelmäkulma, suomentaja itse) 



Koreografioiden tekijänoikeus 
Koreografilla on oikeudet omiin teoksiinsa ja luvattomasta 

käytöstä rangaistaan tekijänoikeuslain mukaisesti. 
 

• Koreografit ovat itse vastuussa teoksensa arkistoinnista 
(esim. esityksen taltioinnista). Jos epäily plagioinnista 
syntyy, pätevin todiste alkuperäisestä teoksesta on 
taltiointi. 

• Huom! Musikaalielokuvista tai lavaversioista (Fosse jne.) 
poimittuja koreografioita ei saa  ilman lupaa esittää.  
 

• Lisätietoja: Suomen tanssitaiteilijain liitto ry. www.teme.fi  

http://www.teme.fi/


Kopiointi, julisteet ja käsiohjelmat… 
• isyysoikeus  

• Kaikkien tekijöiden nimi on mainittava teoksen käyttämisen yhteydessä 
hyvän tavan mukaisesti 

• Säv. San. Sov. Arr. + oikeuden haltija 

 
• Valokuvat käsiohjelmissa ja proggiksissa (projisoinnit) 

• Valokuvan käyttöön tarvitaan aina lupa. Älä ota sokkona netistä!!! 
• Wikimedia commons: http://commons.wikimedia.org/ 

 
• Oppilaitokset 

• Nuottijulkaisua saa valokopioida opetus- ja tutkimuskäyttöön sekä 
esityksiä ja niihin valmistautumista varten lukukauden aikana samoille 
opiskelijoille enintään 10 sivua, ei kuitenkaan enempää kuin puolet koko 
julkaisusta. 

 

http://commons.wikimedia.org/


Kenen vastuu? 
• Teoksen luoja ja tekijä 

• Halutessaan rekisteröi teoksensa, sävellyksensä, sovituksensa yms.  
• Antaa luvan tai kieltää teoksensa käytön kysyttäessä 

 

• Tuotantotaho eli tapahtuman järjestäjä 
• Vastaa tekijänoikeusluvan hakemisesta, ilmoituksesta ja maksuista  

 

• Esiintyjä 
• Toimittaa tiedot esitettävistä kappaleista järjestäjälle 
• Käsittelee saamaansa materiaalia asianmukaisesti 

 
Tunnista milloin olet esiintyjä, teoksen luoja tai 

tuotantotaho!  
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