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Teemat
• Museokokoelmat ja tekijänoikeudet
• Tekijänoikeudet ja digitalisaatio
• Tekijänoikeuksien hallinnan kehittäminen sekä tekijänoikeudellisen 

aineiston saatavuuden ja käytön parantaminen
– Teoskynnysten ylittävät aineisto
– Valokuvat, julisteet, pienpainanteet
– Muut materiaalit 

• Kysely museoille



Museokokoelmat ja tekijänoikeudet



Museokokoelmat ja 
tekijänoikeudet

• Kokoelmat:
– Esinekokoelmat: 5,5 milj.kpl

(kartunta n. 60 000/v)
– Teoskokoelmat: 350 000 kpl 

(kartunta n. 3000/v)
– Valokuvia: 24 milj.kpl (kartunta 

150 000 kpl/v)
– Näytteitä 15 milj.kpl (100 000 

kpl/v)

• Museoiden kokoelmissa on 
aineistoja:
– Tekijänoikeudet ovat 

vanhentuneet
– Tekijänoikeudet ovat voimassa

• 70-vuotta tekijän kuoleman 
jälkeen (teokset)

• 50-vuotta tekohetkestä 
(muut)

Teoskokoelmista arviolta 60 %:ssa tekijänoikeudet ovat voimassa. 
Muiden kokoelmien osalta arviota ei ole tehty. 

Museot voivat näyttää kaikkia omistamiaan kokoelmia ilman erillisiä 
korvauksia hallinnoimassaan museorakennuksessa (fyysinen kanava). 



Tekijänoikeudet ja digitalisaatio



Digitalisaatio on keskeisin 
mahdollisuus, jolla voidaan 
parantaa kulttuuriperinnön 
saavutettavuutta ja saatavuutta 
sekä monipuolistaa museoiden 
talousrakennetta.



Museoalan 
digitalisaatio

• Museoiden digitalisaatiossa on Suomen 
museoliiton strategiassa tunnistettu viisi 
tasoa: 

1) kokoelmien digitointi 
2) hallinnointiin ja tallentamiseen liittyvien 

järjestelmien käyttöönotto
3) kokoelmien ja palvelujen online-

välittäminen ja käyttö
4) sisältöjen ja kokoelmatietojen 

tuottaminen vuorovaikutuksessa 
yleisön/yhteisön kanssa

5) digitoitujen materiaalien uudet 
käyttötavat muun muassa lisätyn 
todellisuuden (AR) ja keinotodellisuuden 
(VR) tuottamisessa sekä tekoälyn käyttö 
uusien ratkaisujen ja tulosten 
saavuttamiseksi (tiedon louhinta).



Museoiden digitalisaatio tänään 
(Museotilasto 2019)

Digitoidut kokoelmat
• Kulttuurihistorialliset esineet: 1,5 milj. 

- osuus kokoelmista: 28%
• Taideteokset: 0,3 milj.

- osuus kokoelmista: 72%
• Valokuvat: 3,5 milj.

- osuus kokoelmista 15%
• Luonnontieteelliset näytteet: 0,5 milj.

- osuus kokoelmista: 3%

Julkaistu verkossa
• 0,3 miljoonaa

- osuus kokoelmista: 6%, osuus digit.kok. 20%
• 45 000

- osuus kokoelmista: 11%, osuus digit.kok.15%
• 0,8 miljoonaa

- osuus kokoelmista: 3%, osuus digit.kok. 23%
• 0,5 miljoonaa

- osuus kokoelmista: 3%, osuus digit.kok. 100%



Digitalisaation mahdollisuuksia ei pystytä 
hyödyntämään jos emme ratkaise:

– Jakelua (Digimuseo.fi)
– Tekijänoikeuksien hallintaa ja niihin liittyviä 

korvauksia (Taidekokoelmat verkossa –sopimus) 



Tavoite

Museot pystyvät toteuttamaan toimintaansa missio 
edellä kiinnittämättä huomiota aineistojen 

tekijänoikeudelliseen asemaan.



Taidekokoelmat verkossa –sopimus 
Kuvaston kanssa



Museoiden kokoelmateokset 
saataville

• Suomen museoliitto ja 
Visuaalisen alan 
taiteilijoiden 
tekijänoikeusyhdistys 
Kuvasto ry (Kuvasto) 
allekirjoittivat 29.3.2017 
sopimuksen, jolla 
mahdollistetaan museoiden 
taidekokoelmissa olevien 
suomalaisten tekijöiden 
taideteosten saattaminen 
avoimeen tietoverkkoon. 



Pääosa museoiden teoskokoelmista 
sopimuksen piirissä

• 21.4.2021 mennessä 
Taidekokoelmat verkkoon -
sopimukseen on liitetty 37 
museoita omistavien 
organisaatioiden teoksia ja 
Valtion taideteostoimikunnan 
kokoelmat. Sopimuksen piirissä 
on tällä hetkellä Suomen 
merkittävimmät taidemuseot.

• Sopimuksen piirissä on 
Museotilasto 2019 tietojen 
perusteella 202 000 teosta, joka 
kattaa noin 60 % julkisista 
kokoelmista. Oletettavaa on, että 
tekijänoikeudellisen materiaalin 
osalta osuus on tätä suurempi. 

William Lönnberg (1912), Mikkelin taidemuseo



Julkistettavien teosten määrä 
nopeassa kasvussa

• Vuonna 2020 sopimuksen perusteella 
saataville saatettujen teosten määrä 
kolminkertaistui. 

• Vuoden lopussa verkossa oli 
katsottavista 13 458 teoskuvaa. 
Samalla sopimuksesta korvauksia 
saaneiden taitelijoiden määrä 
kolminkertaistui. Vuodelta 2020 
korvauksia maksettiin 2950 taiteilijalle 
reilut 250 000 euroa. 

Purjehtija, Magnus Enckell,(1908) Forssan museo.



Sopimuksen nykyinen rahoitusperusta 
päättyy 2021 

• Museoiden jatkamiseen sopimuksessa 
vaikuttaa sopimushinnan lisäksi 
sopimuksen mukaan tuoma toiminnallinen 
ja taloudellinen hyöty. 
Vaihtoehtoiskustannus, esimerkiksi se, 
että museot sopisivat oikeuksista suoraan 
Kuvaston kanssa, olisi merkittävästi 
korkeampi. 

• Toiminnallisen hyödyn osalta tilanne on 
muuttumassa nopeasti digitaalisen 
kanavan merkityksen kasvaessa 
museoiden tehtävän toteuttamiseksi. 
Tämä on näkynyt erityisesti Finnaan
tuotujen materiaalimäärien kasvussa. 

• Taloudellista hyötyä on mahdollista 
saavuttaa, kun digitaalinen kanava 
kustannustehokkaampana työtapana tulee 
fyysisen kanavan rinnalle, ja joissain 
tapauksissa jopa sen korvaten. Lisäksi 
digitaalinen kanava tarjoaa museoille ja 
taiteilijoille mahdollisuuden tulojen 
kasvattamiseen, kun tähän soveltuvat 
alustaratkaisut kehittyvät ja kuluttajat ne 
löytävät.

Emil Wikström (1909), Kansallismuseo



Museoalan digitalisaatio-ohjelma?
• Suomen museoliitto ja Kuvasto 

esittävät, että opetus- ja 
kulttuuriministeriö, Suomen museoliitto 
ja Kuvasto jatkavan museoiden 
digitaalisen transformaation 
vauhdittamista 5 vuotisella 
museoiden digitalisaatio-ohjelmalla, 
jossa tuetaan museoita 
tekijänoikeusmaksujen maksamisessa 
ja uusien toimintamallien ja 
ansaintalogiikkojen käyttöön 
ottamisessa. 

• Ohjelma kohdistetaan 
ensivaiheessa taidemuseoihin, 
mutta tavoitteena on laajentaa se 
koskemaan kaikkia ammatillisesti 
hoidettuja museoita ja kaikkia 
museoiden kokoelmissa olevia 
tekijänoikeudellisia aineistoja 
(dokumenttivalokuvat, 
pienpainanteet, lehdet, AV-aineistot 
ja muut tallenteet). 



Vuosi 2022 (2021)?

• Museoalan digitalisaatio -ohjelman 
käynnistäminen ja kohdennettu esittely 
säätiöille 

• merkittävimmät taidemuseot ja 
taidekokoelmat jatkavat/ovat 
Taidekokoelmat verkossa -sopimuksen 
piirissä

• rakennetaan malli, joka mahdollistaa 
Taidekokoelmat verkossa -
sopimuksen piirissä olevien teosten 
kaupallisen käytön Digimuseo.fi -
palvelussa 

• rakennetaan malli, joka mahdollistaa 
myös muiden kuin teoskynnyksen 
ylittävien teosten saataville 
saattamisen ja käytön digitaalisessa 
kanavassa (yhteistyö Kopiosto)


