
USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET  
 
Kattaako sopimus Kuvastoon kuulumattomat taiteilijat?  
Taidekokoelmat verkossa -sopimus kattaa myös Kuvastoon kuulumattomien suomalaisten 
tekijänoikeudenalaisten taiteilijoiden teosten esittämisen verkossa, jollei taiteilija tai oikeuden 
haltija ole erikseen esittänyt, ettei teoksia saa laittaa verkkoon.   
Kuvasto edustaa sopimuksemme puitteissa kaikkia taiteilijoita ja oikeudenhaltijoita, ja kaikki suoja-
ajan piirissä olevat taiteilijat raportoidaan.   
  
Mitkä kaikki teokset on ilmoitettava raportointijärjestelmään?  
Kaikki verkossa 1.1.2022-31.12.2022 esiintyneet suomalaisten taiteilijoiden teokset, joiden 
tekijänoikeudet ovat voimassa. Tekijänoikeudet raukeavat 70 vuotta taiteilijan kuolinvuoden 
jälkeen. Tiedotusmateriaaleissa käytettyjä kuvia ei tarvitse ilmoittaa. Tarkemmat tiedot 
sopimukseen sisältyvistä teoksista löydät yleisistä sopimusehdoista. 
  
Mihin mennessä teokset on oltava raportoituna kokonaisuudessaan?  
Teosten on oltava raportoituina perjantaihin 13.1.2023 klo 16 mennessä. Myöhästyneitä 
raportointeja ei voida ottaa vastaan.   
  
Kuinka paljon kuvia yhdestä teoksesta saa julkaista verkossa?  
Suomen museoliiton välinen sopimus antaa rajattoman oikeuden julkaista teoskuvia verkossa. 
Museon maksamaan korvauksen määrään ei vaikuta montako teoskuvaa museo on julkaissut.  
  
Museoliiton raportointityökaluun liittyen: riittääkö, että täyttää ja tallentaa 
täytetyn raportointilomakkeen vai tarvitseeko tiedot lähettää jonnekin?   
Tietoja ei tarvitse lähettää mihinkään. Riittää, että täytät raportointityökalussa tarvittavat 
kohdat. Muista kuitenkin aina jokaisen täyttämäsi tiedon jälkeen tallentaa tehdyt muutokset.  
  
Museoliiton raportointityökaluun liittyen: miten raportoituja teoksia voi päivittää? Saako edellisen 
vuoden tietoja jotenkin poistettua?  
Jokaisen taiteilijan kohdalla on lopussa muokkaa-valikko, josta voi poistaa tai muuttaa tietoja. Uusia 
teoksia ja taiteilijoita voi lisätä listan loppupäässä olevaan tyhjään sarakkeeseen. Aina 
yhden rivin täytön jälkeen ilmestyy uusi rivi. Muistathan tallentaa lisäykset ja muutokset.  
  
Pidetäänkö teoskuvien julkaisemisen erikseen kieltäneistä taiteilijoista jotain listaa ja mistä sellaisen 
voisi löytää?  
Kuvastolla ei ole teoskuvien kieltämistapauksia. Jos taiteilija on kieltänyt teostensa esittämisen, asia 
on ensisijaisesti saatettu omistajatahon tietoon.  
  
Miten julkaistut kuvat tulisi merkitä?  
Tekijänoikeudenalaisten teosten yhteyteen tulisi laittaa “C Kuvasto” ja “Museon nimi”.   
  
Missä kuvia saa käyttää?  
Teoskuvien käyttö omilla verkkosivuilla on sallittua. Some-käyttö on sallittua niin, ettei sosiaalisen 
median alustan omistava yhtiö saa omistusta teoskuvaan ja linkki ohjaa esim. museon omille 
sivuille. Sopimus oikeuttaa selailukäyttöön ei kaupallisessa mediassa niin, että selkeästi käy ilmi, 
mikä museo omistaa teoksen. Sama periaate toistuu yhteystyökumppanien kanssa toimiessa.  
  
 Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Kirjoita meille: museoliitto@museoliitto.fi 

https://museoliitto.fi/doc/taidekokoelmat_avoimeen_tietoverkkoon/yleiset_sopimusehdot.pdf

