Kuvituksen käyttö kirjaston tekemässä videotallenteessa
Lupaehdot
Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry:n yleiselle kirjastolle myöntämä lupa painettuun julkaisuun sisältyvän
kuvataiteellisen teoksen tai valokuvan taikka julkaisun kansikuvan käyttöön kirjaston valmistamassa
videotallenteessa.
1. Sallittu käyttötarkoitus ja määritelmät
Tällä luvalla kirjasto saa taltioida kokoelmassaan olevaan painettuun julkaisuun sisältyvää kuvitusta
osaksi kirjaston itse valmistamaa lukutuokio-, kirjavinkkaus-, kirjailijahaastattelu- tai vastaavaa
videotallennetta ja välittää kuvitusta osana videotallennetta tai edellä mainitun tapahtuman livestriimausta
yleisön saataville jäljempänä olevin ehdoin.
Julkaisulla tarkoitetaan kirjaston kokoelmaan sisältyvää painetussa muodossa olevaa kirjallista teosta,
esimerkiksi kirjaa tai sarjakuvajulkaisua. Tässä luvassa kirjallisella julkaisulla ei tarkoiteta sanoma- tai
aikakauslehteä.
Kuvituksella tarkoitetaan julkaisuun sisältyviä tekijänoikeuslain suojaamia kuvataiteellisia teoksia ja
tekijänoikeuslain 49 a §:ssä tarkoitettuja valokuvia tai julkaisun kansikuvaa.
Videotallenteella tarkoitetaan yleisten kirjastojen tekemää kuvatallennetta, joka sisältää tai johon
tallennetaan julkaisuun sisältyvää kuvitusta.
Välittämisellä tarkoitetaan kirjaston valmistaman videotallenteen välittämistä siten, että se on yleisön
saatavilla tämän luvan mukaisella julkaisukanavalla ajasta ja paikasta riippumatta.
2. Käyttöoikeus
Kirjasto saa
-

liittää videotallenteeseen julkaisuun sisältyvää kuvitusta näyttämällä, kuvaamalla tai vastaavalla
tavalla tai
näyttää julkaisuun sisältyvää kuvitusta livestriimaustilanteessa sekä
julkaista videotallenteen Kirjastokaista.fi-palvelussa tai muulla kirjaston omalla julkaisukanavalla,
kuten kirjaston omalla Vimeo- tai YouTube-kanavalla. Videotallenteen saa linkittää upottamalla
kirjaston omalle verkkosivulle.

Lupa kattaa yhden videotallenteen tai livestriimauksen tekemisen, jonka kesto saa enimmillään olla 30
minuuttia. Videotallenteelle saa taltioida tai livestriimaustilanteessa näyttää useamman kirjan kuvitusta, ei
kuitenkaan tällä luvalla enempää kuin kolmesta eri julkaisusta.
Videotallenne saa olla yleisön saatavilla niin kauan kuin kirjastolla on voimassa oleva lupa kyseisen
julkaisun sisältämää kuvitusta koskien. Luvan voimassaolon päättyessä tällä luvalla valmistetut
videotallenteet tulee poistaa yleisön saatavilta, eikä niitä saa käyttää ilman erikseen hankittua uutta lupaa.
Videotallenne tulee olla käyttäjien saatavilla maksutta.
Käyttäjä saa katsoa videotallenteita julkaisukanavien kautta vain henkilökohtaisessa tarkoituksessa.
Videotallenteita ei saa ladata tai tallentaa palvelusta.

Tämä lupa ei koske sellaisia teoksia tai julkaisuja, joiden kuvaamisen, tallentamisen ja käytön Kopioston
luvalla oikeudenhaltija on kieltänyt ja ilmoittanut tämän kiellon Kopiostolle. Mikäli oikeudenhaltija on
ilmoittanut tällaisen kiellon Kopiostolle, Kopiosto ilmoittaa siitä kirjastolle. Tiedot tällaisista teoksista tai
julkaisuista löytyvät myös Kopioston verkkosivuilta.
3. Muut käyttöehdot
Käyttöoikeus kattaa ainoastaan kirjaston oman, omille asiakkailleen suunnatun, ei-kaupallisen toiminnan.
Kuvataiteellisia teoksia ja valokuvia ei saa muokata eikä kirjastolla ole oikeutta antaa käyttöoikeuksia
videojulkaisuihin liitettyihin kuviin.
Tällä luvalla kirjoja ja niihin sisältyviä teoksia ja valokuvia ei saa digitoida digitaalisiksi kirjoiksi,
animaatioiksi tai vastaaviksi kuvatallenteiksi.
Kirjallisen teoksen tekstin ja sen osien lukemiseen ja taltioimiseen videolle kirjasto tarvitsee erillisen luvan
tekstin oikeudenhaltijalta.
4. Tekijä- ja teostiedot
Videotallenteella tulee aina mainita tai näkyä tekijä- ja teostieto. Nämä tiedot tulee myös merkitä videon
yhteyteen julkaisukanavalle.
5. Raportointi
Kirjaston tulee ilmoittaa Kopiostolle videotallenteella käytetystä kuvituksesta seuraavat tiedot luvan
hankinnan yhteydessä:
•

Videotallenteella käytettävän kirjallisen julkaisun/julkaisujen nimi ja julkaisun ISBN-numero.

•

Kuvittajan/kuvittajien tiedot.

•

Tieto, miten kuvitusta käytetään videotallenteella (näytetäänkö ainoastaan kansikuva vai myös
muuta kuvitusta, oliko kuva näkyvillä pidempään tai koko videon ajan) sekä kuvan ajallinen kesto
videotallenteella.

•

Videotallenteen julkaisukanava(t).

Lisäksi kirjaston tulee ilmoittaa lupakauden päätyttyä Kopiostolle:
•

Videotallenteen katsojakerrat.

6. Luvan peruuttaminen
Kopiostolla on oikeus peruuttaa kirjastolle myönnetty lupa välittömin oikeusvaikutuksin, mikäli kirjasto ei
noudata lupaehtoja.
Teosten tämän luvan vastaisesta käytöstä oikeudenhaltijalla on oikeus vaatia tekijänoikeuslain 57 §:n
mukainen hyvitys.
7. Tarkastusoikeus
Kopiostolla on oikeus tarkastaa kirjaston käyttämille tallennusalustoille tällä luvalla tehdyt videotallenteet.
Kopiostolla on oikeus pyydettäessä saada kirjastolta selvitys tämän luvan ehtojen soveltamisesta kirjaston
toiminnassa.

8. Kopioston vastuu
Kopiosto myöntää luvan tekijänoikeuslain 16 d §:n mukaisena käyttölupana. Kopiosto vastaa niistä
perustelluista korvausvaatimuksista, joita Kopiostoon tai sen jäsenjärjestöön kuulumaton oikeudenhaltija
esittää kopiointiluvan voimassaoloaikana tapahtuneesta ja näiden lupaehtojen mukaisesta kopioinnista.
9. Luvan voimassaolo
Tämä lupa tulee voimaan, kun kirjasto on suorittanut videotallennekohtaisen tekijänoikeuskorvauksen ja on
voimassa sovitun ajan.
Nämä lupaehdot ovat voimassa 1.1.2021 alkaen. Tämä lupa on tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista
annetun lain 36 §:n mukainen kokeilulupa (pilottilupa).

