
 
 

Användning av illustrationer i en videoinspelning gjord av biblioteket  

 

Licensvillkor  
 

Licensen som upphovsrättsorganisationen Kopiosto rf beviljat det offentliga biblioteket gäller användning 
av ett bildkonstverk eller fotografi som ingår i en tryckt publikation, eller omslagsbilden av en publikation i 
en videoinspelning gjord av biblioteket.  

1. Tillåtet användningsändamål och definitioner 

Med detta tillstånd kan biblioteket visa illustrationerna i en tryckt publikation i sin samling som en del av en 
lässtund, boktips, författarintervju eller motsvarande videoinspelning gjord av biblioteket själv, och överföra 
illustrationen till allmänheten på de villkor som anges nedan, som en del av en videoinspelning eller 
livestreaming av tidigare nämnda evenemang. 

Med publikation avses ett litterärt verk i tryckt format som ingår i bibliotekets samling, såsom en bok- eller 
serietidningspublikation. I denna licens avser en skriftlig publikation inte en dagstidning eller tidskrift. 

Med illustration avses bildkonstverk som ingår i en publikation skyddade av upphovsrättslagen, samt 
fotografier och omslagsbilder i en publikation som stadgas i 49 a § i upphovsrättslagen. 

Med videoinspelning avses en bildinspelning gjord av offentliga bibliotek som innehåller eller spelar in en 
illustration som ingår i en publikation. 

Med överföring avses sändning av en videoinspelning gjord av ett bibliotek på ett sådant sätt att den är 
tillgänglig för allmänheten på en publikationskanal i enlighet med denna licens, oavsett tid och plats.  

2. Användningsrätt 

Biblioteket får  

- bifoga en illustration i en publikation genom visning, beskrivning eller liknande till 
videoinspelningen, eller 

- visa en illustration som ingår i en publikation i en livestreaming-situation, samt 
- publicera videoinspelningen på tjänsten Kirjastokaista.fi (Bibliotekens webbtv) eller på någon 

annan av bibliotekets egna publikationskanaler, till exempel bibliotekets egen Vimeo- eller 
YouTube-kanal. Videoinspelningen kan också länkas genom att bädda in den på bibliotekets egen 
webbplats. 

Licensen omfattar produktion av en videoinspelning eller livestream, med en maximal längd på 30 minuter. 
Illustrationer ur fler än en bok kan spelas in på en video eller visas i en livestreaming-situation, men med 
detta tillstånd får inte mer än tre olika publikationer spelas in.  

Videoinspelningen kan göras tillgänglig för allmänheten så länge som biblioteket har en giltig licens för 
illustrationerna i den ifrågavarande publikationen. När giltighetstiden för denna licens utgår får 
videoinspelningar som gjorts med denna licens inte längre vara tillgängliga för offentligheten och får inte 
användas utan att erhålla en skild ny licens. Videoinspelningen måste vara tillgänglig gratis för 
användarna.  



 
 
Användaren får titta på videoinspelningar via publiceringskanaler endast för personligt bruk. 
Videoinspelningar får inte laddas ner eller sparas från tjänsten. 

Denna licens gäller inte för verk eller publikationer vars filmning, lagring och användning med Kopiostos 
licens har förbjudits av rättsinnehavaren och detta meddelats Kopiosto. Om rättsinnehavaren har meddelat 
Kopiosto om ett sådant förbud, informerar Kopiosto biblioteket om detta. Information om sådana verk eller 
publikationer finns även på Kopiostos webbplats. 

3. Övriga användningsvillkor 

Användningsrätten täcker endast bibliotekets egen icke-kommersiella verksamhet riktad till sina egna 
kunder.  

Bildkonstverk och fotografier får inte redigeras och biblioteket har inte rätt att ge användningsrättigheter av 
bilder bifogade till videopublikationer. 

Med denna licens får böckerna, verken och fotografierna i dem inte digitaliseras till digitala böcker, 
animationer eller liknande bildinspelningar. 

För att läsa och spela in ett skriftligt verks text eller delar av texten i en video behöver biblioteket en skild 
licens från textens rättsinnehavare. 

4. Information om upphovsman och verk 

Information om upphovsman och verk måste alltid nämnas eller visas i videoinspelningen. Denna 
information bör också markeras i samband med videon på publiceringskanalen.  

5. Rapportering 

Biblioteket måste meddela Kopiosto följande information om den illustration som använts i 
videoinspelningen i samband med erhållningen av licens: 

• Namn och ISBN-nummer för den litterära publikationen/de litterära publikationerna som används i 
videoinspelningen. 

• Information om illustratören/illustratörerna. 
• Information om hur illustrationen används i videoinspelningen (om endast omslagsbilden eller också 

andra illustrationer visas, om bilden var synlig under en längre tid eller under hela videon) och 
illustrationens tidsvaraktighet i videoinspelningen. 

•  Kanal(er) för publicering av videoinspelningen. 

Dessutom måste biblioteket i slutet av licensperioden meddela Kopiosto: 

• Antalet videovisningar. 
 

6. Annullering av licensen 

Kopiosto har rätt att återkalla den licens som beviljats biblioteket med omedelbara rättsverkningar om 
biblioteket inte följer licensvillkoren. 

För användning av verk som strider mot denna licens har rättsinnehavaren rätt att kräva ersättning i enlighet 
med 57 § i upphovsrättslagen. 

7. Granskningsrättighet 



 
 
Kopiosto har rätt att granska videoinspelningar gjorda med denna licens på bibliotekets 
inspelningsplattformer. På begäran har Kopiosto rätt att få en utredning från biblioteket om tillämpningen 
av villkoren för denna licens i bibliotekets verksamhet. 

 

8. Kopiostos ansvar 

Kopiosto beviljar licensen som användningslicens i enlighet med 16 d § i upphovsrättslagen. Kopiosto 
ansvarar för motiverade ersättningskrav som läggs fram av en rättsinnehavare som inte är medlem i 
Kopiosto eller dess medlemsorganisationer angående kopiering som skett under kopieringslicensen 
giltighetstid och som även i övrigt är i enlighet med dessa licensvillkor. 

9. Licensens giltighetstid 

Denna licens träder i kraft när biblioteket har betalat ersättningen för upphovsrättigheterna per 
videoinspelning och är giltig under den period som överenskommits. 

Dessa licensvillkor gäller från och med 1.1.2021. Denna licens är en testlicens (pilotlicens) i enlighet med 
36 § i lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.  


