
JULKAISULUPA 

 

 

 

Luvan tausta   
Kuvataideopettajat ry kerää omaan käyttöönsä sähköistä kuva-aineistoa 
kuvataidekasvatuksesta eri koulutusasteilla. Kuvilla yhdistys tuo näkyviin Suomessa 
tapahtuvan kuvataidekasvatuksen saavutuksia, tuloksia ja toimintaa. 

 
Kuvien sisältöalue yleisesti 

Kuvia kerätään oppilaiden eri kouluasteilla opetuksessa sekä yleensä että erityisesti 
kuvataideopetuksessa, yksin tai yhdessä muiden kanssa tekemistä teoksista, 
taidetapahtumista, näyttelyistä, esityksistä ja muusta taidekasvatustoiminnasta. 
Lisäksi kerätään dokumentointeja erilaisista opetustilanteista sekä koulu- ja 
luokkatilassa että julkisessa tilassa.  

 
Julkaisuluvan käyttötarkoitus ja käyttöympäristö 

Allekirjoittanut oppilas tai opiskelija, sekä alle 18 vuotiaan huoltaja, antavat 
Kuvataideopettajat ry:lle luvan käyttää yllä määriteltyjä oppilastyö ja 
opetustilannekuvia / kuvaa seuraavasti (rasti ko. ruutuun): 
 
Verkkosivuilla www.kuvataideopettajat.fi / www.kuvis.fi  

□ kuvituskuvana yleisesti 

□ mediapankissa, ks. alempaa tarkennus. 

□ Stylus -lehdessä yhden kerran 

□ Kuvataideopettajat ry:n tiedotustoiminnassa 

□ Kuvataideopettajat ry:n käyttäminä yleisötilaisuuksien (seminaarit, koulutukset, 

juhlatapahtumat yms.) luento- ja esittelyaineistoissa 

□ kuvat saa julkaista osana esitystä yhdistyksen verkkosivuilla. 

 
Kuvaaja ja muu kolmas osapuoli 

Yleisimmin teosten ja tilanteiden kuvaaja on opettaja jolloin kuvaaja toimii 
julkaisuluvan antajan ja hänen edustajansa sekä kuvien käyttöoikeudet saavan 
kuvataideopettajat ry:n välityshenkilönä. Opettajalla on oikeus sopia tarkemmin 
kuvien yhteydessä kerrottavista tekijänoikeuden haltijaa koskevista yksityiskohdista ja 
tunnistetiedoista (nimi, ikä, koulu tms).  

 
Kuvia ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Poikkeuksen muodostaa 
Kuvataideopettajien verkkosivuilla oleva mediapankki, jossa olevia kuvia media voi 
käyttää taidekasvatukseen liittyvässä uutisoinnissa ja muussa tiedotus ja 
viestintätoiminnassa.  
 
Kuvataideopettajat ry sopii erikseen julkaisuluvasta kuvaajan kanssa. 
 
 

Muut julkaisuun liittyvät sopimukset 
 Kuvien käytöstä ei makseta korvausta teosten tekijälle. 
  

Yksittäisten teoskuvien yhteydessä julkaistaan tekijän nimi, vuosi, koulu sekä 
tarkoituksen mukaisesti teokseen liittyvä kuvateksti. 

http://www.kuvataideopettajat.fi/
http://www.kuvis.fi/


 
Opetustilanteita dokumentoivien kuvien yhteydessä ei pääsääntöisesti julkaista 
oppilaiden nimiä.  
 

Kuvien käyttöaika on 5 viisi vuotta luvan allekirjoitushetkestä alkaen. 

 
Julkaisuluvan muut, tekijänoikeuden haltijan ja hänen edustajansa määrittelemät,  
rajoitukset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allekirjoittanut antaa Kuvataideopettajat ry:lle luvan käyttää teoksistaan ja opetustilanteista 
kuvia yllä tarkennetuin rajoituksin ja ehdoin 
 
 
Aika ja paikka: _________________________________________________ 
 

Oppilaan nimi: _________________________________________________ 

Koulu:  _________________________________________________ 

Ikä  _____________ 

Oppilaan allekirjoitus: _________________________________________________ 

 

Allekirjoittanut antaa Kuvataideopettajat ry:lle luvan käyttää alaikäisen huollettavansa 
teoksista ja opetustilanteista kuvia yllä tarkennetuin rajoituksin ja ehdoin 
 

Huoltajan nimi: ____________________________________________________ 

Allekirjoitus:  ____________________________________________________ 

 


