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Tässä uutiskirjeessä käsitellään taide, tekijyyden muutos ja tekijänoikeus -tutkimushankkeen 
ajankohtaisia kuulumisia. Hanketta voi seurata myös sen 
verkkosivuilta: http://blogs.helsinki.fi/taidejatekijanoikeus/ 

Hankkeen hiljan päättyneeseen ensimmäiseen toimintavuoteen mahtui useita tapahtumia, joissa 
keskusteltiin tekijyyden ja tekijänoikeuden muutoksista eri näkökulmista. Vuonna 2017 jatkamme 
muutaman kuukauden välein järjestettäviä avoimia seminaareja, joista muodostui viime vuonna luontevia 
kohtaamispaikkoja tutkijoiden ja tekijänoikeusalojen käytännön toimijoiden välille.  
 
LUENTO ”PLAGIOINNIN RAJAT ANTIIKISSA JA UUDEN AJAN ALUSSA” TIISTAINA 6.2.2017 KLO 14-16 
 
Projektin seuraava kaikille avoin seminaari järjestetään maanantaina 6.2. klo 14-16 Helsingin yliopiston 
päärakennuksen salissa 12. Tampereen yliopiston yleisen kirjallisuustieteen professori Sari Kivistö vierailee 
kertomassa plagioinnin rajoista uuden ajan alussa ja antiikissa. Esitelmä käsittelee plagioinnin muuttuvia 
rajoja uuden ajan alun Euroopassa. Kivistö pohtii plagioinnin ja väärentämisen suhdetta antiikissa 
vallinneesta jäljittelyn ihanteesta lähtien tullen siihen, kuinka 1600-luvulla alettiin hahmottaa esteettisiä, 
juridisia ja moraalisia eroja kirjallisten varkauksien ja jäljittelyn välillä. Lisätietoa seminaarista löytyy täältä. 
 
Paikka: Helsingin yliopiston päärakennus, sali 12 (Fabianinkatu 33, 3. krs, esteetön kulku hisseillä). 
 
SYKSYN 2016 SEMINAARIEN SATOA 
 
Lokakuu: Plagiaatti tekstinä 
 
Lokakuun seminaarissa hankkeen johtaja, yleisen kirjallisuustieteen tutkijatohtori Sanna Nyqvist puhui 
plagiaateista teksteinä ja plagiaattitutkimuksen haasteista ja mahdollisuuksista. Esitelmässä esille nousivat 
muun muassa käsitteiden määrittelemisen vaikeus, tutkijan omien näkökulmien vaikutukset tutkimukseen 
ja sellaiset tutkimusalan näkymät, joihin ei ole toistaiseksi juurikaan perehdytty. Loppukeskustelussa 
aiheina olivat digitaalisten järjestelmien mahdollisuudet tutkimuksessa, plagiointi taidemuotona ja erot eri 
taiteenalojen plagiaattikeskusteluissa. Seminaarikerrasta kirjoitetun raportin voit lukea täältä. 
 
Marraskuu: Challenging Commons: A Seminar on Appropiation and Copyright 
 
Marraskuun seminaaripäivän teema oli Challenging Commons: A Seminar on Appropriation and 
Copyright. Puhujina vierailivat kulttuuritutkimuksen apulaisprofessori Martin Fredriksson Linköpingin 
yliopistosta, musiikkitieteen tohtori Thomas R. Hilder Bergenin yliopistosta, folkloristiikan tohtori Karina 
Lukin Helsingin yliopistosta, folkloristiikan jatko-opiskelija Heidi Haapoja Helsingin yliopistosta sekä 
folkloristiikan yliopisto-opettaja, dosentti Anne Heimo Turun yliopistosta. Seminaaripäivässä käsiteltyihin 
aiheisiin lukeutuivat kalevalaisten runolaulujen suhde tekijänoikeuksiin, nenetsien sadut ja niissä ilmenevät 
vieraat vaikutteet, saamelaisten musiikki ja siihen liittyvät kysymykset tekijänoikeuksista rajatun kulttuurin 
piirissä, sosiaalisessa mediassa yhteisesti jaetut valokuvat ja muistot sekä alkuperäiskansojen 
kosmetiikkatuotteista käytävät patenttioikeudelliset keskustelut. Yleisen kirjellisuustieteen jatko-
opiskelija Hannasofia Hardwick kirjoitti seminaaripäivästä laajan ja kattavan raportin, joka löytyy hankkeen 
blogista. 
 
TAITEILIJOIDEN TEKIJÄNOIKEUSTULOJA KARTOITTAVA KYSELYAINEISTO ON KOOTTU 

Pauli Rautiaisen johtamassa osahankkeessa ”tekijän taloudellinen asema” kerättiin loppusyksyllä taiteilija- 
ja tekijänoikeusjärjestöjen avustuksella kyselyaineisto taiteilijoiden tekijänoikeustuloista sekä niiden 
koetusta merkityksestä. Kyselyyn vastasi noin 250 taiteilijaa kirjallisuuden, kuvataiteen ja musiikin aloilta. 

http://blogs.helsinki.fi/taidejatekijanoikeus/
http://blogs.helsinki.fi/taidejatekijanoikeus/2017/01/19/seminaari-plagioinnin-rajoista-antiikissa-ja-uuden-ajan-alussa-maanantaina-6-2-2017-klo-14-16/
http://blogs.helsinki.fi/taidejatekijanoikeus/2016/11/03/plagiaatti-tekstina/
http://blogs.helsinki.fi/taidejatekijanoikeus/
http://blogs.helsinki.fi/taidejatekijanoikeus/


Osahankkeen seuraavana vaiheena on kerätä syvällisempää tietoa tekijänoikeustulojen koetusta 
merkityksestä taiteelliselle toiminnalle haastattelemalla pientä joukkoa kyselyyn vastanneista taiteilijoista. 
Hankkeen tutkimusavustaja Vehka Hakonentoteuttaa haastattelut helmi-maaliskuussa. 

PAULI RAUTIAINEN ALOITTI UUSISSA TEHTÄVISSÄ 
 

Pauli Rautiainen siirtyi tammikuun alussa valtiosääntöoikeuden professoriksi Itä-Suomen yliopiston 
oikeustieteiden laitokselle. Uuden tehtävän myötä myös hänen yhteystietonsa muuttuivat. Hänen uusi 
sähköpostiosoitteensa on pauli.rautiainen@uef.fi. 

UUTISKIRJEESTÄ 

Tämä uutiskirje on lähetetty kaikille, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa sähköpostia tutkimusprojektin 
etenemisestä ja projektin järjestämistä tapahtumista. Tiedotusviestejä tulee 4–8 kertaa vuodessa. Jos et 
halua jatkossa uutiskirjettä, kerro tästä Pauli Rautiaiselle(pauli.rautiainen@uef.fi), jotta voimme poistaa 
sinut tiedotuslistalta. Tiedotuslistalle voi myös liittyä uutena henkilönä ilmoittamalla tästä Pauli Rautiaiselle. 

Tammikuisin terveisin, 

Anette, Outi, Pauli, Sanna, Riku ja Vehka 
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