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Sisältö

• Kuvaaminen

• Kuvien julkaiseminen

• Kuvien arkistointi

Kaisa Siren / Lehtikuva



Kuva ja kuvateksti ovat 

henkilötietoja

”Opiskelijoita 

laskiaisriehassa 

Helsingin Kaivopuistossa 

Ullanlinnanmäellä

laskiaistiistaina 5. 

maaliskuuta 2019. 

Laskiaisrieha on yksi 

Suomen suurimmista 

opiskelijoiden 

ulkourheilutapahtumista.”

Mikko Stig / Lehtikuva



Skopein / Ikon Images

• Kuvauspaikka

• Kuvattavat

• Luvat kuvaamiseen ja 

julkaisemiseen

• Kuvattavan oikeudet

• Arkaluonteisuus

• Arkistointi

Kuvaamisessa ja julkaisemisessa 

huomioitavaa



Kuvauspaikat

• Julkiset tilat

• Julkisrauhan suojaamat tilat

• Kotirauhan suojaamat tilat

Heikki Saukkomaa / Lehtikuva Heikki Saukkomaa



Kuvattavat ja luvat

Kuvattavat

• Lapset ja erityisryhmät

Lupien dokumentointi

• Metadataan tieto sovitusta

Luvat

• Mallin kanssa

• Kuvaustilanteessa

• Ilman lupaa

Pekka Sakki / Lehtikuva



Tunnistettavuus ja 

arkaluonteisuus
• Liittyvät enemmän julkaisemiseen

• Henkilö on tunnistettava, jos henkilölle 

vieraat tunnistavat hänet kuvasta

• Arkaluonteisia ovat kuvat/henkilötiedot, 

joissa henkilö on epäedullisessa tai 

leimaavassa tilanteessa tunnistettavasti

• Kuvatekstikin voi olla arkaluonteinen 

henkilötieto

• Julkisuuden henkilöt eri asemassa



• rotu tai etninen alkuperä 

• poliittiset mielipiteet 

• uskonnollinen tai filosofinen vakaumus 

• ammattiliiton jäsenyys 

• geneettiset tai biometriset tiedot, jotka 

on kerätty henkilön yksiselitteistä 

tunnistamista varten 

• terveyttä koskevat tiedot 

• seksuaalista käyttäytymistä ja 

suuntautumista koskevat tiedot 

Arkaluonteiset 

henkilötiedot



• Julkaiseminen: toimituksellista vai 

markkinoinnillista?

• Markkinoinnillinen julkaisukäyttö 

luvanvaraista

• Uusintakäyttö riippuu miten kuvattu ja 

mitä sovittu 

kuvaajan/kuvattavan/kuvatoimiston 

kanssa

• Sisältyykö kuviin arkistointioikeus?

Kuvien julkaisemisessa huomioitavaa 

myös 



Toimituksellinen arkisto

• Toimitukselliset käyttötarkoitukset 

tietosuoja-asetuksen (tietosuojalain) 

poikkeusten piirissä

• Kuvien arkistointi toimituksellisiin 

tarkoituksiin sallittu

• Kuvien metadatatiedot tärkeitä

• Kuvakanta, organisaation sisäinen käyttö 

vai avoin kuvapankki



Lehtikuvan digitaalinen kuva-

arkisto 

• Kuva-arkisto on suojattu hakkeroitumista

vastaan 

• Pääsy vain salasanoilla

• Toimituksellinen arkisto sisältää myös 

arkaluonteista materiaalia, kuvia ja 

metadataa

• Osa arkaluonteisesta metadatasta vain 

sisäisessä käytössä, esim. kuvaukseen 

liittyvää taustatietoa

• Mallien kanssa solmitut sopimukset tai 

sovitut ehdot kuvien metadatassa



Muistilista

• Paikka: Julkinen, julkisrauhan tai 

kotirauhan suojaama?

• Kuvattavat: Yksityishenkilöitä, 

malleja, julkisuuden henkilöitä?

• Luvat: Tarvitaanko lupa 

kuvaamiseen, julkaisemiseen tai 

uusintajulkaisuun?

• Julkaiseminen ja tunnistettavuus: 

Asiayhteys?



• Tilauskuvaukset 

• Kuvakanta noin 6 milj. kuvaa, Lehtikuvan 

kuvia digitaalisena n. 2 milj., arkisto 

n. 2 milj.

• 6 oma kuvaajaa + freelance-verkosto

• Asiakas voi luottaa siihen, että kuvien 

luvat ja tiedot ovat kunnossa

• Kuvatoimittajat auttavat tarvittaessa

• Toimitus- ja käyttöehdot, asiakas 

hyväksyy ennen kuvien ostamista

Lehtikuvan kuvapalvelut



Lisälukemista

stt.fi: Julkaisut – Kuvat

blogi.viestintapalvelut.fi: 

Visuaalinen viestintä 

Emmi Korhonen / Lehtikuva
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