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Tiivistelmä 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää mitä tarkoitetaan, kun puhutaan lisensoinnista 
taiteen yhteydessä. Lisensoinnista on muodostunut kansainvälisesti hyvin merkittävä liiketoimin-
nan ala, joka on kuitenkin jostain syystä Suomessa alana vielä varsin tuntematon. Työssä käydään 
läpi sitä, mitä taidelisensointi on, mitä se käytännössä Suomessa tarkoittaa ja mitä se voisi olla. 
Näkökulmia lisensointiin Suomessa työ avaa haastattelujen kautta ja olen työssäni haastatellut 
kuutta jollakin tavalla lisensoinnin parissa työskentelevää avainhenkilöä Suomessa. 
 
Suomalainen sisällöntuotanto kasvaa hurjaa vauhtia ja sen myötä avautuu uusia mahdollisuuksia 
liiketoiminnan kehittämiseksi sisällöntuotannon ympärille. Lisensointi on näistä yksi, hyvin po-
tentiaalinen mahdollisuus ja tämän työn keskiössä onkin lisensointi itse toimialana, sekä tämän 
toimialan ympärille muodostunut ekosysteemi. Näin ollen vaikka työssä pohditaan nimenomaan 
taidelisensointia, niin itse taiteilijoiden perspektiivit ovat vain osa sitä. Lisensointi on ekosysteemi 
jossa on monia toisiinsa vaikuttavia muuttujia ja näin ollen työssä tarkastellaan aihetta käsitteen 
taidelisensointi ja sen ympärille muodostuneen tai tarvittavan ekosysteemin näkökulmista.  
 
Olen jakanut työni seitsemään osioon, ja työn tutkimukselliset osiot käsittelevät seuraavia  
aihealueita: lisensointi, taidelisensointi, brändinhallinta, ekosysteemi, sekä immateriaalioikeudet. 
 
Itse tutkimustyön, sekä teorian ja haastattelujen lisäksi opinnäytetyöni tarkoitus on myös tarjota 
helposti lähestyttäviä käytännön toimintamalleja kaikille lisensoinnista kiinnostuneille. Työn  
lopussa on tätä tarkoitusta varten kasattu lisensoinnin työkalulaatikko, jonka avulla pääse helposti 
kiinni siitä miten lisensointi toimii. 
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Abstract 
Purpose of this study is to find out what does licensing mean in connection of the art. Licensing  
has become a very significant international business sector which is, however, for some reason still 
relatively unknown in Finland. The thesis examines what the art licensing is, what it means in 
practise in Finland and what it could be. Perspectives on the licensing in Finland this thesis opens 
up with interviews and for this thesis I’ve interviewed six persons working in the licensing industry 
in Finland. 
 
Content creation is growing in Finland at a furious pace and that opens up a lot of new opportuni-
ties for business development around the content creation and creative industries. Licensing is one 
of those, a really potential way of business development around the immaterial content. This thesis 
focuses on licensing as an ecosystem formed around the licensing industry. Thus, even though the 
work concentrates in the art licensing, the actual artists and their perspectives are just a part of it. 
Licensing is an ecosystem with many interrelated variables and therefore this thesis examines the 
subjects from the perspectives of the art licensing and ecosystem taking a holistic look on licensing 
as a whole. 
 
The work is divided into seven sections and the research-oriented sections deal with the following 
areas: licensing, art licensing, brand management, ecosystem as well as intellectual property 
rights. 
 
Apart from the research and interviews this thesis also aims to provide easily accessible practical 
models for all those interested in licensing. At the end of the thesis there is a licensing toolbox that 
allows easy access to catch-up on how the licensing actually works in practise. 
 
 

Avainsanat  Licensing, Art Licensing, Brand Management, Royalties, Immaterial Rights,  
Ecosystem 
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1.!Johdanto!
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää mitä tarkoitetaan, kun puhutaan 
lisensoinnista taiteen yhteydessä. Lisensoinnista on muodostunut 
kansainvälisesti hyvin merkittävä liiketoiminnan ala, mutta se on kuitenkin 
jostakin syystä Suomessa alana vielä varsin tuntematon ja tämä onkin ollut yksi 
syy perehtyä alaan paremmin. Toinen motiivi työn takana on henkilökohtaisempi. 
Olen itse kiinnostunut tekemään lisensoinnista itselleni elinkeinon, joten 
kiinnostukseni käsiteltäviä asioita kohtaa ei ole pelkästään akateeminen vaan 
myös käytännönläheinen. Haluan ymmärtää paremmin sitä, mitä lisensoinnin 
parissa työskentelevät ihmiset oikeasti tekevät, enkä siis pelkästään tutustua 
aiheeseen liittyvään teoriaan.  
 
Olen tässä työssä pyrkinyt myös selvittämään sitä puuttuuko meiltä jotain 
oleellista, joka on estänyt alan kehittymisen Suomessa ja jos puuttuu, niin mitä 
nämä tekijät mahdollisesti ovat. Olen siis kiinnostunut siitä mitä lisensointi on, 
mitä se voisi olla ja mitä ja minkälaista osaamista alalle haluavilta vaaditaan. 
Kaiken muun lisäksi työn yhtenä tarkoituksena on tarjota kaikille lisensoinnista 
kiinnostuneille konkreettista ja helposti lähestyttävää tietoa siitä, mihin kannattaa 
ehdottomasti kiinnittää huomiota lisensointiin lähdettäessä. Työn lopussa on tätä 
tarkoitusta varten kasattu “lisensoinnin työkalulaatikko”, johon olen pyrkinyt 
listaamaan kaikkein oleellisimmat asiat tästä näkökulmasta.  
 
Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että suomalainen sisällöntuotanto kasvaa hurjaa 
vauhtia ja sen myötä avautuu uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseksi 
sisällöntuotannon ympärille. Lisensointi on näistä yksi, hyvin potentiaalinen 
mahdollisuus ja työn keskiössä onkin lisensointi itse toimialana ja tämän 
toimialan ympärille muodostunut ekosysteemi. Näin ollen vaikka työssä 
pohditaan nimenomaan taidelisensointia, niin itse taiteilijoiden perspektiivi on 
vain osa sitä. Lisensointi on ekosysteemi jossa on monia toisiinsa vaikuttavia 
muuttujia. Työ ei siis tarkastele lisensointia taiteilijan näkökulmasta, vaan 
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käsitteen taidelisensointi ja sen ympärille muodostuneen tai tarvittavan 
ekosysteemin näkökulmasta. Lisensointi on kokonaisuus, joka ei toimi ilman 
erilaisia toimijoita. Taiteilija ei yksin riitä vaan taiteilijan tekemä teos on itse 
asiassa vain lisensoinnin mahdollistava tekijä, joka kuitenkin tarvitsee 
ympärilleen paljon muutakin jotta voidaan käyttää ja puhua käsitteestä lisensointi.  
 
Työn teoria muodostuu alan kirjallisuudesta ja artikkeleista. Koska lisensointi on 
kaikkein kehittyneintä Yhdysvalloissa, jossa sitä voidaan pitää oikeasti merkittävä 
liiketoiminnan osa-alueena, niin valtaosa alan kirjallisuudesta ja tutkimuksesta on 
peräisin sieltä. Myös suuri osa työssä käytetyistä tilastoista on nimenomaan 
Yhdysvalloista, jossa alaa seurataan säännöllisesti, sekä julkaistaan vuosittain 
raportteja ja tilastoja alan kehityksestä. Olen tässä työssä käyttänyt hyödykseni 
LIMA:n (Licensing Industry Merchandisers Association), eli alan 
maailmanlaajuisen kattojärjestön julkaisemia tilastoja alan kehityksestä.  
 
Saadakseni paremmin tuntumaa siihen, mitä taidelisensoinnista Suomessa 
ajatellaan ja miten ala käytännössä toimii, olen tässä työssä haastatellut kuutta 
jollakin tavalla lisensoinnin ja taiteen yhtymäkohdissa toimivaa henkilöä. He 
tuovat omia näkemyksiään lisensointiin itse alana, sekä siihen liittyviin 
mahdollisuuksiin ja mahdollisiin varjopuoliin. Näistä haastatteluista muodostuu 
työn aineisto teorian ympärille ja molemmat, teoria ja aineisto kulkevat työssä 
mukana alusta loppuun, eli käsiteltävien asioiden kohdalla pyrin luomaan asioille 
pohjan teorian kautta ja sitten aineiston avulla tarkoituksena on ollut tuoda 
käytännön mielipiteitä käsiteltävistä asioista. Eli ensin siis luodaan teoreettinen ja 
käsitteellinen raami aiheesta ja sen jälkeen perehdytään haastattelujen avulla 
siihen miten teoria ja käsitteet Suomessa toteutuvat. Johtopäätökset liittyen 
tutkimuskysymyksiini löytyvät työn lopusta ja avaavat työn tuloksia, sekä 
nimenomaan arvioivat lisensointia itse toimialana, sen ympärille tarvittavaa 
ekosysteemiä ja lopulta taiteen ja lisensoinnin suhdetta Suomessa. 
 

1.1.!Haastattelut!
 
Työtä varten olen siis haastatellut viittä lisensoinnin parissa työskentelevää 
ihmistä, sekä yhtä taiteilijaa joka on vakavasti harkinnut lisensointia yhtenä 
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keinona kaupallistaa omaa taidettaan. Jokaisella haastatellulla ihmisellä on jokin 
suhde tutkittavaan ilmiöön ja heitä voisikin kutsua avainhenkilöiksi, jotka omalla 
toiminnallaan vaikuttavat lisensointiin alana Suomessa. He ovat siis myös 
oleellinen osa lisensoinnin ympärille täällä muodostunutta tai muodostuvaa ja 
kehittyvää ekosysteemiä. Koska lisensointi on alana Suomessa vielä niin nuori, 
eikä alaa ole Suomessa oikeastaan tutkittu vaan kaikki tutkimukset ja kirjallisuus 
ovat pääsääntöisesti Yhdysvalloista, niin koin että haastattelut ovat paras tapa 
tutustua alaan Suomessa ja oikeasti ymmärtää mitä lisensointi alana meille täällä 
tarkoittaa.  
 
Valitsin haastateltavat lisensoinnin ekosysteemin näkökulmasta. Lisensointi ei 
alana ole maailmalla uusi ja jo alakohtainen teoria maailmalta määrittelee tiettyjä 
toimijoita, joita ilman lisensointi ei voisi toimia. Olen siis tutustunut teoriaan, 
selvittänyt minkälaisia toimijoita lisensoinnin ekosysteemistä löytyy ja sen jälkeen 
pyrkinyt löytämään samankaltaisia toimijoita Suomesta haastatteluja varten. 
Haastattelut ovat tämän työn kannalta teorian lisäksi tärkeässä asemassa, koska 
niiden avulla tuon tähän työhön nimenomaan näkökulmia suomalaisesta 
lisensointiteollisuudesta, sekä siitä, miten löytämäni teoria Suomessa 
käytännössä toteutuu.  
 
Olen suorittanut kaikki haastattelut yhtä lukuun ottamatta kasvotusten 
haastateltavien kanssa ja kaikilta haastateltavilta on kysytty samoja kysymyksiä 
liittyen lisensointiin ja käsiteltäviin aiheisiin. Kysymysten keskiössä ovat olleet 
ajatukset siitä mitä lisensointi on, mitä se voisi olla, puuttuuko meiltä Suomesta 
jotain oleellista, sekä myös mitä lisensointi haastateltaville heidän omasta 
näkökulmastaan tarkoittaa. Suomessa ei ole mitään muodollista koulutusta 
lisensoinnin ympärillä, joten kaikki haastateltavien näkemykset perustuvat heidän 
omiin kokemusperäisiin ajatuksiinsa lisensoinnista ja sen käytännöistä. 
Lisensointi luo arvoa sen parissa toimiville tahoille ja haastateltavat kertovatkin 
omasta osastaan osana lisensoinnin ekosysteemiä ja siitä, miten tämä 
ekosysteemi luo heille arvoa, eli mitä lisensointi heille käytännössä merkitsee. 
 
Haastateltujen henkilöiden kuvaukset löytyvät alta. 
 

*** 
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Roleff&Kråkström&&
 
Roleff Kråkström on Helsingissä toimipaikkaansa pitävän Moomin Characters 
Oy:n toimitusjohtaja. Moomin Characters omistaa ja hallinnoi alun perin Tove 
Janssonin kirjoittamia ja piirtämiä tarinoita ja kuvituksia Muumeista ja 
Muumilaaksosta. Ennen siirtymistä Moomin Charactersin toimitusjohtajaksi 
Kråkström on mm. työskennellyt WSOY:n markkinointipäällikkönä, eli hänen 
koko uransa on pyörinyt vahvasti taiteen markkinoinnin parissa. Muumeista on 
vuosien saatossa muodostunut suomalaisen sisällöntuotannon klassikko ja 
osasyynä suureen suosioon ja tunnettavuuteen on ollut lisensointi. Moomin 
Charactersin liiketoiminta perustaa täysin oikeuksien myymiseen ja 
hallitsemiseen ja lisensointi on osa yrityksen ydinliiketoimintaa. Kråkströmin 
haastattelu avaa tämän työn yhteydessä oikeuksien omistajan, eli tässä 
tapauksessa Moomin Charactersin, suhdetta lisensointiin ja sen merkitystä 
yritykselle, sekä Tove Janssonille, taiteilijalle Muumien takana. 
 

Gustav&Melin&
 
Gustav Melin toimii Tukholmassa sijaitsevan Bulls Press –lisensointiagentuurin 
lisensoinnista vastaavana johtajana. Bulls Press on yksi pohjoismaiden 
vanhimpia lisensointiagentuureja ja he ovat mm. vastanneet Muumien 
lisensoinnista 50-luvulta lähtien. Bulls Press on erikoistunut niin sanottujen 
kustannuspuolen tuotteiden lisensointiin, eli he ovat tuoneet pohjoismaihin monia 
sarjakuvia Yhdysvalloista ja edustavat nykyäänkin hyvin monia erilaisia toimijoita. 
Bulls Pressin liiketoiminta perustuu heidän osaamiseensa ja ymmärrykseensä 
lisensoinnista, eli siihen miten lisensointi alana toimii. Agentin roolissa he toimivat 
välittäjäportaana, jonka tehtävänä on etsiä ja neuvotella oikeuksien omistajille 
mahdollisimmat hyvät tuotevalmistajat, eli lisenssinhaltijat. Heidän roolinsa on 
myös toimia neuvonantajana oikeuksien omistajan suuntaan ja kaiken kaikkiaan 
edustaa oikeuksien omistajaa kaikessa lisensointiin liittyvässä. Gustav Melinin 
haastattelu avaa välittäjäportaan roolia lisensoinnissa. Välittäjäportaassa toimivat 
ihmiset yleensä näkevät kaiken mitä toimialalla tapahtuu ja ovat näin ollen 
hyvässä asemassa antamaan alaan liittyviä kommentteja ja ehdotuksia, sillä 
heidän oma toimintansa perustuu siihen, että molemmat osapuolet, oikeuksien 
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omistajat ja lisenssinhaltijat tekevät molemminpuolisesti mahdollisimman 
järkevää ja kannattavaa liiketoimintaa.  
 

Pentti&Molander&
 
Pentti Molander on tehnyt pitkän uran suomalaisen kustantamoalan ympärillä. 
Hän on toiminut Tammella kustannus- ja toimitusjohtajana ja tuonut Suomeen 
monia tuotteita ulkomailta kuten Lassi ja Leevi -sarjakuvat. Kustantamot ovat 
perinteisesti isoja lisenssinhaltijoita, koska kustantamoiden toiminta perustuu 
täysin siihen, että he kustantavat muiden tekemiä tuotteita eivätkä juurikaan luo 
mitään omaa. Molander on uransa aikana ollut läheisesti tekemisissä monien 
oikeuksien omistajien, sekä agenttien kanssa ja hänen haastattelunsa ja 
kommenttinsa tuovat näkemyksiä nimenomaan lisenssinhaltijan perspektiivistä.  
 

Milla&Paloniemi&
 
Milla Paloniemi on taiteilija suomalaisen Kiroileva siili –sarjakuvan takana. 
Paloniemi on lisensoinut sarjakuvaansa ahkerasti, tehnyt virheitä ja oppinut 
niistä. Omien sanojensa mukaan lisensointi on mahdollistanut hänen uransa 
taiteilijana ja Paloniemen haastattelu avaakin sitä, miltä lisensointi näyttää 
oikeuksien omistajan perspektiivistä. Mitä mahdollisia ongelmia, huolia ja 
ajatuksia siihen liittyy ja mitä hän itse taiteilijana ajattelee tuotteistamisesta – 
sana, jota hän käyttää lisensoinnista. 
 

Anne&Berner&
 
Anne Berner on Vallila Interior Oy:n entinen toimitusjohtaja ja nykyinen 
hallituksen puheenjohtaja. Vallila on yksi Suomen arvostetuimmista brändeistä ja 
he myös käyttävät lisensointia osana liiketoimintaansa. Vallilan liiketoiminta 
perustuu tekstiileihin ja niissä käytettäviin kuvituksiin ja Bernerin haastattelu avaa 
sitä, mitä he lisenssinhaltijana ja vahvaa suomalaista brändiä hallinnoivana 
yrityksenä etsivät, ja mitä lisensointi heille merkitsee.  
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Ville&Wikstedt&
 
Valokuvaaja ja galleristi Ville Wikstedt ei vielä ole lisensoinut omia teoksiaan, 
mutta kertoo miettineensä asiaa paljon. Wikstedtin tuo haastattelussaan 
näkökulmia siihen miten hän kokee lisensoinnin taiteilijana, joka ei kuitenkaan 
vielä ole tätä liiketoimintamallia hyödyntänyt, sekä vahvoja mielipiteitä 
suomalaisesta taidekentästä ja taiteesta yleensäkin. 
 
 
 

2.!Muumimuki!
 

 
Kuva 1. Muumimuki (Laaninen). 

 
Kuva 1 kertoo kaiken siitä, mikä on kenties tunnetuimman suomalaisen 
lisenssituotteen tarina. Iittalan Muumimuki on klassikko - yhdistelmä suomalaista 
muotoilua ja tarinankerrontaa. Se on myös lisenssituote ja yksi Moomin 
Charactersin lisensointiohjelman kulmakivistä: hyvin tärkeä tuote näkyvyyden, 
sekä Muumi-tuotteiden imagon kannalta. Gustav Melinin mielestä lisensointi on 
hyvin toteutettuna huomaamatonta liiketoimintaa ja Muumimuki toimii tästä 
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hyvänä esimerkkinä. Kun ihmiset ostavat Iittalan Muumimukin, he eivät ajattele 
ostavansa lisenssituotetta, vaan he ostavat suomalaista muotoilua ja perinteitä. 
Muumimuki on kuitenkin yksi Suomen historian merkittävimmistä ja 
tuottavimmista lisenssituotteista ja hyvä esimerkki siitä, mitä lisensointi voi 
parhaimmillaan olla. (Melin, haastattelu, 24.9.2013). 
 

3.!Lisensointi!!
 
Lisensointi tarkoittaa yleisesti tapahtumaa, jossa tiettyjen immateriaalioikeuksien 
omistaja antaa ulkopuoliselle taholle oikeudet niiden käyttämiseen tiettyjä ehtoja, 
kuten mm. lisenssimaksuja, vastaan(Battersby & Simon 2012, 1). Lisensoinnista 
on muodostunut kansainvälisesti merkittävä liiketoiminnan muoto. Erilaisten 
brändien, hahmojen, urheiluseurojen, musiikin, sekä esimerkiksi taiteen 
lisensointia kutsutaan usein myös tuotteistamiseksi. Vaikka voidaankin kenties 
hyvin sanoa, että lisensointi on saanut alkunsa muotivillityksenä, niin se on 
kuitenkin alana hiljalleen kehittynyt maailmanlaajuisella vähittäiskauppa-arvollaan 
laskettuna yli sadan miljardin liiketoiminnaksi, joka tuottaa enemmän kuin 
seitsemän miljardia rojalti ja lisenssimaksuja oikeuksien omistajille, jotka ovat 
olleet valmiita lisensoimaan oikeuksia eteenpäin erilaisia käyttötarkoituksia 
varten. (Battersby & Simon 2012, vii.).  
 
Lisensointi onkin nykyään kaikkein käytetyin tapa laajentaa brändejä uusiin 
tuotekategorioihin, koska se mahdollistaa laajennuksen ilman erillisiä tuotteiden 
valmistukseen liittyviä kustannuksia. Lisensoitaessa oikeuksien omistajat antavat 
muille yrityksille luvan käyttää hallinnoimiaan oikeuksia erilaisissa konteksteissa, 
kuten vaikka kuluttajatuotteissa. Lisenssejä ostavat yritykset vastaavat tuotteiden 
valmistukseen liittyvistä kustannuksista, joten oikeuksien omistajien tehtäväksi 
jääkin vain valvoa sitä, että niitä käytetään juuri sillä tavalla kuin he haluavat niitä 
käytettävän. Lisensointi ei kuitenkaan ole myyntiä siinä mielessä, että 
lisensoitavien asioiden omistusoikeudet eivät siirry, vaan lisenssinhaltijat, eli 
yleensä tuotevalmistajat lainaavat oikeuksia. Lisensointi on käytännössä 
tunnettavuuden lainaamista. Kun on olemassa vahva ja tunnettu brändi, niin sen 
tunnettavuutta voi lisensoinnin avulla lainata muiden tahojen käyttöön. (Levy & 
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Bartkowiak 2011, 23). 
 

 
Kuva 2. Miten lisensointi käytännössä toimii (Laaninen). 

 
Kuvasta 2 käy ilmi se, miten lisensointi käytännössä siis toimii. Kaiken keskiössä 
on brändi, teos tai jotain pidettyä ja tunnistettavaa, jonka voi laillisesti suojata. 
Brändin ympärillä on niin sanottua aineetonta pääomaa, tunnettavuutta, jota 
lisensoinnin avulla voidaan lainata muiden tahojen käyttöön. Oikeuksien 
omistaja, eli brändiä hallinnoiva taho tekee päätökset siitä, minkälaiseen käyttöön 
oikeuksia, eli tunnistettavuutta halutaan lainata. Kaiken pitää tietysti lähteä itse 
brändistä ja niistä arvoista ja lupauksesta joita se edustaa, jotta pystytään 
parhaiten löytämään ne kaikkein sopivimmat lisensoitavat käyttötarkoitukset.  
 
Kuvassa 3 on käytetty esimerkkinä Ferraria, eli Italialaista autovalmistajaa joka 
on tunnettu kalliista luksusautoistaan. Ferrarin tunnettavuus perustuu luksukseen 
ja kalliiseen elämäntapaan, joten käyttötarkoitukset joihin Ferrari on antanut 
luvan brändiään lisensoida ovat hyvin samantyylisiä. Laajentumalla lisensoinnin 
avulla uusiin tuotekategorioihin Ferrari saa lisää näkyvyyttä ja lisenssimaksuja. 
Samalla Ferrari pystyy tarjoamaan kaikille faneilleen jotain, sillä kaikilla ei 
välttämättä ole varaa ostaa Ferrarin autoa, mutta hyvin monella on varaa 
lisenssituotteisiin ja näin saada osansa Ferrarin tarjoamasta elämäntyylistä. 
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Kuva 3. Miten Ferrari lisensoi, eli käyttää tunnettavuuttaan hyväksi (Laaninen). 

 
Tammen entinen kustannus- ja toimitusjohtaja Pentti Molander kuvailee 
lisensointia tuotteen markkinoinniksi ja ennen kaikkea sen kapitalisoinniksi. 
Molanderilla on takanaan yli 30-vuoden ura eri kustantamoissa ja hän kiteyttää 
lisensoinnin olevan markkinointia. Erilaisia teoksia pitää markkinoida, jotta ne 
pystytään muuttamaan rahaksi. Jos teos on tyyliltään tai laadultaan sellainen, 
että sen ympärillä ei voi tehdä mitään, niin silloin siitä ei voi luoda mitään. 
Brändiä ei voi luoda ilman mahdollisuutta lisensointiin. Hyvästä ideasta voi 
syntyä lastenkirja, sarjakuvalehti tai jotain muuta, mutta jos siitä ei synny brändiä, 
niin silloin siitä ei tule niin vahvaa. Lisensointi on osa kokonaisuutta, joka tukee 
itse ydintuotetta, brändiä ja toisinpäin. ” Lisensointi on osa terveen brändin 
luomista, sekä turva oikeuksien omistajalle.” (Molander, haastattelu, 1.10.2013). 
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3.1.!Historia!
 
Siitä, milloin lisensointi on oikeasti liiketoimintana alkanut ei oikeastaan ole juuri 
yhtään mitään tietoa tai historiallista aineistoa. Yleisesti kuitenkin uskotaan että 
lisensoinnin varhaisimmat vaiheet voi jäljittää keskiajalle, jolloin Roomalais-
katollisen kirkon paavit antoivat verojenkerääjille luvan käyttää kirkon tunnuksia 
rojalti-maksuja vastaan. Toisaalta taas käytäntö siitä, että tietty taho maksaisi 
rojalti-maksuja korvauksena henkilön tai organisaation nimen käytöstä tuotteiden 
yhteydessä on oletettu lähteneen 1700-luvun Britanniasta, jossa tietyt aateliset 
sallivat nimiensä käytettävän erilaisissa kosmetiikkatuotteissa rojalteja vastaan. 
(Battersby & Simon 2012, 21).  
 
Nykyään ja isossa mittakaavassa lisensointi nähdään yleensä osana 
viihdeteollisuutta ja erilaisten viihdebrändien tuotteistamisena. Tämä on saanut 
alkunsa 1930-luvulta, jolloin Walt Disney alkoi lisensoimaan Mikki Hiirtä. Tämän 
jälkeen Yhdysvalloista monet muutkin tahot lähtivät mukaan lisensointiin niin 
urheilun, televisiosarjojen, sekä mm. taiteen konteksteissa. Lopulta lisensoinnista 
on muodostunut hyvin oleellinen osa nykyaikaista länsimaista populaari-
kulttuuria. 1970-luvulla isot Hollywood elokuvat kuten ensimmäinen Star Wars 
olivat aloittamassa sitä liikettä, mitä viihdelisensoinnista on nykyään tullut, osa 
modernia fanikulttuuria. Numeroiden valossa viihdelisensointi vie alaa eteenpäin 
ja hiljalleen monet muutkin toimialat ovat alkaneet miettimään miten 
lisensoinnista tuttuja liiketoimintamalleja voisi mahdollisesti hyödyntää. 
(Battersby & Simon 2012, 22-35). 
 
Alla oleva kuva 4 on otettu kirpputorilta Brooklynistä, New Yorkista. Star Wars on 
ollut yksi historian menestyneimmistä viihdebrändeistä ja osasyynä tähän on 
uniikin ja vahvan tarinan lisäksi ollut lisensointi ja sen avulla saadut 
lisenssimaksut, jotka ovat mahdollistaneet kestävän liiketoiminnan rakentamisen 
tarinoiden ja hahmojen ympärille. 
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Kuva 4. Lisensoituja Star Wars -hahmoja vuosilta 1978-84 (Laaninen). 

!

3.2.!Lisensointi!maailmalla!
 
Lisensointi on maailmanlaajuisessa mittakaavassa isoa liiketoimintaa, joskin 
edelleen suuri osa koko maailmanlaajuisesta lisenssibisneksestä on 
Yhdysvalloissa, josta ala on myös lähtöisin. LIMA, eli lisensoinnin kansainvälinen 
kattojärjestö tekee vuosittain tutkimuksia alan kehityksestä Yhdysvalloissa ja 
maailmalla. Kuvassa 5 näkyy hyvin alan suuruus Yhdysvalloissa numeroina ja 
kuvasta 6 käy vieläkin selvemmin ilmi se, mitä lisensoidaan ja minkälaisiin 
liiketoiminnan osa-alueisiin lisensointi vahvimmin liittyy. 
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Kuva 5: Lisenssibisneksen suuruus eri toimialoilla (LIMA, 2013). 

 

 
Kuva 6: Lisensointi eri toimialoilla (LIMA, 2013). 
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Kolme suurinta lisensointia hyödykseen käyttävää toimialaa ovat siis viihde, 
muoti ja erilaiset brändit. Kuvasta 7 näkyy se, mitä lisensoidaan eli mitä 
lisenssituotteet normaalisti ovat. 
 

 
Kuva 7: Yleisimmät lisensoitavat tuotekategoriat (LIMA, 2013). 

 

3.3.!Ekosysteemi!
 
Toimiessaan lisensointi luo ekosysteemin oikeuksien omistajien, välittäjäportaan 
eli agenttien, lisenssinhaltijoiden eli tuotevalmistajien, sekä vähittäiskauppiaiden 
välille. Tämä ekosysteemi on kuin ratas tai moottori. Jos yksikin osa puuttuu tai 
on viallinen, niin silloin kokonaisuus ei toimi. Toiminta voi olla kiinni hyvinkin 
pienestä, kokonaisuuden kannalta oleellisesta asiasta ja näin ollen lisensointia ei 
voi tarkastella vain yhden osan perspektiivistä, sillä se ei anna kokonaiskuvaa 
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siitä, miten se alana toimii. Erillisten osien tarkastelun sijaan onkin oleellista 
miettiä, miten tämän ekosysteemin osat vaikuttavat toinen toisiinsa. Lisensointi 
on siis vuorovaikutusta, kommunikointia ja erilaisten tekijöiden toimintaa yhteisen 
tavoitteen eteen. 
 
Kun puhutaan taidelisensoinnista, niin silloin asian voi ymmärtää niin että 
lisensointi on taiteen, kaupallisuuden ja immateriaalioikeuksien yhtymäkohdassa 
tapahtuvaa toimintaa. Vallila Interior Oy:n hallituksen puheenjohtaja Anna Berner 
sanoo kestävän lisensoinnin edellytyksen olevan se, että kaikki osapuolet 
voittavat - lisensoinnin on oltava oikein ja kaikkien etujen mukaista (Berner, 
haastattelu, 15.11.2013).  
 
 

 
Kuva 8: Lisensoinnin ekosysteemi (Laaninen). 

 
Kun puhutaan lisensoinnista ekosysteeminä, niin ensin on tietysti hyvä ymmärtää 
että ekosysteemi muodostuu jonkun lisensoitavan asian ympärille. Tämä asia voi 
olla esimerkiksi brändi tai henkilö ja taiteen yhteydessä puhutaan yleensä 
”teoksesta”. Lisensoitava teos on koko ekosysteemin mahdollistava tekijä ja 
ekosysteemin niin sanottu arvon luonti määräytyy ja muodostuu teoksen 
ympärille. Teos siirtyy ekosysteemissä eri toimijoiden välillä ja samalla 
ekosysteemin osat luovat teoksen avulla itselleen arvoa, joka voi olla joillekin 
toimijoille puhtaasti rahaa, joillekin toisille näkyvyyttä tai muita aineettomia arvoja. 
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Kun ymmärretään teoksen merkitys ekosysteemin mahdollistava tekijänä, niin 
tämän jälkeen voidaan eritellä viisi erilaista toimijaa tai osaa, joita ilman tämä 
ekosysteemi ei voisi toimia. Ensin siis tarvitaan joku jolla on jotain lisensoitavaa; 
jokin taho jolla on oikeudet teokseen, eli oikeuksien omistaja joka voi 
halutessaan lisensoida oikeuksiaan eteenpäin.  
 
Oikeuksien omistajan lisäksi tarvitaan tahoja, jotka ovat valmiita ostamaan 
lisenssejä ja käyttämään oikeuksia oman liiketoimintansa edistämiseen. Näitä 
tahoja voi kutsua yleisesti lisenssinhaltijoiksi, jotka ovat siis hyvin usein erilaisia 
tuotteita valmistavia yrityksiä, joilla ei välttämättä ole omia brändejä tai 
esimerkiksi kuvituksia, vaan he haluavat erottautua kilpailijoistaan erilaisten 
lisenssien avulla.  
 
Näiden väliin sijoittuu niin sanottu välittäjäporras, eli lisensointiagentit. Agentit 
ovat lisensointiin erikoistuneita asiantuntijoita, jotka tuntevat alan pelisäännöt ja 
tuovat eri toimijoita yhteen, toimien yleensä oikeuksien omistajan edustajina. 
 
Vähittäiskauppiaat ostavat ja myyvät erilaisia tavaroita kuluttajille ja ovat yksi 
ekosysteemin oleellisimmista osista ollen ekosysteemin se osa, joka päättää mitä 
tuotteita kaupan hyllyiltä löytyy ja miten tuotteen ja erilaiset brändit kaupoissa 
näkyvät. Osana ekosysteemiä ovat tietysti myös itse kuluttajat, jotka 
viimekädessä päättävät sen mikä toimii ja mikä ei.  
 
Kuvasta 8 käy selville miten ekosysteemi käytännössä toimii. Teos on kaiken 
taustalla ja kaikki lähteekin liikkeelle oikeuksien omistajasta, joka voi halutessaan 
nimittää agentin hoitamaan puolestaan lisensointia tai vaihtoehtoisesti hoitaa 
kaiken itse tai vain käyttää agenttia joidenkin tiettyjen asioiden hoitamiseen. 
Lisenssinhaltijat ja agentit ovat tekemisissä vähittäiskauppiaiden kanssa, jotka 
puolestaan myyvät tuotteita kuluttajille. Kuluttajat vaikuttavat 
ostokäyttäytymisellään siihen, onko lisensointi onnistunutta vai ei. Tärkeää on 
myös se, että jos oikeuksien omistajan mahdolliset teokset ovat tunnettuja, niin 
miten tämä näkyy kuluttajille sillä heillä on todennäköisesti mielipide oikeuksien 
omistajasta, yrityksestä tai mahdollisesta henkilöstä teosten takana, joka tietysti 
vaikuttaa suoraan heidän ostokäyttäytymiseensä. 
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3.3.1.!Oikeuksien!omistaja!
 
Oikeuksien omistaja voi olla yritys, yksityinen henkilö tai vaikka perikunta, joka 
valvoo  oikeuksia. Kun puhutaan oikeuksista tarkoitetaan yleensä tavaramerkkiä 
tai tekijänoikeudet alla olevaa teosta, jota oikeuksia valvova taho voi halutessaan 
lisensoida eteenpäin erilaisia käyttötarkoituksia varten. Syitä lisensointiin voi olla 
useita, mutta yleensä lisensointi nähdään liiketoiminnan osa-alueena, joka on 
markkinointia ja näkyvyyden tekemistä, sekä myyntiä, sillä lisensointi voi 
potentiaalisesti tuoda oikeuksien omistajalle hyvinkin merkittävän määrän rojalti-
tuloja. Oikeuksien omistajaa ajatellen lisensointi on turvallinen ja myös halpa 
keino luoda tunnettavuutta ja tuoda tuloja, sillä oikeuksien omistaja vastaa 
loppujen lopuksi vain omista tavaramerkeistään tai tekijänoikeuksista ja niiden 
suojaamiseen tarvittavista kuluista.  
 
Moomin Characters Oy:n toimitusjohtaja Roleff Kråkström sanoo lisensoinnin 
olevan kaiken ydin, sillä Moomin Chatacters ei oikeastaan tee mitään muuta kun 
myy oikeuksia. ”Lisensointi on siis se asia, mihin yrityksen ansaintalogiikka 
perustuu, ei ole mitään muuta.” (Kråkström, haastattelu, 16.9.2013).  
 
Jos miettii lisensointia liiketoimintana oikeuksien omistajan perspektiivistä, niin 
sen voi yksinkertaisesti tiivistää seuraavanlaisesti: luoda jotain lisensoitavaa ja 
valvoa ja ohjata sitä, miten oikeuksia käytetään. 
 
 

3.3.2.!Välittäjäporras!
 
Aika usein käy niin, että oikeuksien omistajalla ei ole tarvittavaa osaamista tai 
verkostoja lähteä itse lisensoimaan, vaan he tarvitsevat tässä apua. 
Välittäjäporras, eli agentit ovat aina olleet yksi oleellisimmista lisensoinnin 
ympärille muodostuneen ekosysteemin osista ja agenttien käyttö voi olla 
monellakin tavalla järkevää. Lisensoinnin hallinta on aikaa vievää toimintaa ja 
oikeuksien omistaja joutuu miettimään haluaako hän itse lähteä tähän vai käyttää 
aikansa jotenkin muuten, kuten vaikka uusien teosten tekemiseen. Lisensointi 
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vaatii myymistä, sopimusteknistä osaamista, sekä neuvottelua kaupallisista 
ehdoista, eli niin sanottua liiketoimintaosaamista ja suhteita. Olennainen kysymys 
on tietysti myös se onko oikeuksien omistajalla varaa antaa osa lisenssituloista 
agentille. Lisensointiagentit toimivat yleensä komissio pohjalta, eli he ottavat 
tietyn osan kaikesta lisensoinnin kerryttämistä tuloista. Lisensointi vaatii sitä, että 
pystyy käyttämään kahta hattua samaan aikaan: luovaa ja kaupallista. Jos tämä 
ei onnistu, niin silloin agentin palkkaaminen saattaa olla hyvä ajatus. Kysymys on 
ennen kaikkea ajankäytöstä, sillä lisensoinnin tarkoitus on kasvattaa teoksen 
tunnettavuutta lisensoimalla sitä useisiin käyttökohteisiin ja usealle 
lisenssinhaltialle ja tämä vie tietysti paljon aikaa. (Newman, 2010, 12). 
 
Kråkströmmin mukaan on aivan naurettavaa miten kehittymätön 
teollisuudenhaara lisensointi Suomessa on. Esimerkkinä tästä hän käyttää sitä 
miten lastenkengissä agenttina toimiminen Suomessa vielä on. 
Kirjallisuusagentteja Suomessa on Kråkströmmin tietojen mukaan kaksi. 
Ruotsissa niitä on vähintään kaksikymmentä. Taidelisensointiin keskittyviä 
agentuureja ei ole yhtään. Kråkström toteaakin, että jostain syystä suomalaisilla 
on vielä niin kehno suhde taiteeseen, että sitä halutaan edelleen nostaa 
jalustalle, kun taas vähän kehittyneemmissä kulttuureissa on ymmärretty jo 
kauan sitten, että ammattilaiset myyvät sitä ihan niin kuin kaikkea muutakin. 
(Kråkström, haastattelu, 16.9.2013). 
 
Moomin Characters on käyttänyt ruotsalaista agentuuria, Bulls Pressiä, 50-
luvulta lähtien ja agentin merkitystä ei voi vähätellä. Toisaalta toimintatavat ovat 
vuosien aikana muuttuneet. Suhteet oikeuksien omistajien ja agenttien välillä 
ovat kääntyneet lisensoinnin alana kehittyessä päälaelleen, eli esimerkiksi 
taiteilija ei enää istu passiivisesti kotona ja odota, että tilille tulee rahaa agentin 
hoitaessa kaiken. Ainakin Moomin Charactersilla on ymmärretty, että he 
oikeuksien omistajana sanelevat ehdot yhteistyölle ja haluavat olla mukana 
päättämässä kaikesta mitä teoksilla tehdään. Agentilla ei ole valtaa päätöksien 
suhteen, pelkästään osaamista. (Kråkström, haastattelu, 16.9.2013). 
 
Ja osaamista tarvitaan. Bulls Pressin Gustav Melinin mielestä monien 
yksittäisten taiteilijoiden ja brändien suurin ongelma on se, että ne eivät ole 
proaktiivisia. Pitää pystyä arvioimaan markkinoita ja miettimään ketkä ovat 
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oikeasti ne parhaat partnerit, eikä vain valita ensimmäistä halukasta. (Melin, 
haastattelu, 24.9.2013). 
 
Molander taas peräänkuuluttaa taiteilijoita perehtymään asioihin. Taiteilija voi 
esimerkiksi vaatia sitä, että lisensointioikeudet jäävät heille itselleen, eivätkä 
esimerkiksi siirry kustantajan haltuun. Tämä on tietysti sopimustekninen asia, 
mutta yleensä agentit ovat se taho, joka tämän taiteilijalle kertoo. Toinen asia on 
teoksen niin sanottu brändin hallinta ja valvominen. Ensisijaisesti tämä on 
oikeuksien omistajan työ, mutta jos oikeuksien omistaja ei itse sitä halua tehdä, 
niin silloin voi kääntyä lisensointiin erikoistuneen agentin puoleen. (Molander, 
haastattelu, 1.10.2013). 
 
Voidaan siis sanoa, että lisensointiagentti on taho, joka hoitaa lisensointiin 
liittyviä asioita asiakkaan puolesta toimien välittäjäportaana ekosysteemin 
muiden osien välillä. Agentit suunnittelevat yhdessä oikeuksien omistajien 
kanssa strategisen suunnitelman oikeuksien, eli yleensä teosten tai brändien, 
lisensoimiseksi. Suunnitelma kattaa yleensä idean siitä, mitä tuotteita 
lisensoidaan, mille kohderyhmällä, missä kaupoissa tuotteet olisivat esille ja 
ketkä ovat parhaita tuotevalmistajia toteuttamaan tämä. Agentin tehtävänä on 
myös hoitaa lisensoinnin sopimusneuvottelut, sekä valvoa että tuotevalmistajat 
tekevät mitä ovat luvanneet, niin tuotteiden, kuin rojaltiraportoinninkin osalta. 
(Ash, 2012, 33-34). 
 

3.3.3.!Lisenssinhaltija!
 
Lisenssinhaltijat ovat yrityksiä tai muita tahoja, jotka haluavat käyttää erilaisia 
teoksia tai muiden tahojen hallinnoimia oikeuksia oman liiketoimintansa 
edistämiseen. Lisenssinhaltijat ovat hyvin usein tuotevalmistajia, jotka ovat 
erikoistuneet tietynlaisten tuotteiden valmistukseen ja etsivät lisenssejä 
erottuakseen kilpailijoiden tuotteista. Perinteisten tuotevalmistajien lisäksi 
lisenssinhaltijat voivat myös olla oikeastaan aivan millä alalle vaan toimivia 
yrityksiä, yhteisöjä tai jopa yksityishenkilöitä, joiden liiketoiminta jotenkin hyötyy 
lisenssien käyttämisestä. (Levy & Bartkowiak, 2011, 39-45). 
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Vallila Interior on yksi suomalaisista lisenssinhaltijoista, jotka aktiivisesti etsivät ja 
käyttävät lisenssejä osana liiketoimintaansa. Vallilan Anne Berner kertoo 
lisensoinnin merkitsevän Vallilalle mahdollisuutta laajentaa kokoelmaa, saattaa 
taidetta ja kuvituksia kankaan kautta kuluttajille tutuksi, sekä tietysti luoda 
tunnettavuutta Vallilalle. Vallila etsii aktiivisesti kuvituksia, jotka ovat uskottavia ja 
käytettäviä kankaana ja tuotteita, sekä muotoja, värejä ja tarinaa itse taiteen 
takana. (Berner, haastattelu, 15.11.2013). 
 
Myös kirjakustantamot ovat perinteisesti olleet isoja lisenssinhaltijoita, sillä 
käytännössä kaikki mitä kustannetaan ostetaan suoraan kirjailijalta tai taiteilijalta. 
Tammen entinen toimitusjohtaja Pentti Molander on viettänyt suurimman osa 
urastaan sarjakuvien ja lastenkirjojen parissa:  
 
”Aikuiset valitsevat itselleen sen mistä he itse tykkäävät ja lapsille he valitsevat 
sen perusteella mitä he kuvittelevat, että lapset tykkäävät (Molander, haastattelu, 
1.10.2013).”  
 
Tässä riittää kustantajalle haastetta, koska toinen on käyttäjä ja toinen on 
maksaja ja ostaja. Pitää osata miellyttää molempia ja tämä on välillä aika vaikea 
yhtälö. Molander sanoo myös, että jos verrataan sarjakuvia ja lastenkirjoja niin 
lisensointi on aina liittynyt sarjakuviin paljon vahvemmin ja niitä on lisensoitu aina 
paljon laajemmin kuin perinteisiä lastenkirjoja. Molander myös toteaa, että monet 
yritykset ovat nykyään täysin riippuvaisia lisensseistä. Esimerkiksi mukien 
valmistajille ei enää riitä se, että mukissa on kahva ja siitä pystyy juomaan. 
Kilpailu on kovaa ja pitää pystyä erottautumaan massasta ja esimerkiksi taide on 
loistava tapa tehdä tuotteista erilaisia. Molander uskookin, että lisensoinnin 
merkitys tulee varmasti kasvamaan seuraavien vuosien aikana, sillä yritysten on 
jatkuvasti kehityttävä ja pystyttävä tarjoamaan jotakin uutta. (Molander, 
haastattelu, 1.10.2013). 
 
Kråkström toteaa, että jos joku haluaa laittaa hyvin suunnitellun muumikuvan 
lautasliinaan ja saa siitä enemmän rahaa, kuin jos se olisi ilman kuvaa, niin silloin 
voidaan puhua onnistuneesta lisensoinnista (Kråkström, haastattelu, 16.9.2013). 
Melin taas antaa vinkin kaikille lisenssinhaltijoita valitseville tahoille: etsi 
intohimoa, lisenssinhaltijan pitää olla oikeasti kiinnostunut lisensoitavasta 
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teoksesta! (Melin, haastattelu, 24.9.2013). 
 
 

3.3.4.!Vähittäiskauppiaat!
 
Lisensoinnin ekosysteemin viimeinen osa ovat vähittäiskauppiaat, jotka tietysti 
myyvät erilaisia tuotteita kuluttajille. Kauppiaat toimivat viimeisinä portinvartioina 
ja päättävät, mitä kauppojen hyllyiltä on saatavilla. Vähittäiskauppiaalla 
tarkoitetaan kaikkia niitä toimipisteitä, joissa myydään tuotteitta kuluttajille ja 
kauppojen tyylit ja koot vaihtelevat pienistä erikoisliikkeistä isoihin tavarataloihin. 
Lisensoinnin kannalta on hyvin merkittävää missä tuotteet ovat myynnissä. 
Pienet erikoisliikkeet tuovat tuotteille paljon pienempää näkyvyyttä kuin suuret 
tavaratalot, tosin kolikon kääntöpuolella on imago, eli mielikuva teoksesta tai 
brändistä. Isot tavaratalot eivät välttämättä ole paras paikka varsinkaan 
lanseerata uusia tuotteita, koska se saattaa vaikuttaa teoksen imagoon. 
Toisaalta vähittäiskauppojen koot vaikuttavat suoraan tuotteiden valmistuseriin ja 
sitä kautta mahdollisiin rojalti-tuloihin, joten asioita kannattaa miettiä aina 
mahdollisimman monesta eri näkökulmasta. Vähittäiskaupat jaetaan yleensä 
neljään eri kategoriaan. Ylimpänä ovat korkeasta laadusta tunnetut tavaratalot, 
sekä erikoisliikkeet. Näiden alla keski-tason tavaratalot ja sitten viimeisimpänä 
massamarkkinat, eli supermarketit ja vastaavat. Lisensointia mietittäessä 
kannattaakin siis miettiä missä haluaa tuotteiden olevan saatavilla ja mitä se 
tarkoittaa. (Battersby & Simon 2012, 181.) 
 
Melinin mielestä isot vähittäiskauppiaat ja ketjut voivat merkittävästi auttaa 
brändin rakentamisessa. Hyvänä esimerkkinä Ruotsalainen H&M -ketju, joka oli 
yksi tärkeimmistä tekijöistä kun Sanrio laajensi Hello Kitty -brändiään 
Eurooppaan. (Melin, haastattelu, 24.9.2013). 
 
Paloniemi taas ei hirveästi mieti missä tuotteet ovat myynnissä, mutta sanoo aina 
yllättyvänsä kun niitä kaupoissa näkee (Paloniemi, haastattelu, 23.10.2013). 
 
Mitä vähittäiskauppiaat sitten etsivät? Vähittäiskauppiaat haluavat maksaa niin 
vähän kuin mahdollista mahdollisimman korkealaatuisista tuotteista, joita 



 24 

kuluttajat haluavat, eli myydä tuotteita joista he saavat kaikkein isoimman voiton. 
Vähittäiskauppiaat haluavat nähdä hyllyillään mahdollisimman paljon oikean 
hintaisia tuotteita, joita heidän kuluttajansa haluavat ostaa. Vähittäiskauppiaat 
haluavat tietysti myös erottua kilpailijoistaan tarjoamalla tuotteita joita ei saa 
mistään muualta. (Battersby & Simon 2012, 183). 
 
On myös mahdollista, että vähittäiskauppiaat toimivat suoraan lisenssinhaltijoina, 
eli heillä on suorat lisenssisopimukset oikeuksien omistajan kanssa. Tämä on 
kaikkein yleisintä vaatteiden ja tekstiilien kanssa, jolloin isot ketjut kuten H&M 
valmistavat omissa tehtaissaan ja myyvät omissa liikkeissään, eli tekevät kaiken 
tarvittavan ilman, että välissä tarvitsisi olla erillistä lisenssinhaltijaa. Tämä on 
hyvä asia myös oikeuksien omistajalle, sillä silloin ei tarvitse miettiä sitä, miten 
valvoa minne lisenssinhaltijat myyvät tuotteita ja missä kaupoissa tuotteet saavat 
olla esillä. (Battersby & Simon 2012, 188). 
 
 

4.!Taidelisensointi!
 
Taidelisensointi perustuu kuviin. Kuluttajat ostavat erilaisia taiteella lisensoituja 
tuotteita pääsääntöisesti tuotteissa esiintyvien kuvien takia ja tuotteiden 
valmistajat ostavat taidelisenssejä samasta syystä. Vaikka erilaiset 
lisenssinhaltijat ovat käyttäneet ulkopuolisten tahojen tekemää taidetta ja kuvia jo 
vuosikymmeniä, niin itse taidelisensointi on kuitenkin trendiä paljon uudempi. 
Alkuvaiheessa lisenssinhaltijat ostivat kuvitukset tiettyä kiinteää rahasummaa, 
eivätkä rojalti maksuja, vastaan. Lisensoinnin kasvaessa alana ovat taiteilijat ja 
heidän agenttinsa kuitenkin huomanneet alkuperäisen liiketoiminnan varjopuolet 
kun teoksia myytiin tiettyä kiinteää summaa vastaan, sillä lisenssinhaltijat ovat 
parhaissa tapauksissa tehneet teoksilla paljon suurempia voittoja kuin itse 
taiteilija. (Battersby & Simon 2012, 5.) 
 
Lisensoitava taide voi käytännössä olla mikä vain kuva tai erillinen osa tiettyä 
teosta ja taiteilijan nimi voi myös olla osa lisensoitavaa kokonaisuutta. Lisensointi 
on mahdollisuus tuoda taide suuremman yleisön tietoisuuteen kuin ehkä 
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normaalisti ja on toki hyvä myös ymmärtää, että kaikkea taidetta ei voi, eikä 
kannatakaan lisensoida. (Battersby & Simon 2012, 5.) 
 
Kråkströmin mielestä taiteen lisensointi ei eroa muusta lisensoinnista millään 
tavalla, vaan kaikki samat lainalaisuudet pätevät. Kysymys on lähinnä siitä mikä on 
taidetta ja mitä kannattaa lisensoida. Taiteilijoilta vaaditaan osaamista ja 
pelkästään aika kanonisoi tietyt asiat taiteeksi. Moomin Characters edustaa 
taiteilijaa ja lisensoi kokonaistaideteosta. Tämä tekee siitä myös todella järkevää ja 
erilaista liiketoiminnan kannalta, koska Muumit on voitu asemoida sellaiseen 
paikkaan jossa ei liiku Disney, ei Rovio, eikä mikään muu Moomin Characterin 
kanssa kilpaileva yritys. Muumit on asemoitu sellaiseen nurkkaan mihin on tosi 
vaikea muiden päästä, koska se vaatii niin todella monen sanavalmiin ihmisen 
mielipiteitä. Muumit ovat taidetta ja ihmiset ovat vuosikymmeninen saatossa 
hyväksyneet Tove Janssonin keskeiseksi taiteilijaksi ja Muumit taiteeksi. Tämä on 
outo mekanismi, jossa riittävän monta riittävän älykästä ihmistä tietää, että joku on 
taidetta tai sitten ei ole - ihan samalla tavalla kuin vaikka musiikki, elokuvat tai 
teatteri. Kun riittävän moni tarpeeksi vaikutusvaltainen ihminen on samaa mieltä, 
niin tapahtuu transformaatio: potentiaalisesta taiteesta hyväksyttäväksi taiteeksi. 
Tämä on lisensoinnin kannalta tärkeää, koska hyväksytty taide ei ole enää 
nopeasti ohimenevä asia, vaan mahdollistaa kestävän liiketoiminnan rakentamisen 
rauhassa ja pitkällä tähtäimellä. (Kråkström, haastattelu, 16.9.2013). 
 
Valokuvaaja ja galleristi Ville Wikstedt on Kråkströmin kanssa samaa mieltä. 
Wikstedtin mielestä taiteilijat eivät tee taidetta vaan instituutiot tekevät taiteen. 
Kun merkittävät instituutiot määrittävät jonkun taiteeksi, niin silloin se vasta 
muuttuu siksi. Instituutiot ja näiden sisällä toimivat portinvartijat rakentavat 
taidetta ja jotta taiteilijat voisivat kutsua itseään ammattitaiteilijoiksi, heidän on 
päästävä näihin taideinstituutioihin sisään. (Wikstedt, haastattelu, 31.10.2013). 
 
Taiteilija Milla Paloniemi käyttää lisensoinnista sanaa tuotteistus. Paloniemen ura 
lisensoinnin parissa on saanut alkunsa aivan sattumalta ja suurin syy 
tuotteistuksen takana on ollut yleisön painostus. Kiroilevan siilin tarina on saanut 
alkunsa siitä, kun Paloniemi piirsi kaksi ensimmäistä sarjakuva -strippiä hetken 
mielijohteessa koulussa ruutupaperille ja laittoi ne virhe.org nimiselle portfolio -
sivustolle näytille (sivusto ei ole enää olemassa). Paloniemi laittoi sarjakuvat 
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sivustolle näytille nimellä “Kiroileva siili”, koska siili sattumalta noissa 
ensimmäisissä sarjakuvissa kiroili. Paloniemi sanoo, että se oli todellakin vain 
hetken mielijohde ja hän halusi kuulla miten ihmiset sanovat siitä. Hän alkoi 
kuitenkin saman tien saamaan kommentteja, että tämä on “ihan maailman paras 
juttu - jatka sen tekemistä”. Paloniemi sanoo tilanteen olleen vähän outo, koska 
hän oli juuri aloittanut graafisen suunnittelun opinnot eikä ollut yhtään varma, 
onko hän kiinnostunut alasta vai ei. Paloniemi kuitenkin kävi koulun loppuun ja 
piirsi Kiroileva siili -sarjakuvia koulun ohessa. Hänen mielestään sarjakuvan teko 
toimi myös kapinointina itse koulua vastaan, koska hän ei koskaan oikeasti 
kiinnostunut graafisesta suunnittelusta vaan oli paljon kiinnostuneempi sen 
taiteellisesta puolesta, piirtämisestä. (Paloniemi, haastattelu, 23.10.2013). 
 
Mikä tekee Kiroilevasta siilistä mielenkiintoisen ja erilaisen on se, että se ei ole 
tyypillinen suomalainen sarjakuvan menestystarina siinä mielessä, että se ei ole 
tullut tunnetuksi Hesarin tai sanomalehtien kautta, vaan netistä, kirjoista ja 
etenkin oheistuotteista. Paloniemen ensimmäinen Kiroileva siili -tuote oli hänen 
itse tekemänsä t-paita, joita hän valmisti parille kaverille ja itselleen. Hän otti 
paita päällä kuvia itsestään IRC - galleriaan ja alkoi sitä kautta saamaan 
ensimmäisiä kyselyitä siitä mistä niitä saa. Kyselyitä tuli heti alusta asti todella 
paljon ja se sai Paloniemen miettimään, että pitäisiköhän hänen lähteä 
tuotteistamiseen mukaan. (Paloniemi, haastattelu, 23.10.2013). 
 
Tarina Kiroilevan siilin takana on siis suomalaisittain hyvin ainutlaatuinen 
nimenomaan lisensoinnin näkökulmasta, koska lisensointi on ollut yksi 
menestykseen vahvasti vaikuttaneista tekijöistä. Nykyään Paloniemi haluaa 
tuotteidensa olevan käyttötavaraa eikä missään nimessä suostu kaikkeen. Hän 
sanoo vihaavansa kaikkia Angry Birds -tyylisiä brändejä, joiden tuotteita on ihan 
kaikkialla. Paloniemin mukaan ainoa asia josta hän on Kiroilevan siilin kohdalla 
koskaan saanut kritiikkiä on nimenomaan tuotteistaminen. Se jakaa ihmiset 
todella paljon. On ihmisiä jotka fanittavat todella paljon ja niitä jotka fanittaisivat, 
mutta kun se on tuotteistettu, niin fanittamisen sijaan pitää “dissata”. Paloniemi 
sanoo käyvänsä näiden ihmisten kanssa todella kovaa kädenvääntöä aiheesta, 
sillä hän oikeasti miettii tuotteistamista ja sitä mitä se tarkoittaa todella paljon ja 
yrittää tehdä asiat mahdollisimman oikein, ymmärtäen hyvin myös kaikki 
tuotteistamiseen mahdollisesti liittyvät varjopuolet. (Paloniemi, haastattelu, 
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23.10.2013). 
 
“Tuotteistaminen on mun uralla se asia, joka on aiheuttanut mulle kaikkein eniten 
päänvaivaa. Mä olen todella painiskellut sen asian kanssa.” (Paloniemi, 
haastattelu, 23.10.2013). 
 
Paloniemellä on tosi vahva viha-rakkaus suhde tuotteistamiseen ja lisensointiin. 
Hän haluaa, että tuotteet ovat sellaisia että ne tukevat toisiaan, hahmo sopii 
niihin ja tuotteet eivät saa olla turhaa krääsää, vaan oikeita käyttötavaroita. Myös 
ekologisuus on tärkeää, sekä tuotteiden laatu jotta ne kestävät käyttöä. 
(Paloniemi, haastattelu, 23.10.2013). 
 
Valokuvataiteilija Wikstedt on myös miettinyt lisensointia, eikä hänellä ole mitään 
sitä ajatusta vastaan, että tulevaisuudessa lisensoisi teoksiaan. Hän on hyvässä 
tilanteessa, sillä kyselyitä on jo tullut. Eräs keittiöfirma haluaisi käyttää Wikstedtin 
teoksia tuotteissaan ja Venäjältä on tullut pyyntö saada käyttää Wikstedtin 
valokuvia junien kyljessä. Wikstedt on kyselyistä mielissään, mutta häntä myös 
mietityttää se, että Suomessa on kyllä suhteellisen helppo valvoa miten töitä 
käytetään, mutta hänen pieni organisaationsa ei mitenkään pystyisi valvomaan 
lisensointia Suomen ulkopuolella. Wikstedt miettiikin että todennäköisesti 
tarvitsisi jonkun lisensointiin erikoistuneen agentin auttamaan ja valvomaan 
hänen etujaan, jos hän päättää lisensointiin lopulta lähteä.  (Wikstedt, 
haastattelu, 31.10.2013). 
 
Wikstedt toteaa taide lisensoinnista myös sen, että koska harvalla on varaa ostaa 
oikeaa teosta, mutta moni silti haluaa palan taiteilijasta tai teoksesta itselleen, 
niin tämä on syy miksi mm. museokaupoissa olevat tuotteet myyvät. Lisensointi 
on hyvä keino tuoda taidetta laajemman yleisön saataville. Wikstedt nostaa esille 
myös idean puhtaasta lisensointitaiteilijasta. Periaatteessa kaikki lisenssituotteet 
voisivat yhdessä muodostaa taideteoksen, jota ei tunneta mistään muusta 
kontekstista. Teoksen voisi tuoda julki suoraan lisensoinnin avulla. Tämä voisi 
Wikstedtin mielestä toimia hyvin ainakin nykytaiteen parissa. (Wikstedt, 
haastattelu, 31.10.2013). 
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4.1.!Taidelisensointi!maailmalla!
 
Taidelisensointi on kansainvälisesti suhteellisen iso ja kannattava liiketoiminnan 
osa-alue, jonka juuret ovat Yhdysvalloissa ja jossa taidelisensointi on alana myös 
kaikkein suurinta ja pisimmälle kehittynyttä. Kuvista 9 ja 10 tulee selville se, että 
minkälaisiin tuoteryhmiin taidelisensointi Yhdysvalloissa liitetään. Isoimpina 
lisensoitavina tuoteryhminä taiteen yhteydessä ovat siis erilaiset lahja- ja 
uutuustuotteet, kodinsisustus, paperituotteet, sekä muut erilaiset kodintavarat, 
kuten esimerkiksi astiat. 
 

 
Kuva 9. Taidelisensointi tuoteryhmittäin jaoteltuna (LIMA, 2013). 
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Kuva 10: Taidelisensointi tuoteryhmittäin jaoteltuna (LIMA, 2013). 
 
 

4.2.!Taide!ja!kaupallisuus!
 
Lisensointi on taiteen markkinointia ja kaupallistamista. Lisensoinnin avulla teos 
ja taiteilija saavat näkyvyyttä, laajempaa tunnettavuutta, sekä rojalti-tuloja. 
Lisensoinnilla voi myös elättää itsensä ja taideteosta lisensoiva organisaatio voi 
rakentaa liiketoiminnastaan kannattavaa jo pelkästään lisensoinnin avulla. 
Keskustelu taiteen ja sen kaupallistamisen ympärillä on välillä kiihkeää ja se 
herättää ihmisissä mielipiteitä. Mielenkiintoista onkin siis kysyä elääkö taiteen 
tekemisellä Suomessa ja jos kyllä, mistä tulot ovat oikeastaan peräisin? 
 
Tarja Cronbergin opetus- ja kulttuuriministeriölle tekemän selvityksen mukaan 
taiteilijan toimeentulo on Suomessa mosaiikkimainen: apurahoja, palkkatuloja, 
myyntituloja, yrittäjätuloja, työttömyysturvaa ja eläkkeitä. Raportin viestin voi 
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tiivistää toteamalla, että pelkkä taide ei elätä kuin hyvin pientä eliittiä ja monet 
taiteilijat elävät erittäin pienillä tuloille. Suomalaisten taiteilijoiden tuloista vain 
noin puolet on peräisin taiteellisesta työstä, eli keskimäärin 50 prosenttia 
taiteilijoiden tuloista tulee jostain muualta kuin itse taiteen tekemisestä. Prosentti- 
osuus vaihtelee taidealoittain, joista kaikki huonoin tilanne on kuvataiteilijoilla. 
Kuvataiteilijoista kolme neljästä jää alle 15 000 euron palkkatuloihin vuodessa. 
Raportin mukaan niin taiteilijoiden itsensä kuin heidän ammattijärjestöjenkin 
mielestä muun työn osuus taiteilijan toimeentulosta on liian suuri. Kyse ei ole 
taiteilijoiden omasta valinnasta, vaan siitä, että toimeentuloa on vaikea hankkia 
pelkällä taiteen tekemisellä. Raportin mukaan yksi merkittävimmistä tekijöistä 
taiteilijoiden toimeentulolle ovat apurahat ja vaikka apurahat eivät keskimäärin 
ole kovin suuria, on niiden suhteellinen merkitys suuri erityisesti pienituloisille 
kuvataiteilijoille. (Cronberg, 2010, 20-29). 
 
Yllättävää on se, että tekijänoikeuskorvauksilla on hyvin vähän merkitystä 
taiteilijoiden kokonaistuloissa ja raportti otti kantaa vain tekijänoikeusjärjestöiden 
(Teosto, Gramex, Kopiosto, Kuvasta, Sanasto ja Tuotos) maksamiin korvauksiin, 
eikä käsittele tai edes mainitse näiden ulkopuolisia tekijänoikeuskorvauksia, 
kuten vaikka mahdollista tuotelisensointia. Raportista tulee kuitenkin hyvin ilmi 
se, että Suomessa taiteilijat eivät ansaitse elantoaan tekijänoikeuksilla, eli niiden 
merkitys on hyvin pientä. Sitä mistä tämä johtuu ei raportista kuitenkaan käy ilmi. 
(Cronberg, 2010, 20-29).  
 
Saako taiteella sitten tehdä rahaa ja miten taide ja kaupallisuus sopivat yhteen?  
Tutkija Kira Sjöberg toteaa Luovan Suomen julkaisemassa raportissaan 
nykytaiteen markkinarakenteista ja ansaintalogiikoista sen, että Suomen 
taidekentällä kaupallisuutta ja markkinointia pidetään usein kirosanana. Sjöbergin 
raportin mukaan suurimpia ongelmia Suomessa lienevät kaupallisuuden 
vastustus ja taidemarkkinoiden yksipuolinen ymmärtäminen. Hän myös lainaa 
kauan Roomassa asunutta suomalaista kuvataiteilijaa Hannu Palosuota, joka on 
todennet seuraavanlaisesti: Suomessa puhutaan puhtaasta tai kaupallisesta 
taiteesta, kun taas Euroopassa puhutaan hyvästä tai huonosta taiteesta. 
(Sjöberg, 2010, 9 & 55). 
 
Jos perinteisemmällä taidekentällä taiteen kaupallistamista vastustetaan, niin 
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moni muu ajattelee kuitenkin toisin. Tammen entinen toimitusjohtaja Pentti 
Molander on esimerkiksi asiasta aivan eri mieltä. Hänen mielestään taide kuolee 
jos sillä ei saa tehdä rahaa ja taiteen kaupallistaminen vain nostaa taiteen arvoa. 
(Molander, haastattelu, 1.10.2013).  
 
Moomin Charactersin toimitusjohtaja Roleff Kråkström yhtyy Molanderin 
näkemykseen aiheesta. Hänen mukaansa lähtökohta Moomin Charactersin 
liiketoiminnalle on ollut se, että on ollut taiteilijaperhe, joka yrittää ansaita 
elantonsa. Perheessä opetettiin lapsesta asti, että taiteella voi tehdä rahaa, tulee 
tehdä rahaa ja saa tehdä rahaa. Muuta elantoa perheeseen ei tullut. Moomin 
Charactersilla ei ole koskaan ollut sellaista rasitetta että he jotenkin luulisivat, 
että taiteella ei saisi tehdä rahaa. Yhtiö on Tove ja Lasse Janssonin perustama ja 
sen tarkoitus on aina ollut tehdä rahaa. Tove Jansson ansaitsi ainoastaan vain 
tekemällä taidetta koko elämänsä, eikä hän ollut koskaan missään muissa töissä. 
Kråkström myös sanoo, että lisensointi ei millään tavalla alenna taiteen arvoa ja 
että tämä on jopa määritelmällisesti mahdotonta, koska nämä asiat eivät millään 
tavalla liity toisiinsa. Taide on taidetta ja erilaisia kuvia voidaan hyödyntää 
lisensoinnissa, mutta tämä ei millään tavalla muuta itse teosta. Moomin 
Characters siis lisensoi tehdäkseen rahaa. (Kråkström, haastattelu, 16.9.2013). 
 
Myös taiteilija Milla Paloniemen mielestä taiteella saa tehdä rahaa kunhan miettii, 
miten sen tekee. Hänen mielestään kuvataidepiireissä tuotteistaminen on paljon 
enemmän kirosana, kuin siinä mitä hän tekee, eli sarjakuvataiteessa. Paloniemi 
olisi omien sanojensa mukaan ollut “helvetin tyhmä”, jos hän olisi täysin 
kieltäytynyt lisensoinnista, eikä hän edes olisi pystynyt elättämään itseään ilman 
sitä. Paloniemi on nimittäin saanut huomattavasti enemmän rahaa lisensoinnista 
kuin itse sarjakuvakirjojen myynnistä. Hän rehellisesti myös myöntää olleensa 
nuori ja tarvinneensa rahaa, mutta jälkikäteen viisastuneensa paljon ja nykyään 
hän miettii asioita paljon enemmän sekä myös tarkemmin. Paloniemi ei halua olla 
mukana missään turhassa “krääsätuotannossa” ja hän myös kiinnittää nykyään 
paljon enemmän huomiota mm. siihen miten ja missä olosuhteissa tuotteet 
tehdään. Ekologisuus ja eettiset arvot ovat hänelle tärkeitä. (Paloniemi, 
haastattelu, 23.10.2013). 
 
Pentti Molander otti ensimmäiset Lassi ja Leevi -sarjakuvat Suomeen joskus 90-
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luvulla. Bill Watterson, Lassin ja Leevin luoja, ei koskaan lähtenyt lisensoimaan 
suuresti. Lassista ja Leevistä on kyllä tehty kaikennäköisiä paitoja sekä muuta 
vastaavaa, mutta ne ovat kaikki piraatti-tuotteita. Lassi ja Leevi on hyvä 
esimerkki siitä, että ei ole annettu tehdä liikaa, pelkästään sarjakuvaa ja kirjoja eri 
muodoissa, eli oikeuksia on lisensoitu vain kustannustoimintaan. (Molander, 
haastattelu, 1.10.2013). 
 
Bill Watterson ei koskaan antanut lupaa oheistuotteiden tekemiseen 
sarjakuvastaan – erityisen vastenmielinen hänelle omien sanojensa mukaan oli 
ajatus Leevi-nukesta. Watterson antoi luvan ainoastaan yhteen Lassi-aiheiseen 
T-paitaan, jolla mainostettiin Yhdysvaltain sarjakuvista kertovaa näyttelyä vuonna 
1991. Watterson on aina vastustanut sarjakuvahahmojen hyödyntämistä 
oheistuotteiden markkinoinnissa, sekä myös arvostellut eri tahoja, mm. 
sanomalehtisarjakuvien syndikaatteja taloudellisesta hyödyntavoittelusta 
taiteellisen näkökulman kustannuksella. Hän myös arvosteli taiteen 
kaupallistumista sarjakuvahahmonsa Lassin suulla vuonna 1992: “Tulevaisuus 
on kaupallisen taiteen massamarkkinoissa. Se on sitä paitsi ainoa tapaa tehdä 
kunnolla rahaa, ja sehän taiteilijana olemisessa on tärkeintä.” (Wikipedia). 
 
Asiasta voi siis olla montaa mieltä. Molander toteaa ehkä jopa hiukan 
kyynisestikin sen, mitä moni nykyään varmasti ajattelee, eli että nykyään on 
hyvin vaikea luoda uusia, oikeasti pitkäkestoisia juttuja. Teoksia ja brändejä on 
paljon ja koko ajan tulee uusia, mikä on johtanut siihen, että erilaisten teosten 
elinkaaret ovat lyhentyneet - hyvänä esimerkkinä vaikka elokuvateollisuus. 
Teosten syklit ovat menneet lyhyiksi ja sen takia on vaikea luoda mitään 
pysyvää. Hänen mielestään on täysin hyväksyttävää rahastaa lyhytkestoisilla 
hiteillä, koska eihän siinä ole mitään muuta vaihtoehtoa. Pitää rahastaa silloin 
kun siihen on mahdollisuus, eli sen nopean aikavälin aikana jolloin teos on 
tunnettu. Jotkut teokset säilyvät elossa pidempään, mutta tämä alkaa olemaan 
hyvin harvinaista. Harva teos pystyy sytyttämään, luomaan merkityksiä ja näin 
pysymään ja jäämään ihmisten mieleen. Aika usein varmin tapa teoksen 
nopeaan kuolemaan onkin se, että sillä ei tee mitään, koska silloinhan ihmiset 
unohtavat ja siirtyvät seuraavaan. (Molander, haastattelu, 1.10.2013). 
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4.3.!Taiteen!lisensointi!Suomessa!
 
Suomessa ei olla vielä täysin ymmärretty sitä potentiaalia, mikä 
immateriaalioikeuksien hyödyntämisessä voisi olla. Kråkströmin mielestä 
Suomessa ei tehdä lisensointia, eikä ymmärretä immateriaalioikeuksia vielä 
tarpeeksi laajasti. Osaamista alkaa jo olemaan, mutta ei vielä tarpeeksi yrityksiä, 
jotka ottaisivat asian tarpeeksi tosissaan. Immateriaalioikeudet ovat hyvin 
monella alalla Suomessa mahdollisuus liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun, 
ennen kaikkea sisällöntuotannon, muotoilun, sekä tekniikan osa-alueilla. Taiteen 
lisensoinnissa ja suomalaisessa sisällöntuotannossa on fantastinen potentiaali ja 
sen toistaiseksi käyttämättä jättäminen on pelkästään ymmärryksen ja 
osaamisen puutetta. (Kråkström, haastattelu, 16.9.2013). 
 
Bernerin mielestä Suomessa ei ymmärretä lisensointia vielä yhtään ja tämä 
johtuu hänen mukaansa myös siitä, että meillä ei ole vielä tarpeeksi montaa 
hyvää tuotetta tai esimerkiksi taiteilijaa Suomessa, joissa olisi potentiaalia myös 
Suomen ulkopuolella. Suomi on kuitenkin yksin hyvin pieni markkina-alue. 
(Berner, haastattelu, 15.11.2013). 
 
Suomessa ei perinteisesti ole ollut lisensointia, eikä myöskään alakohtaista 
tietämystä. Lähimmät lisensointiin keskittyneet agentuurit ovat löytyneet 
Ruotsista ja ruotsalaiset agentuurit ovat myös yläpitäneet lisensointiliiketoimintaa 
Suomessa tuomalla Suomeen ulkomaalaisia lisenssejä, kuten esimerkiksi 
Sanrion Hello Kittyn. Molanderin mielestä Suomessa aletaan vasta nyt hiljalleen 
ymmärtää sitä, että lisenssien käytöstä pitää maksaa. Hänen sanojensa mukaan 
Suomessa vieläkin ehkä ajatellaan että jos maalaa Muumin kuvan auton kylkeen, 
niin se on mainostamista. Ihmiset eivät ajattele että tämänkaltaisesta toiminnasta 
pitäisi oikeasti maksaa oikeuksien omistajalle jotakin. (Molander, haastattelu, 
1.10.2013). 
 
Wikstedtin mielestä Suomessa on muutamia, hyvin pieni määrä, ihmisiä jotka 
ymmärtävät immateriaalioikeuksien merkityksen ja he ovat tämän myötä 
pärjänneetkin hyvin. Ne ketkä eivät ymmärrä tai ole saaneet omaa juttuaan 
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toimimaan, käyvät turhaa vastarintaa asiaa vastaan ja kääntävät oman 
osaamattomuuden puolustusmekanismiksi ja vastustavat ilman, että edes 
ottaisivat kunnolla selvää asioista. Taidetta ei ole pakko myydä pelkästään 
yksittäisinä teoksina vaan sitä voi myös lisensoida ja parhaassa tapauksessa 
saada rojalti-tuloja monien vuosien ajan samasta teoksesta. Kysymys on myös 
osaamisen ja kontaktiverkostojen puutteesta. Suomessa ei osata ajatella 
lisensointia, ihmiset eivät ymmärrä sen olevan mahdollista, eikä tietoisuutta asiaa 
kohtaan yritetä nostaa oikeastaan millään tavalla. Ongelma on myös 
taidekouluissa joissa opetetaan, että rahaa ei saa ajatella eikä omaa taidettaan 
myydä. (Wikstedt, haastattelu, 31.10.2013). 
 
 

4.4.!Siirtyykö!teoksen!merkitys!lisenssituotteeseen?!!
 
Yksi olennainen kysymys liittyen taiteen lisensointiin on teosten aineettomien  
merkitysten siirtyminen tai siirtymättä jääminen. Taide on täynnä merkityksiä ja 
teoksien takana on usein hyvinkin moniulotteisia tarinoita ja viestejä, jotka 
saattavat olla hyvinkin paljon sidoksissa siihen kontekstiin ja ympäristöön, jossa 
taide tuodaan ihmisten tietoisuuteen. Lisensoitaessa tämä konteksti on aivan eri 
ja teos ei ehkä näytäkään aivan niin merkitykselliseltä kun se on printattu 
esimerkiksi lakanaan tai tyynyliinaan. Taidekentällä vieroksutaan kaupallisuutta, 
koska sen pelätään tekevän sisällön arveluttavaksi tai vesittävän sen (Sjöberg, 
2010, 12). 
 
Molanderin mielestä lisensoitaessa teoksesta irrotetaan pinta - kuva - ei 
merkitystä. “Ihmiset ostavat lisenssituotteita aika paljon sen perusteella että hei, 
kiva kuva - mä tykkään tuosta.” Teoksen merkitys muuttuu lisensoitaessa. 
Alkuvaiheessa ihmiset eivät välttämättä tiedä mikä se on, mutta sitten kun 
tietoisuus lisääntyy, niin se ei olekaan enää pelkkä kuva, vaan teos ja kenties 
myös taiteilija sen takana. Ajan kuluessa ja tietoisuuden edelleen lisääntyessä on 
mahdollista, että teoksesta ja taiteilijasta muodostuu brändi. Lisenssituotteen 
ostaja voi ja saa luoda teokselle oman merkityksensä ostaessaan tuotteet, oli syy 
mikä hyvänsä. Ja teoksen merkitys ostajalle voi olla jotain aivan muuta kuin 
taiteilija on ajatellut ja näin teos lähtee elämään omaa elämäänsä. (Molander, 
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haastattelu, 1.10.2013) 
 
Kråkström toteaa, kuten tässä työssä on jo aikaisemmin mainittu, että taide ja 
lisensointi ovat eri asioita, eikä lisensointi muuta tai vaikuta millään tavalla itse 
teokseen. Taide on ja erilaisia kuvia voidaan hyödyntää lisensoinnissa, mutta itse 
teos ei tämän takia muutu (Kråkström, haastattelu, 16.9.2013). Teoksella on 
merkitys ja lisensointi on tämän teoksen ja parhaassa tapauksessa myös sen 
merkityksen markkinointia ja kaupallistamista. Jos teoksen merkitys lisensoinnin 
kautta siirtyy, niin hienoa, mutta se ei edes ole välttämätöntä, eikä sitä voi vaatia. 
Kuluttaja ostaa lisenssituotteen ja on vapaa muokkaamaan teoksen merkitystä 
mielessään kuten haluaa.  
 
 

4.5.!Taiteilijan!henkilöbrändin!merkitys!
 
Taidelisensoinnin yhteydessä puhutaan paljon itse taiteilijasta ja hänen 
merkityksestään teoksen takana. Taiteilijan nimi voi myös olla tavaramerkeillä 
suojattu ja osa lisensoitavaa tai muulla tavalla kaupallistettavaa teosta. Taiteilijan 
henkilöbrändin merkitys on asia, joka tuntuu jakavan mielipiteitä puolesta ja 
vastaan. Bernerin mielestä sillä on paljonkin merkitystä, koska se liittyy teoksen 
uskottavuuteen ja tarinaan, sekä on suoraan verrannollinen itse 
lisenssituotteiden myyntiin (Berner, haastattelu, 15.11.2013). Mitä tunnetumpi 
taiteilija on, sitä suurempi on todennäköisyys sille, että hänen lisenssituotteensa 
myyvät ja näin hyödyntävät mm. lisenssinhaltijoita sekä vähittäiskauppiaita.  
 
Wikstedtin mielestä henkilöbrändillä on väliä, koska suuri osa taidekaupasta 
perustuu signeerauksiin, eli signeerauksilla varustetut teokset ovat 
arvokkaampia, sekä helpompi todistaa tietyn taiteilijan tekemiksi. Wikstedt jatkaa 
ajatusta henkilöbrändin merkitystä vieläkin pidemmällä toteamalla, että taiteilijat 
eivät itse asiassa edes tee suurinta osaa heidän omista teoksistaan. He ehkä 
kertovat idean ja tekevät tulevasta teoksesta muutaman ensimmäisen 
luonnoksen, mutta sen jälkeen teoksen tekee joku muu ja sitten sitä myydään ja 
markkinoidaan taiteilijan nimellä.  Moni taiteilija ei koskaan itse edes näe omia 
teoksiaan, vaan heidän tehtävänsä on ylläpitää teoksia myyvää brändiä, eli itse 
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taiteilijaa. Taiteessa puhutaan mediumista ja taide on ehkä jo ennen sitä 
mediumia olemassa, eli se on se mikä on itse taiteilijan osuus, ja sillä kuka sen 
sitten tuottaa siihen lopulliseen muotoon ei oikeastaan ole kovinkaan suurta 
merkitystä. (Wikstedt, haastattelu, 31.10.2013). 
 
Kråkströmin mielestä taiteilijasta ei tarvitse muodostua brändiä. Tove Jansson on 
hänen mielestään hyvä esimerkki siitä, että taiteilijasta ei tarvitse muodostua 
brändiä, vaan päähuomio pysyy itse teoksessa. Jos taiteilija tuo mukanaan 
lisäarvoa ja haluaa tuoda omaa henkilöbrändiään esiin, niin se on tietysti 
sallittua, mutta ei välttämätöntä. (Kråkström, haastattelu, 16.9.2013). 
 
Milla Paloniemen mielestä taiteilijan henkilöbrändillä ei ole merkitystä, eikä se ole 
välttämätön. Hän haluaa ainakin itse pitää fokuksen itse teoksessa. (Paloniemi, 
haastattelu, 23.10.2013).  
 
Molanderin mielestä taiteilijasta ei myöskään tarvitse muodostua brändiä, tosin 
tätäkään ei kannata sulkea pois kunhan ymmärtää mitä se merkitsee. Brändin 
rakentaminen ja ennen kaikkea ylläpitäminen vaatii paljon aikaa ja keskittymistä. 
Pitää oikeasti miettiä mitä tekee. On oikeastaan jo aika vaarallista jos teokset 
ovat liian riippuvaisia taiteilijan omasta imagosta ja brändistä, koska silloin jos se 
tuhoutuu tai siihen tulee jokin negatiivinen leima, niin se voi viedä samalla pohjan 
myös teoksien arvostukselta. Brändin ylläpitäminen vaatii usein enemmän aikaa, 
kuin sen luominen. (Molander, haastattelu, 1.10.2013). 
 
 

4.6.!Sisään!lisensoinnin!mahdollisuudet!
 
Tässä työssä on tähän mennessä käsitelty vain oikeuksien omistajien 
mahdollisuutta lisensoida teoksiaan eteen- eli ulospäin. Lisensointi voi toimia 
aivan hyvin myös toiseen suuntaan sillä niin sanottu “sisään lisensointi” on myös 
aivan mahdollista. Maailmalla on jo monia yrityksiä, sekä myös yksityisiä 
taiteilijoita jotka tekevät taidetta muiden lisensseillä. Tämä voi toimia vaikka niin, 
että taiteilija ostaa lisenssin johonkin tiettyyn teokseen ja sen jälkeen tekee siitä 
oman versionsa, jota sitten myy eteenpäin ja maksaa rojaltimaksuja alkuperäisen 
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teoksen oikeuksien omistajalle. www.mondotees.com on hyvä esimerkki siitä, 
mitä tämä toiminta voi parhaimmillaan olla. 
 

5.!Mitä!taidelisensointi!käytännössä!tarkoittaa?!
 
 
Taidelisensointi on lisensointia ja siihen pätevät yhtälailla samat säännöt ja 
lainalaisuudet kuin muihinkin mahdollisiin lisensoitaviin asioihin. Lisensointi on 
markkinointia ja brändin laajennusta jota pitää valvoa ja hallita. Se on siis 
liiketoimintaa, joka toimii hyvin samalla tavalla kuin monet muutkin 
liiketoimintojen osa-alueet. Varsinkin kun puhutaan brändeistä ja siitä miten niistä 
on totuttu ajattelemaan ja miten niitä käsitellään ja hallitaan. 
 
Menestyvän lisensoinnin perus edellytys on pystyä yhdistämään tarpeeksi hyvän 
laatuiset tuotteet oikeaan teokseen tai brändiin. Lyhyellä aikavälillä voi riittää, että 
suosittu teos tai brändi lisensoidaan oikeastaan mihin vain tuotteeseen, jolloin 
varmasti tehdään vähän aikaa todella paljon rahaa, mutta tämä ei toimi jos 
halutaan rakentaa pitkällä aikavälillä menestyvä ja kestävä juttu. Gustav Melin 
Bulls Press lisensointitoimistosta uskoo, että tulevaisuudessa tulee olemaan 
kahdenlaisia lisenssejä. Pitkänaikavälin kestäviä klassikoita, joilla on potentiaalia 
tehdä korkealaatuisia lisenssituotteita, sekä lyhyen aikavälin hittejä, jotka 
tähtäävät ja vetoavat lähinnä massamarkkinoihin. Uusien klassikoiden luominen 
on hyvin vaikeaa, paljon vaikeampaa kuin aikaisemmin. (Melin, haastattelu, 
24.9.2013). 
 
Lisensointi tarvitsee strategian, eli on mietittävä se linja minkälaisiin asioihin 
lähtee mukaan. Teoksen ja tuotteen pitää sopia yhteen ja taiteessa on hyvin 
paljon samaa kuin joissain brändeissä, eli tarvitaan tiettyä suojelua jotta ei 
lähdetä väärille teille. Taiteen arvo voi romahtaa hallitsemattomalla käytöllä, 
mutta toisaalta oikein tehdyt asiat ja oikeisiin ja teokseen sopiviin juttuihin 
mukaan lähteminen voi olla hyvä asia ja kasvattaa teoksen elinkaarta ja 
arvostusta. (Wikstedt, haastattelu, 31.10.2013). 
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Moomin Charactersin toimitusjohtaja Roleff Kråkströmin mielestä kaiken taiteen 
ja liiketoiminnan ydin on kitka luovien ja kaupallisten tahojen välillä. Jos tämän 
kitkan yrittää poistaa, niin silloin todennäköisesti tuhoaa yrityksen, teoksen, 
brändin tai ihan mitä vaan todella nopeasti. Kitka on jatkuvaa oikein-väärin 
keskustelua ja se on se todellinen ja tärkein polttoaine mitä taidetta 
markkinoivassa yrityksessä tai yhteisössä voi olla. Se on vieteri, joka puristaa 
laatua ja jos sen poistaa, niin silloin yleensä alkaa tulemaan sitä keskinkertaista 
tusinatavaraa, jota valitettavan paljon nykyään nähdään. Esimerkkinä jos vaikka 
kaupallinen taho pääsee tekemään päätöksiä ilman tasavahvaa luovaa ääntä, 
niin voi toki tulla kauheasti rahaa vähän aikaa, mutta samalla myös kulutetaan 
teos tai brändi loppuun. Täytyy olla taiteellinen ja kaupallinen johto, jotka ovat 
tasavahvoja ja oikeasti taistelevat henkensä edestä koko ajan. Taidetta 
markkinoivassa ja siis myös lisensoivassa yrityksessä ei saa olla 
äänestysprosessia, vaan selkeästi määritellyt päättävät henkilöt, ei siis elimet 
vaan henkilöt, jotka kantavat vastuun ja joilla on visio siitä mitä pitää olla. 
(Kråkström, haastattelu, 16.9.2013). 
 
Taiteen lisensointi on käytännössä siis liiketoiminnan hallintaa, johon pätevät 
samat säännöt kuin esimerkiksi brändinhallintaan. Pitää olla ymmärrys siitä mitä 
halutaan tehdä, käsitys siitä laadusta mihin pitää pyrkiä, sekä joku kuka 
viimekädessä tekee päätökset ja vastaa niistä. Ja kun puhutaan taiteesta, niin 
parasta tietysti on jos taiteilijalla itsellään säilyy vapaus ja lopullinen päätösvalta 
siitä mihin ja miten hänen teoksiaan saa ja voi käyttää. Kaupallista osaamista voi 
”ostaa” agenteilta, mutta visio ja ymmärrys taiteesta voi tässä yhteydessä olla 
vain teoksen tehneellä taiteilijalla. 
 
 

5.1.!Brändinhallinta!
 
Lisensoinnissa on kyse brändinhallinnasta. Brändi on sana, joka voidaan 
nykyään liittää käytännössä mihin kontekstiin vaan. On urheilubrändejä, 
henkilöbrändejä, pelibrändejä, ihan mitä vain. Brändiin liitetään yleensä 
aineelliset ja aineettomat elementit ja pohjimmiltaan brändi tarkoittaa sitä, miten 
ihmiset kokevat jonkin asian olevan. Aineellisia, eli yleensä visuaalisia 
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elementtejä voivat olla logo, nimi, värimaailma – kaikkea sitä mistä ihmiset 
tunnistavat että kyseessä on jokin tietty asia. (Clifton, 2009, 6-12). 
 
Aineettomat elementit ovat hiukan haastavampia, sillä niillä tarkoitetaan yleensä 
arvoja joita brändi edustaa, kuten vaikka ympäristöystävällisyys ja kestävyys. 
Brändi voi olla leikkisä, tai se voi vaikka edustaa turvallisuutta kuten monet 
autobrändit haluavat ihmisten ajattelevan. Aineetonta on siis se miten brändi 
itsensä kommunikoi ja mitä ihmiset siitä ajattelevat. Kokonaisuutena nämä 
elementit, aineelliset ja aineettomat, muodostavat brändin, eli kokonaisvaltaisen 
käsityksen jostakin tietysti asiasta, kuten esimerkiksi yrityksestä tai ihmisestä. 
Brändi on siis jotain tunnettua, jonka voi yhdistää johonkin asiaan tai lupaukseen. 
Aineetonta, aineellista, sekä ajatuksia ja mielipiteitä. (Clifton, 2009, 6-12). 
 
Kun brändiä lähdetään lisensoimaan puhutaan brändinhallinnasta, sillä lisensointi 
on brändin tunnettavuuden käyttöä. Hallintaa siksi, koska brändin, eli oikeuksien 
omistajan, pitää tarkasti tietää mitä brändi edustaa ja minkälaisiin asioihin sen voi 
liittää, jotta ihmisten vallitseva ajatus brändistä ei muutu liikaa. Brändinhallinta on 
lisensoinnin yhteydessä myös laadun valvontaa, sillä aika usein kyse on 
tuotteista joita lisenssinhaltija valmistaa oikeuksien omistajan puolesta. Kaikkea 
ei voi tietenkään hallita tai kontrolloida, mutta tärkeintä on säilyttää yhtenäinen 
linja ja kiinnittää huomiota niihin asioihin, joista brändi on tunnettu.  
 
Ei saa myöskään tehdä liikaa, eli pitää valvoa sitä miten paljon brändin 
tunnettavuutta käytetään. Jos tehdään liikaa, niin silloin ihmiset helposti 
kyllästyvät ja jos tehdään vääriä asioita, niin silloin ihmiset hämmentyvät, eivät 
välttämättä enää tiedä mitä asioita brändi edustaa ja lopettavat brändin 
tukemisen jos se ei vastaa sitä mitä he ajattelevat sen vastaavan, eli tiivistettynä 
sanottuna brändin lupaus ei saa muuttua. Brändinhallinta onkin brändiin 
kohdistuvan lupauksen hallintaa. 
 
Gustav Melinin mielestä lisensointi on todella tärkeä brändin kehityksen ja 
laajentamisen työväline, varsinkin jos on aikaa keskittyä ja miettiä asioita pitkällä 
tähtäimellä. Lisensointi ei kuitenkaan ole täysin haasteetonta, ja varsinkin kun 
ihmiset ajattelevat lisensointia ja tuotteistamista, niin yleensä he ajattelevat 
laadultaan huonompia massamarkkinatuotteita ja tätähän lisensoinnin ei ole 
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pakko olla – laatua saa ja pitää vaatia ja valvoa. Valitettavasti varsinkin 
viihdelisensoinnissa, joka on maailmanlaajuisesti isoin lisensoinnin osa-alue, 
lisenssituotteet ovat lähinnä tarkoitettu lapsille, joten oikeuksien omistajat eivät 
tähtää tai pyri valmistamaan laadultaan korkeampia ja samalla hinnaltaan 
korkeampia tuotteita. Jotkut brändit ovat liikenteessä vain tehdäkseen rahaa. 
Tämä ei kuitenkaan ole sääntö vaan poikkeus ja lisensointi voi olla paljon 
muutakin. (Melin, haastattelu, 24.9.2013). 
 
Lisensointi on markkinointia, jonka avulla kasvatetaan teoksen tunnettavuutta ja 
ansaitaan rojalti-tuloja. Oikeuksien omistajalla on lisensointiin ryhtyessään oltava 
ajatus siitä mitä halutaan, sillä parhaimmillaan lisensointi voi kasvattaa teoksen 
elinkaarta huomattavasti ollen yksi tärkeimmistä syistä lisensoinnin takana. Pitää 
lisensoida tai tehdä muita asioita teoksen ympärillä, jotta teos ei unohdu ja kuole. 
Kuitenkin kun joku asia lanseerataan ja se pikkuhiljaa lähtee nousemaan, niin 
pitää tietysti olla pikkuisen jäitä hatussa ettei tehdä liikaa. Teos voi itse tappaa 
itse itsensä jos sitä lisensoidaan liikaa. Molanderin mielestä esimerkiksi Smurffit 
oli hyvä esimerkki tästä. Smurffeja näkyi joka puolella ja silloin ihmisillä on 
tapana kyllästyä. Tämä on aina riski ja tärkeä kysymys lisensoinnin takana, eli 
mikä on liikaa. (Molander, haastattelu, 1.10.2013). 
 
Jos taas tehdään asioita hiukan varovaisemmin, eli vähemmän, niin teoksesta tai 
brändistä tulee todennäköisesti pitkäaikaisempi ja kestävämpi ja ihmiset pysyvät 
siitä kiinnostuneempina pidempään. Tällä tavalla ei tehdä nopeasti niin paljoa 
rahaa, mutta sillä pidennetään teoksen elinkaarta ja sitä myötä myös tehdään 
teoksen elinkaaren aikana paljon enemmän tuloja, kuin mitä todennäköisesti 
oltaisiin tehty jos teosta olisi lisensoitu nopeasti ja paljon nopealla aikavälillä. 
Ainoa tapa tehdä pysyvämpiä juttuja on pitää jäitä hatussa ja tehdä asioita vähän 
hitaammin. Esimerkkinä vaikka se, että ei tehdäkään sitä jatko-osaa aivan ehti 
ensimmäisen osan jälkeen vaan pidetään hiukan taukoa. Tämäkään ei 
välttämättä ole helppoa, koska siinä on se riski, että se unohdetaan. Toisaalta jos 
kokonaisuus tai teos on edes jossakin määrin pidetty, niin kyllä se sitten yleensä 
onnistuu. (Molander, haastattelu, 1.10.2013). 
 
On siis hyvä miettiä miten paljon tekee, mutta on myös tärkeää miettiä mitä 
tekee. Gustav Melinillä on tähän hyvä esimerkki Iittalan ja Rovio Entertainmentin 
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Angry Birds –yhteistyöstä. Melin ei omien sanojensa mukaan koskaan oikein 
ymmärtänyt miksi Iittala on lisensoinut ja tehnyt Angry Birds –mukin, koska hän 
ei näe Angry Birdsin olevan hyvä yhdistelmä Iittalan arvoille. Angry Birds ei siis 
seiso samojen arvojen takana, kuin Iittala. Se ei myöskään ole oikeasti toiminut, 
paitsi kenties hiukan Suomessa, mutta ei Suomen ulkopuolella. Ruotsissa 
vähittäiskauppiaat päättivät olla ottamatta Iittala Angry Birds -mukia myyntiin, 
koska heidän mielestään se ei ollut hyvä yhdistelmä ja voisi jopa alentaa Iittalan 
arvoa brändinä. Kysymys on siis siitä, että osuvatko itse teoksen ja sitä 
mahdollisesti lisensoivan brändin arvot yhteen. Osuessaan voidaan puhua 
loistavasta yhteistyöstä, mutta kuten sanottu, niin siinä voi myös olla riskejä joita 
kannattaa miettiä etukäteen. (Melin, haastattelu, 24.9.2013). 
 
Molanderin mielestä lisensoinnissa on se riski, että taiteen tai lisensoitavien 
teosten sykli tulee paljon lyhyemmäksi. Se mikä nousee kuin raketti tulee yleensä 
alas kuin kivi, eli ei kannata tehdä liikaa, liian nopeasti. Paradoksi on se, että 
kaikki haluavat menestyä ja saada tehtyä menestystuotteen tai teoksen, mutta 
kukaan ei oikeasti ole koskaan valmistautunut menestykseen ja silloin lähtee 
helposti mopo niin sanotusti käsistä. (Molander, haastattelu, 1.10.2013). 
 
Esimerkkejä on paljon ja yhtenä esimerkiksi Dali, jonka nimellä on tuotettu niin 
paljon kaikkea, että homma on lähtenyt vähän käsistä ja ihmiset alkavat jo 
kyllästyä. Tästä tosin ei voi tietenkään syyttää itse taiteilijaa vaan hänen 
oikeuksiaan valvovaa tahoa. Lisensointi voi kuitenkin olla tapa pitää teos elossa 
pidempään ja etenkin olla loistava tapa pitää taide ihmisten huulilla. Varsinkin jos 
taiteilija tuottaa teoksia harvakseltaan, eikä hänen taiteensa liiku, jolloin on 
vaarana että taiteilija häviää olemasta. Pitää tulla jälkimarkkinamerkintöjä, jotka 
nostavat taiteen arvoa ja pitävät teokset elossa, niin että kaikki eivät ole vuosia 
vain joissain kokoelmissa. (Wikstedt, haastattelu, 31.10.2013). 
 

5.1.1.!Brändin!ja!tuotekategorioiden!yhteensopivuus!

 
Lisensointi on teoksen tai brändin laajentamista uuteen kontekstiin ja usein 
nimenomaan uuteen tuotekategoriaan. Kun lähdetään lisensoimaan niin on hyvä 
ymmärtää ja ajatella sitä, että ihmiset omaavat jo ennestään kaksi vakiintunutta 



 42 

mielipidettä liittyen brändin laajennukseen. Heillä on mielipide itse brändistä, 
sekä siitä kategoriasta johon brändi on laajentumassa. Siitä miten hyvin nämä 
kaksi mielipidettä kohtaavat, muodostuu kokonaisvaltainen mielipide siitä, 
näkeekö kuluttaja laajennuksen positiivisena vai negatiivisena asiana ja sen 
mukaisesti mikä hänen asenteensa laajentumista kohtaan on. Tämä asenne 
näkyy kuluttajien käytöksenä. Onnistunut laajennus vahvistaa kuluttajan 
mielipidettä ja kenties myös lojaalisuutta brändiä kohtaan, kun taas 
epäonnistunut laajennus voi viedä brändiltä asiakkaan. (Czellar, 2003). 
 

 
Kuva 11: Kuinka brändi ja lisensoitava tuoteryhmä sopivat yhteen (Czellar, 2003). 

 
Kuva 11 selventää sitä prosessia, mitä brändin laajennus käytännössä tarkoittaa 
ja mitä oikeuksien omistajat joutuvat ajattelemaan kun he haluavat lisensoida 
oikeuksia eteenpäin. Kysymys on lähinnä siitä, miten kuluttajat eli käyttäjät 
laajennuksen näkevät ja tuoko se positiivista vai negatiivista tunnettavuutta 
lisensoitavalla teokselle, brändille tai itse taiteilijalle teoksen takana. 
 

5.1.2.!Moomin!Characters!

 
Moomin Characters Oy:n valvomat Tove Janssonin luomat Muumi-hahmot, sekä 
maailma ja tarina niiden ympärillä ovat varmasti ainakin Suomessa yksi 
tunnetuimmista teoksista, jota on myös laajasti lisensoitu. Moomin Charactersin 
strategian ytimessä on ajatus ja ymmärrys siitä, että jotta Muumien tapainen 
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kokonaistaideteos voi säilyä kiinnostavana, niin on pyrittävä tekemään aktiivista 
yhteistyötä jokaisen sukupolven etevämpien kuvittajien, leffantekijöiden ja 
kustantajien kanssa. He ymmärtävät, että maailma on täynnä hienoja klassikoita 
joita kukaan ei muista ja säilyäkseen elossa, taiteen kanssa pitää tehdä koko 
ajan töitä. Moomin Charactersin toimitusjohtaja Roleff Kråkströmin mielestä 
yrityksen tehtävä ei niinkään ole tehdä Muumeista ajanmukaisia vaan olla osa 
aikaa. Kaikki mitä tehdään ankkuroidaan aika kovallakin kädellä 
alkuperäisteokseen, jotta tarina ja visuaalinen tyyli pysyvät yhteneväisinä yli 
sukupolvien. Moomin Characters haluaakin tehdä asioita yhdessä sellaisten 
yritysten ja lisenssinhaltioiden kanssa, jotka kunnioittavat Tove Janssonin 
alkuperäistuotantoa. (Kråkström, haastattelu, 16.9.2013). 
 
Mitä tulee lisensointiin, niin Muumien ympärille muodostunut brändi, jonka 
olennainen osa on alkuperäinen tarina ja tyyli, ohjaa päätöksentekoa, eli mihin 
lähdetään mukaan. Kråkström kertoo sanovansa aika usein eri yrityksille, että 
hän ei näe mitään järkeä siinä, että yritykset maksaisivat Moomin Charactersille 
siitä, että yritys saisi oikeudet käyttää Muumi-kuvituksia tuotteissaan. Kråkström 
sanoo, että he saavat paljon erilaisia liiketoimintasuunnitelmia joista he voisivat 
saada paljonkin rahaa, mutta jos he eivät näe liiketoimintasuunnitelmissa olevan 
mitään järkeä heidän oman brändinsä kannalta, niin he sanovat aina ei. 
(Kråkström, haastattelu, 16.9.2013). 
 
Kråkströmin mielestä olisi jopa helppoa lisensoida liikaa, mutta samalla hän 
ymmärtää että säilyäkseen elossa pitkällä aikavälillä heidän on todella tarkkaan 
mietittävä mihin juttuihin he haluavat lähteä mukaan. Muumeilla on tällä hetkellä 
yli 450 lisenssihaltiaa, joten heillä ei ole tarvetta kasvattaa tätä määrää liikaa tai 
liian nopeasti. Tärkeintä on valvoa itse brändiä ja pitää huolta siitä, että 
seuraavatkin sukupolvet pääsevät nauttimaan Tove Janssonin hahmoista ja 
tarinoista. (Kråkström, haastattelu, 16.9.2013). 
 
Kråkström painottaa myös laadun merkitystä lisensoinnissa. Jos haluaa oikeasti 
tehdä lisensointia ja kehittää brändiä sen avulla, niin laatuun ei voi olla 
kiinnittämättä liikaa huomiota ja oikeuksien omistajalla on oikeus myös 
laadullisesti määritellä mitä hän haluaa. Aivan kuten on olemassa hyvää ja 
huonoa taidetta, niin on olemassa myös hyviä ja huonoja lisenssinhaltijoita ja 
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tuotteita. Moomin Characters haluaa tehdä ja ylläpitää hyvää taidetta ja samalla 
he myös ymmärtävät missä eivät ole hyviä. Tämän takia he lisensoivat. 
(Kråkström, haastattelu, 16.9.2013). 
 
Kråkströmin mielestä asia joka tekee lisensoinnista niin hyvää liiketoimintaa on 
nimenomaan se, että voi yhdistää hyvän taiteen hyvään tuotteeseen. Tove 
Jansson oli ammattitaiteilija ja esimerkiksi Iittala tai Martinex ovat ammattilaisia 
omalla alallaan, eli tuotteiden valmistamisessa. On siis aivan itsestään selvää, 
että Moomin Characters ei itse yrittäisi valmistaa Muumi-tuotteitaan vaan he 
ymmärtävät, että on olemassa yrityksiä jotka ovat tuotteiden valmistuksessa 
parempia kuin he, ja he haluavatkin tehdä yhteistyötä tällaisten yritysten kanssa. 
Yhteistyötä jossa molemmat osapuolet voittavat. (Kråkström, haastattelu, 
16.9.2013). 
 
Moomin Characters ei myöskään kuvittele Muumien olevan yksi maailman 
keskeisistä tavaramerkeistä, eli he eivät edes pyri tekemään aivan täysin ”high-
end –tuotteita”, mutta pyrkivät liikkumaan laadullisesti tilassa juuri sen alla. He 
haluavat puhutella vaurastuvia, sivistyviä keskiluokkia kaikissa kulttuureissa. Ne 
ihmiset jotka hakevat arjestaan jotain vähän syvempää merkitystä, ovat Moomin 
Charactersin asiakkaita. (Kråkström, haastattelu, 16.9.2013). 
 
Kun Gustav Melin puhuu Muumeista, hän ei voi olla nostamatta esille 
lisensoinnin merkitystä Muumien brändille. Moomin Characters ei ole oikeastaan 
tuonut tai tehnyt mitään uutta 20 vuoteen, mutta brändinä Muumit silti 
menestyvät nykyään paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Lisensointi on ollut 
tässä hyvin merkittävässä roolissa, brändiä on rakennettu lisensoinnin avulla ja 
lisensointi on huomattavasti myös kasvattanut sen elinkaarta. On myös hyvä 
korostaa brändin arvojen merkitystä. Muumien brändin arvot ovat jotain sellaista 
joiden kanssa kaikki yritykset haluaisivat työskennellä. Perhe, perinteet, tarinat, 
hauskuus ja huumori. Tämä on ollut osasyy Muumien menestykseen. (Melin, 
haastattelu, 24.9.2013). 
 
Tammen entisen toimitusjohtaja Pentti Molanderin mielestä Muumit ei ole 
aikaisemmin edes ollut brändi, vaan sitä on pitkäjänteisesti kehitetty ja tehty työtä 
sen eteen, että siitä sellainen muodostuisi. Muumeja ei mm. ole lisensoitu 
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koskaan samalla tavalla ja samassa mittakaavassa kuin nyt ja lisensointiakin on 
kehitetty hyvin hiljaista vauhtia alkuperäisen tarinan ja kuvitusten ehdoilla. 
Muumit saivat alkunsa kirjana, sekä sarjakuvana, joka ilmestyi sanomalehdissä 
jne., kunnes sitten 80 ja 90-lukujen vaihteessa tehtiin ihan uusi muumi. Piirrettiin 
uudestaan, tehtiin tv-animaatio, pari pitkää leffaa ja lanseerattiin se lehtenä. 
Silloin siitä saatiin enemmän lapsille kohdennettu mukava tuote, josta on 
viimeinkin muodostunut jopa kansainvälisestikin varteenotettava brändi. 
(Molander, haastattelu, 1.10.2013). 
 

5.1.3.!Kiroileva!siili!

 
Taiteilija Milla Paloniemi alkoi lisensoimaan Kiroileva siili -sarjakuvaansa vuonna 
2006, kun Kiroileva siili oli jo saanut hieman näkyvyyttä ja mainetta. Paloniemi 
teki ensimmäisen lisensointisopimuksensa shoppi.fi (ei ilmeisesti enää olemassa) 
nimisen verkkokaupan kanssa. Yhteistyö alkoi aika vauhdilla eikä Paloniemi 
koskaan edes tavannut verkkokaupan edustajia vaan kaikki yhteydenpito hoitui 
puhelimen ja sähköpostin välityksellä. (Paloniemi, haastattelu, 23.10.2013). 
 
Homma toimi niin, että Paloniemi valitsi listalta tuotteet, lähetti heille Kiroileva siili 
kuvitukset ja lisenssinhaltija sitten postitti ne ihmisille, jotka tilasivat tuotteita 
kyseisestä verkkokaupasta. Paloniemi kertoo innostuneensa tästä alussa hiukan 
liikaa ja nyt hän katuu sitä, että ei alussa miettinyt tarpeeksi hyvin mitä tuotteita 
hän antaa luvan tehdä. Hyvinä esimerkkeinä Kiroileva siili taskumatit ja 
tupakansytyttimet, joihin hän ei enää nykyään ikinä suostuisi koska ne eivät ole 
millään tavalla osa Kiroilevan siilin maailmaa tai edusta samoja arvoja 
Paloniemen kanssa. Paloniemi alkoi lopulta saamaan paljon palautetta ihmisiltä 
liittyen tuotteiden laatuun, jolloin hän alkoi oikeasti miettimään mitä hän tekee. 
Lopulta hän lopetti yhteistyön verkkokaupan kanssa ja rupesi yhteistyöhän 
toisen, melko ison suomalaisen lisenssituotteita valmistavan yrityksen kanssa 
johon hän on ollut nyt todella tyytyväinen. Newtop Oy, joka on nyt yksi 
Paloniemen suurimmista ja tärkeimmistä lisenssinhaltijoista vartioi Palonimen 
mukaan paremmin tuotteiden tuotantoa, on tarkka eettisistä arvoista ja tekee 
laadukkaita tuotteita, joten yhteistyö on ollut molemmille osapuolille kannattavaa 
ja Paloniemi myös kertoo tapaavansa nykyisiä lisenssinhaltijoitaan säännöllisesti, 
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jotta jatkuva kommunikaatio ja yhteisymmärrys tuotteiden laadusta ja niihin 
vaikuttavista tekijöistä pysyy kunnossa. (Paloniemi, haastattelu, 23.10.2013). 
 
Paloniemi kertoo Bill Wattersonin olevan yksi hänen harvoista esikuvistaan mitä 
tulee sarjakuviin ja myös lisensointiin. Lassi ja Leevi on yksi hänen suosikki 
sarjakuvistaan ja Paloniemi on myös aina pitänyt siitä, miten Watterson on 
pitänyt sarjakuvan ja siihen liittyvät asiat omissa käsissään. Esikuvansa mukaan 
Paloniemi on miettinyt paljon sitä, että kannattaako lisensointiin lähteä ollenkaan 
mukaan, eli vaihtoehtoisesti kieltäytyä siitä täysin. Hän kuitenkin myöntää, että 
lisensoinnista on muodostunut hänelle tärkeä tulonlähde ja nykyään, 
verkkokauppa hairahduksen jälkeen, hän yrittääkin tehdä asiat niin hyvin kuin 
vain pystyy. Alussa Kiroileva siili –tuotteita oli paljon ilman mitään strategiaa 
lisensoinnin ympärillä, mutta nyt tuotteita on poistettu paljon ja koko lisensointi on 
rajattu t-paitoihin, tekstiileihin ja muutamaan muuhun tuotekategoriaan. Fanien 
mielipiteet ovat saaneet Paloniemen ajattelemaan mitä hän tekee ja hän myös 
sanoo olevansa siitä kiitollinen, sillä ilman faneja mikään teos ei voisi menestyä. 
(Paloniemi, haastattelu, 23.10.2013). 
 
Kiroilevan siilin kohdalla kaikki menee nykyään sarjakuvan ehdoilla. 
Lisenssituotteiden ja sarjakuvakirjojen on kuljettava käsi kädessä ja tuettava 
toinen toisiaan. Paloniemi ei ajattele Kiroilevaa siiliä brändinä vaikka myöntääkin, 
että sitä se todennäköisesti jo nykyään on. Hänen mielestään brändi ajattelu on 
vaikeaa, sillä hän ei ole koskaan suunnitellut Kiroilevaa siiliä brändiksi, eikä hän 
halua nähdä teostaan kaikkialla. Paloniemen mielestä on tärkeää pitää homma 
hallussa ja vähän pienempänä, eli hän keskittyy valvomaan Kiroilevaa siiliä 
tuoteperheenä ja hän haluaa, että ihmiset arvostavat niitä tuotteita joita he 
ostavat. Tuotteiden on oltava käyttöesineitä, eikä turhaa krääsää. Paloniemi 
sanoo haluavansa tehdä teoksen ympärillä vain ja ainoastaan asioita, joiden 
takana hän voi itse seistä. (Paloniemi, haastattelu, 23.10.2013). 
 
Kiroilevan siilin suosio on yllättänyt Paloniemen ja hän myös hyvin ymmärtää 
mitä hän on ehkä menettänyt. Omien sanojensa mukaan hän olisi halutessaan 
voinut tehdä Kiroilevalla siilillä aivan mielettömän määrän rahaa, sillä tarjouksia 
erilaisten oheistuotteiden tekemiseen on tullut valtavasti. Paloniemi on myös 
kieltäytynyt suunnilleen kaikesta, koska niissä ei vaan ole ollut mitään järkeä 
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teoksen kannalta. Hän uskookin, että jos hän olisi lähtenyt mukaan niihin kaikkiin, 
niin Kiroileva siili olisi hahmona hävinnyt ja kuollut jo kauan sitten. Paloniemen 
mielestä teoksen arvostus tulee nimenomaan siitä, että se ei ole aivan niin 
itsestään selvä. Vaikka se on todella näkyvä hahmo ja moni tunnistaa ja tietää 
Kiroilevan siilin, niin silti se ei näy kaikkialla vaan on nykyään hyvin hallittu 
kokonaisuus. Paloniemi sanoo että hänellä ei ole aavistustakaan missä menee 
raja siinä mikä on liian paljon, mutta hän ainakin yrittää miettiä mitä tekee ja osaa 
tarvittaessa sanoa myös ei. (Paloniemi, haastattelu, 23.10.2013). 
 

5.2.!Tuotehyväksymisprosessi!
 
Lisensoinnin yhteydessä puhutaan usein jo lisenssisopimuksessa tarkoin 
määritellystä tuotehyväksymisprosessista. Tällä tarkoitetaan sitä, että 
lisenssinhaltijan on pyydettävä oikeuksien omistajalta lupa ja lopullinen 
hyväksyntä kaikista niistä tuotteista joita lisenssinhaltija sopimuksen yhteydessä 
suunnittelee ja valmistaa. Prosessi lähtee liikkeelle siitä, kun oikeuksien omistaja 
antaa lisenssinhaltijalle lisensoitavat materiaalit(kuvitukset, teoksen kuvan jne.), 
jotta lisenssinhaltija voi aloittaa tuotesuunnittelu- ja valmistusprosessin. 
Lisenssinhaltijan tulee hyväksyttää kaikki tuotesuunnitelmat, tuotteiden 
mallikappaleet, pakkaukset, mainosmateriaalit ja kaikki muu, missä lisensoituja 
oikeuksia on käytetty. Oikeuksien omistajalla on aina viimeinen päätäntävalta ja 
oikeus ehdottaa ja vaatia muutoksia, jos esimerkiksi kuvituksia ei ole käytetty 
oikein tai jos tuotteet eivät ole laadullisesti sitä, mitä alun perin on ollut tarkoitus. 
Tuotehyväksymisprosessi on siis turva oikeuksien omistajalle siitä, että 
lisensoituja oikeuksia käytetään oikein ja oikeuksien omistajan tahdon 
mukaisesti. (Battersby & Simon 2012, 88). 
 
Pentti Molander muistaa hyvin minkälainen prosessi tuotteiden hyväksyminen voi 
olla ja hänen mielestään on aivan oikein, että oikeuksien omistajalla on vastuu 
tuotteiden lopullisesta hyväksymisestä, sillä oikeuksien käytön vahtiminen on 
oikeuksien omistajan työtä. Tuotteista puhutaan yleensä paljon jo ennen 
yhteistyön varsinaista aloittamista, joten yleensä hyväksymisprosessi sujuu 
hyvässä hengessä sillä kaikki tärkeimmät asiat on usein jo ratkaistu ennen 
sopimusten allekirjoittamista. Hänen mielestään ei koskaan pidä suostua siihen, 
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jos lisenssinhaltija haluaa muokata teoksia liikaa, jotta se sopisi paremmin 
tuotteeseen ja myisi enemmän. Jos tähän suostuu, niin silloinhan teos muuttuu. 
Teoksen tarina ja yhdenmukainen linja pitää säilyä tuotteesta toiseen. (Molander, 
haastattelu, 1.10.2013). 
 
Milla Paloniemi myöntää myös, että haluaa olla mukana kaikessa ja vahtia sitä, 
mitä lisenssinhaltijat tekevät. Lisenssinhaltijat lähettävät hänelle ehdotuksia 
teosten käyttämisestä tuotteissa ja sitten hän kommentoi ja muokkaa niitä oman 
näkemyksensä mukaisesti. Hänelle sopii hyvin että lisenssinhaltijat suunnittelevat 
tuotteita hänen kuvitustensa perusteella, kunhan lopullinen päätösvalta siitä miltä 
tuotteet lopulta tulevat näyttämään säilyy hänellä itsellään. (Paloniemi, 
haastattelu, 23.10.2013). 
 

5.3.!Immateriaalioikeudet!
 
Suomessa on viime vuosikymmeninä ollut paljon puhetta immateriaalioikeuksista 
ja niiden merkityksestä elinkeinoelämälle. Luovien alojen yhteydessä nämä 
korostuvat entisestään, sillä kysymys on usein tekijänoikeuksista, sekä myös 
tavaramerkeistä ja esimerkiksi lisensointi perustuu täysin immateriaalioikeuksien 
hyödyntämiseen. Immateriaalioikeudet ovat yksinoikeuksia, joiden avulla 
turvataan henkisen työn tulosten taloudellinen hyödyntäminen, eli 
oikeuksienomistaja voi kieltää muita käyttämästä henkisen työnsä tuloksia, sekä 
samalla myös luovuttaa ne edelleen toisen osapuolen käytettäväksi joko 
kokonaan tai osittain. Osittain luovutus tarkoittaa useimmiten käyttöoikeuden eli 
lisenssin antamista toiselle osapuolelle. (Haarman & Mansala, 2012, 15-17). 
 
Immateriaalioikeudet jaetaan kahteen pääalueeseen: tekijänoikeuteen ja 
teollisoikeuteen. Tekijänoikeus liittyy luovaan työhön ja syntyy automaattisesti 
heti kun teos on luoti. Teollisoikeudet ovat taas tyypiltään teknisiä ja edellyttävät 
pääsääntöisesti rekisteröintiä. Taiteen lisensointi liittyy vahvasti tekijänoikeuksiin, 
sillä yleensä kyseessä on henkisen työn tuottama teos. Toisaalta teoksesta voi 
myös muodostua, tai teokseen voidaan liittää, rekisteröintiä vaativa tavaramerkki, 
kuten esimerkiksi taiteilijan nimi, jolloin puhutaan teollisoikeuksista. Tärkeintä 
tässä yhteydessä on ymmärtää se, että taiteilijalle muodostuu tekijänoikeus 
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teokseen sen tekohetkellä, eikä sitä tarvitse erikseen rekisteröidä. Jos taiteilija 
taas haluaa kaupallisesti käyttää esimerkiksi omaa nimeään teosten yhteydessä, 
niin silloin hänen on kyseinen nimi rekisteröitävä, jotta nimi saa virallisesti sen 
käytön mahdollistavan tavaramerkkisuojan. (Haarman & Mansala, 2012, 15-17). 
 

5.3.1.!Tekijänoikeudet!
 
Tekijänoikeus suojaa kirjallisten ja taiteellisten teosten luojia ja kattaa mm. 
näyttämö- ja elokuvateokset, valokuvateokset, rakennustaiteen, taidekäsityön ja 
taideteollisuuden tuotteet, sekä kirjallisista teoksista muutkin kuin kaunokirjalliset 
teokset. Tekijänoikeuden saaminen edellyttää teokselta itsenäisyyttä ja 
omaperäisyyttä. Näillä tarkoitetaan sitä, että suojaa eivät saa teokset, jotka 
jäljittelevät jo olemassa olevia teoksia, sekä sitä, että ettei kukaan muu, joka olisi 
työhön ryhtynyt, olisi tehnyt samanlaista teosta. (Haarman & Mansala, 2012, 89-
91). 
 
Tekijänoikeuksien yhteydessä puhutaankin niin sanotun teoskynnyksen 
ylittymisestä, joka liittyy edellä mainittuihin asioihin: itsenäisyyteen ja 
omaperäisyyteen ja teoskynnyksen korkeus vaihtelee teostyypeittäin. 
Tekijänoikeuslaissa ymmärretään toki myös se asia, että kukaan ei luo tyhjiössä, 
eli kaikki saavat vaikutteita ja virikkeitä toisilta ja näin ollen olemassa olevaa 
teosta muuttaen voidaan saada aikaan uusi aikaisempaan teokseen nähden 
itsenäinen teos. Oleellista on myös muistaa, että tekijänoikeus suojaa vain 
teoksen muodon, eli teoksen teemaa tai ideaa ei voi suojata. (Haarman & 
Mansala, 2012, 89-91).  
 
Taidelisensoinnin yhteydessä taiteilija voi siis luovuttaa oikeuksiaan toiselle 
osapuolelle käytettäväksi ja yleensä luovutukseen liittyy tiettyjä ehtoja ja 
rajoituksia, jotka määritellään tarkemmin tätä tarkoitusta varten laaditussa 
lisenssisopimuksessa. 
 

5.3.2.!Lisenssisopimus!
 
Kun oikeuksien omistaja antaa toiselle osapuolelle oikeudet käyttää omistamiaan 
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tekijänoikeuksia tai tavaramerkkejä, tätä tarkoitusta varten tehdään 
lisenssisopimus, jossa määritellään miten ja mitä tarkoitusta varten oikeudet 
luovutetaan tai lainataan. Oleellisena osana sopimusta on se, minkälaisen 
korvauksen oikeuksien omistaja oikeuksien lisensoimisesta saa. (Battersby & 
Simon 2012, 83-85). 
 
Lisenssisopimuksen lähtökohta on, että molemmat osapuolet sitoutuvat 
työskentelemään yhteisen tavoitteen eteen, tosin osapuolten roolit ovat tässä 
hyvin erilaisia. Oikeuksien omistaja on luonut jotakin lisensoitavaa ja 
lisenssisopimuksessa vakuutta olevansa oikeuksien omistaja ottaen täyden 
vastuun tekijänoikeuksista, tavaramerkeistä ja kaikesta niihin liittyvästä, mm. 
niiden mahdollisesta puolustamisesta. Lisenssinhaltija taas sitoutuu 
lisenssisopimuksen kautta käyttämään oikeuksia niin, kuten sopimuksessa on 
sovittu. Jos lisenssinhaltija on etupäässä tuotevalmistaja, eli oikeudet on 
lisensoitu jotakin tiettyä tuotetta varten, niin silloin sopimuksessa mm. 
määritellään tuotteet, jakelukanavat, rojaltiprosentit ja mahdolliset ennakko- ja 
muut maksut. Sopimukset sidotaan aina aikaan ja alueeseen, eli tuotteita saa 
valmistaa ja myydä tietyn ajan, kaksi vuotta on hyvin yleinen sopimuskausi, sekä 
vain sopimuksessa määritellyllä alueella. (Battersby & Simon 2012, 83-85). 
 

*** 
Alle on listattu niitä asioita, joita lisenssisopimuksessa on yleensä hyvä ottaa 
huomioon (Battersby & Simon 2012, 109-110). 
 

Lisenssin&luonne:&
Yksinomainen eli eksklusiivinen vai ei-eksklusiivinen. Eksklusiivinen sopimus 
antaa lisenssinhaltijalle yksinoikeuden sopimuksessa määriteltyihin ehtoihin, 
kuten tuotteisiin tai alueeseen. Kysymys sopimuksen eksklusiivisuudesta liittyy 
aina brändinhallintaan. Oikeuksien omistajan kannalta voi usein olla parempi 
tehdä sopimuksista ei-eksklusiivisia, sillä se mahdollistaa lisenssinhaltijan 
vaihdon, sekä lisenssin myöntämisen samankaltaisiin asioihin usealle 
lisenssinhaltijalle. Toisaalta jos lisenssinhaltija on tietyn alueen paras joidenkin 
tiettyjen tuotteiden valmistamisessa, niin silloin eksklusiivinen sopimus voi tulla 
kyseeseen. Lisenssisopimukset ovat yleensä ei-eksklusiivisia ja eksklusiivisiin 
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sopimuksiin on aina jokin tietty ja painava peruste. 
 

Mitä&lisensoidaan:&
Lisenssisopimuksessa on hyvä määritellä mahdollisimman tarkasti mitä kaikkea 
sopimus kattaa, eli mitä lisensoidaan, ja kaikki sopimuksen alle tulevat teokset, 
kuvitukset, tavaramerkit on lueteltava sopimuksessa. Usein myös määritellään 
se, että mitä jos oikeuksien omistaja jatkaa esimerkiksi teoksensa kehittämistä 
eteenpäin, vaikka jatko-osan muodossa, eli kattaako sopimus myös tämän vai 
ei? 
 

Alue:&
Sopimusalueella tarkoitetaan sitä maantieteellistä aluetta, jolla sopimus on 
voimassa. Sopimus voi esimerkiksi kattaa vain Suomen, jolloin oikeuksien 
omistaja voi hyvin etsiä samankaltaisen lisenssinhaltijan myös muilta alueilta. Tai 
sopimus voi kattaa esimerkiksi koko Euroopan tai mahdollisesti olla 
maailmanlaajuinen, tosin nämä ovat harvinaisia, sillä harva lisenssinhaltija pystyy 
oikeasti toimimaan maailmanlaajuisesti. 
 

Aika:&
Sopimuskaudella, eli sopimuksen ajallisella kestolla tarkoitetaan sitä, miten 
kauan sopimus on voimassa. Sopimukset on aina hyvä sitoa aikaan, sillä se 
mahdollistaa niiden uusimisen ja jos yhteistyö ei jostain syystä toimi, niin silloin 
yhteistyö on helppo lopettaa. Oikeuksia ei kannata luovuttaa ilman määriteltyä 
sopimuskautta, eikä missään nimessä kannata tehdä ikuisia sopimuksia.  
 

Rojaltit&ja&lisenssimaksut:&
Yksi tärkeimmistä sopimuksessa määriteltävistä asioista on rojaltit ja 
lisenssimaksut. Lisensoinnin yhteydessä lisenssimaksut määräytyvät melkein 
aina rojaltien, eivätkö yhden kertakorvauksen, perusteella. Tämä johtuu siitä, että 
rojaltit ovat oikeuksien omistajan kannalta parempi vaihtoehto, sillä silloin 
oikeuksien omistajan saamat tulot ovat suoraan sidoksissa tuotteiden myyntiin. 
Rojalteilla tarkoitetaan tiettyä prosentuaalista lukua, jonka oikeuksien omista saa 
jokaisesta myydystä tuotteesta. Yleensä rojaltit lasketaan tuotteen 



 52 

tukkumyyntiarvosta ja joissakin tapauksissa tuotteen kuluttajahinnasta; 
esimerkkinä tästä vaikka verkkokaupat jolloin aika usein käytetään 
kuluttajahintaa rojaltien laskemisessa. Rojaltiprosentit vaihtelevat 
tuotekategorioiden mukaan, eli esimerkiksi vaatteiden rojaltiprosentti on yleensä 
suurempi kuin esimerkiksi isojen volyymeiden tuotteiden, kuten vaikka 
elintarvikkeiden.  
 

 
Kuva 12: rojaltit ja niiden jakautuminen lisensointi ekosysteemissä (Laaninen). 

 
Kuvassa 12 on esimerkki siitä miten rojaltit lisensoinnin ekosysteemissä 
määräytyvät. Kuvassa on esimerkkinä käytetty 20 euron kuluttajahintaista 
tuotetta josta maksetaan 10% rojaltia oikeuksien omistajalle. Esimerkissä 
tuotteen kuluttajahinta on kaksinkertainen tuotteen tukkumyyntihintaan nähden. 
Tuotteen tukkumyyntihinnasta maksetaan 10% rojalteja, eli 1 euro. Esimerkissä 
mukana oleva agentti saa komissiota 30%, eli 0,3 euroa per tuote josta jää 70%, 
eli 0,7 euroa per tuote itse oikeuksien omistajalle. Lisenssitulojen suuruus 
määräytyy siis loppujen lopuksi täysin lisensoitavien oikeuksien suosion 
perusteella. Jos lisensoitavat oikeudet, eli esimerkiksi teos, on todella suosittu ja 
esimerkin tuotetta myydään vaikka 100.000 kappaletta niin silloin oikeuksien 
omistaja saa siitä 70.000 euroa (tästä menee tietysti verot) ja agentti 30.000 
euroa. Jos tuotetta myydään ”vain” 10.000 kappaletta niin oikeuksien omistaja 
saa siitä 7.000 euroa lisenssimaksuja. Yleensä lisensoitaessa puhutaan monista 
erilaisista tuotteista eli suosittujen teosten lisensoinnilla voi tehdä pitkäkestoista, 
kannattavaa ja kestävää liiketoimintaa. 
 
Sopimuksessa määritellään myös ennakko ja minimirojaltit. Minimirojaltit ovat 
yleensä suunnilleen puolet siitä sopimuskauden myyntiarvioista, jonka 
lisenssinhaltija oikeuksien omistajalle sopimusneuvotteluissa esittää. 
Minimirojaltit ovat siis summa, jonka lisenssinhaltija lupautuu oikeuksien 
omistajalla maksamaan huolimatta siitä, miten paljon tuotteita loppujen lopuksi 
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menee kaupaksi. Jos lisenssi on todella suosittu, niin silloin lisenssihaltija 
yleensä reilusti ylittää minimirojaltit, mutta tämä on ennen kaikkea suoja 
oikeuksien omistajalle, eli oikeuksien omistaja sopimusta tehdessä tietää 
saavansa oikeuksien luovuttamisesta korvauksen vaikka tuotteet eivät 
menisikään kaupaksi. Minimirojaltien maksamisesta tehdään yleensä 
maksusuunnitelma ja osa minimirojalteista maksetaan yleensä ennakkona, eli 
heti kun sopimus on allekirjoitettu.  

Lanseerausaika:&
Sopimuksessa voidaan määritellä se aika, jolloin lisenssinhaltijan on tuotava 
tuotteet markkinoille. Tämä helpottaa sitä, jos oikeuksien omistaja on suunnitellut 
tuotemalliston yhdessä usean lisenssinhaltijan kanssa ja voi näin varmistua, että 
kaikki tuotteet lanseerataan samaan aikaan. Lanseerausaika on myös turva 
oikeuksien omistajalle, sillä yleensä sopimuksiin määritellään niin, että jos 
lisenssinhaltija ei saa tuotteita lanseerattua sovittuun aikaan mennessä, sopimus 
voidaan oikeuksien omistajan niin halutessa purkaa. 

Vastuut:&
Sopimukseen on hyvä määritellä kuka vastaa mistäkin. Varsinkin jos 
lisenssinhaltija valmistaa tuotteita, niin sopimukseen on määriteltävä niin, että 
lisenssinhaltija on vastuussa tuotteista ja tarvittavat tuotevastuuvakuutukset ovat 
kunnossa. Oikeuksien omistaja vastaa sopimuksessa tekijänoikeuksistaan ja 
tavaramerkeistään, sekä niiden laillisesta suojaamisesta.  
 

Sopimuksen&tarkoitus:&
Mitä varten sopimus on tehty? Onko kyseessä tuotteet, teatteri-esitys, tapahtuma 
tai ihan mitä vain. Sopimukseen siis määritellään missä yhteydessä 
lisenssinhaltija saa oikeuksia käyttää. Esimerkkinä vaikka, että lisenssinhaltija 
saa käyttää oikeuksia viiden erilaisen naisten t-paidan valmistamiseen, mutta ei 
mihinkään muuhun. 
 

Hyväksymisprosessi:&
Miten oikeuksien omistaja varmistuu siitä, että lisenssinhaltija tekee kuten on 
luvannut ja käyttää esimerkiksi teosta ”oikein”. Tällä voidaan tarkoittaa 
esimerkiksi sitä, että lisenssinhaltija lähettää oikeuksien omistajalla 
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mallikappaleita tulevista tuotteista ja sopimuksessa on määritelty, että oikeuksien 
omistajalla on viimeinen sana näiden hyväksymisessä. Lisenssinhaltija ei siis saa 
lanseerata yhtäkään tuotetta kunnes oikeuksien omistaja on ne nähnyt ja 
hyväksynyt. Tämä on tärkeää, sillä tämä on ainoa tapa, jolla oikeuksien omistaa 
tietää että hänen oikeuksiaan, kuten esimerkiksi kuvituksia, käytetään oikein ja 
ne näyttävät tuotteissa oikeanlaiselta. Erilaiset painotekniikat ja värimääritykset 
saattavat joskus muuttaa teosta eikä ole harvinaista että tuotteiden 
hyväksymiseen ja oikeanlaisen ulkoasun löytymiseen kuluu hyvinkin paljon 
aikaa, joka saattaa vaatia useitakin mallikappaleita. 
 

*** 
Roleff Kråkströmin mielestä yksi tärkeimmistä sopimuspykälistä on aina aika. 
Kenenkään ei tarvitse suostua ikuisiin, huonoihin sopimuksiin. Sopimukset 
sidotaan aikaa, jotta muutaman vuoden välein voidaan tarkistaa onko suosio 
kasvanut, laskenut tai kehittynyt johonkin suuntaan, sekä hoitaako lisenssinhaltija 
työnsä vai eikö hoida. Kråkström myöntää, että sopimusneuvottelut eivät aina ole 
niitä kaikkein mukavampia, mutta sopimukset on aina kuitenkin laadittava 
huolellisesti ja niissä pitää myös olla selkeästi sanottuna kaikki ikävätkin asiat, 
joita ei ehkä halua miettiä yhteistyöhön ryhdyttäessä. Sopimus sitoo osapuolet 
laillisesti johonkin ja asioista kannattaakin puhua niiden oikeilla nimillä. Aina pitää 
määritellä vähintään aika, korvaukset ja se, miten oikeuksien käyttöä valvotaan. 
Rahastakaan ei välttämättä ole aina mukava puhua, mutta loppujen lopuksi 
lisensointi perustuu siihen, että oikeuksista maksetaan, eikä saa pelätä sitä, että 
veloittaa lisenssinhaltijoita oikeuksien käytöstä. (Kråkström, haastattelu, 
16.9.2013). 
 
Milla Paloniemi on joskus tehnyt sopimuksia kertakorvausta vastaan, mutta ei 
enää. Hänen mielestään kertakorvaukset ovat usein riistosopimuksia ja 
rojalteihin perustuvat sopimukset ovat paljon reilumpi tapa toimia. Varsinkin jos 
teos on suosittu, niin rojaltit ovat ainoa oikea tapa taata se, että oikeuksien 
omistaja hyötyy yhtä paljon kuin lisenssinhaltijakin. Paloniemen mielestä 
sopimusten tulee aina olla myös tarkasti rajattuja, eikä niin, että lisenssinhaltija 
saa kaikki oikeudet. Aina pitää miettiä miten sopimuksen haluaa rajata ja 
esimerkiksi mitä tuotteita se kattaa. (Paloniemi, haastattelu, 23.10.2013). 
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6.!Lisensoinnin!työkalulaatikko!
 
Alla esitellään lisensoinnin työkalulaatikko, eli ne asiat ja prosessi mihin 
kannattaa kiinnittää huomiota. Lisensoitaessa oikeudet pitää suojata ja sen 
jälkeen lisensoitaessa huolella rajata oikeuksien käyttö, valvoa niiden käyttöä, 
sekä arvioida sitä miten hyvin mahdolliset agentit ja lisenssinhaltijat suoriutuvat. 
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7.!Lopuksi!
 
Tämän työn tarkoituksena oli siis tutkia mitä tarkoitetaan lisensoinnilla taiteen 
yhteydessä. Työn tarkoitus oli tutustua teoriaan, sekä aineistona käytettyjen 
haastattelujen kautta päästä selville siitä, mitä taidelisensointi käytännössä 
Suomessa tarkoittaa. Onko Suomessa potentiaali tehdä enemmän 
taidelisensointia ja jos on, niin puuttuuko meiltä jotain oleellista? 
 
Taiteen lisensointi on Suomessa mahdollista ja myös taloudellisesti kannattavaa, 
kuten tämän työn esimerkit ovat hyvin Muumien ja Kiroilevan siilin osalta 
osoittaneet. Ongelmana tuntuu olevan lähinnä osaamisen ja ymmärryksen puute, 
sekä osittain myös vanhat, tosin jatkuvasti muuttuvat ja kehittyvät, asenteet 
liittyen taiteeseen ja sen kaupallistamiseen. Kaikissa haastatteluissa kävi 
kuitenkin hyvin ilmi lisensoinnin potentiaali, sillä lisensointi on hyvä tapa 
markkinoida ja pitää taide elossa pidempään.  
 
Haastateltavat korostivat myös usein, että Suomessa on varmasti paljon 
tuntemattomia ja unohdettuja teoksia, joita ei vain ole koskaan osattu 
markkinoida tarpeeksi hyvin, johtuen osittain kaupallisen ymmärryksen 
riittämättömyydestä. Kuitenkin on muutama, jotka asian tuntuvat ymmärtävän ja 
heidän teoksensa tunnistetaan ja ne ovat jatkuvasti sopivassa määrin esillä. 
Kysymys on ehkä myös uskalluksesta käyttää teosta ja sen alkuperäistä 
tunnettavuutta hyväkseen ja tämän lisäksi osa taiteilijoista saattaa myös pelätä 
kaupallisuuden jollakin tavalla pilaavat teoksensa. Voi kuitenkin hyvin sanoa että 
lisensointi on hyvin varteenotettava vaihtoehto taiteilijoiden talouden 
kohentamiseksi, ja jo hyvin pienimuotoinenkin lisensointi voisi auttaa monia 
taiteilijoita hyvinkin paljon. 
 
Kun ajattelee lisensointia ekosysteemin näkökulmasta Suomessa, niin on helppo 
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huomata että meiltä puuttuu välittäjäporras. Meillä ei ole koskaan ollut 
lisensointiin keskittyviä agentuureja ja tämä on tietysti vaikeuttanut toimialan 
kehitystä Suomessa. Välittäjäporras on yleensä se taho joka yrittää kehittää alaa 
eteenpäin ollen kosketuksissa niin sisällöntuottajien, kuin tuotevalmistajien 
kanssa tarkoituksena aktiivisesti tuoda ekosysteemin eri osia yhteen, kartoittaa 
mahdollisuuksia ja rakentaa uutta liiketoimintaa.  
 
Jotta tarvittava ekosysteemi voisi muodostua, niin tarvitaan lisensoitavaa 
sisältöä, yrityksiä jotka ovat valmiita käyttämään tätä sisältöä omassa 
liiketoiminnassaan hyväksi, sekä tietotaitoa siitä miten ala toimii ja mikä on 
mahdollista. Tarvitaan myös ymmärrystä siitä mitä on lisensointi ja miksi siitä 
kannattaisi olla kiinnostunut. Ei voi tietenkään sanoa että Suomessa ei tiedettäisi 
mitään lisensoinnista, sillä moni yritys sitä jo tekee. Muumit ovat hyvä esimerkki 
siitä miten hienoa sisältöä Suomesta tulee, mutta myös esimerkki siitä, että 
ymmärrys liiketoiminnan kehittämisestä Muumien ympärille on tullut Ruotsista, eli 
Bulls Press lisensointiagentuurilta. Jos katsoo lisensointia Suomen ulkopuolella, 
niin välittäjäporras on keskeinen tekijä alan kehityksessä - kaikki käyttävät 
agentteja. Suomessa agentuuritoiminta on kuitenkin vielä hyvin alussa. Erilaisia 
agentteja, managereja ja tuottajia meillä kyllä on, mutta sellaisia toimijoita, jotka 
aktiivisesti yrittäisivät kaupallistaa suomalaista sisältöä, meiltä vielä puuttuu. On 
myös hyvä huomata että sitä miten lisensointi toimii ei tarvitse keksiä uudestaan, 
mallia voi ottaa Suomen ulkopuolelta. Tärkeimpänä asiana olisikin saada 
ekosysteemin eri osat paremmin yhteen ja kehittää ymmärrystä siitä, mitä etuja 
lisensoinnista voisi kaikille osapuolille olla. 
 
Työn yhtenä tarkoituksena oli myös tutustua lisensointiin käytännössä 
haastattelujen avulla. Haastattelut ja haastateltavat ihmiset olivat mielenkiintoisia, 
tosin mainittakoon että työstä jäi puuttumaan suomalaisten vähittäiskauppiaiden 
näkemykset lisensoinnista tai lisenssituotteista. Kaikki haastateltavat puhuivat 
laadusta ja sen tärkeydestä, sekä korostivat, jokainen omalla tavallaan, 
tietynlaista brändi ajattelua. Tällä tarkoitan sitä, että on hyvä miettiä mikä itse 
lisensoitava teos on, mitkä sen arvot ovat ja miten niiden pitäisi lisenssituotteissa 
näkyä, eli ymmärrystä siitä mihin kannattaa lähteä ja kuinka paljon teosta 
lisensoi. Tällainen ajattelu saa lisensoinnin kuulostamaan enemmän 
brändinhallinnalta ja markkinoinnilta, eikä pelkästään myynniltä jonka 
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tarkoituksena on tehdä rahaa. Tämä on mielenkiintoista, sillä on kiinnostavaa 
miettiä miten jotkut tietyt asiat onnistuvat kestämään aikaa jo pysymään 
relevantteina sukupolvelta toiselle. Lisensointi tuntuu olevan tämän ajattelun 
keskiössä, ainakin jos katsoo tässä työssä olleita esimerkkejä Muumeista ja 
Kiroilevasta siilistä. Pitkäkestoisten asioiden luonti näyttäisi vaativan sitä, että 
teosten ympärillä pitää tehdä jatkuvasti töitä jotta teos ei unohdu, mutta on myös 
tärkeää olla tekemättä liikaa, eli pitää esimerkiksi lisensointi tarpeeksi pienenä 
jotta ihmiset eivät kyllästy. Lisensointi siis parhaimmillaan luo tunnettavuutta ja 
pidentää teosten elinkaarta. Toisaalta lisensoinnin avulla voi myös helposti 
kuluttaa teoksen loppuun. Tämä on kysymys jota voisi hyvin tutkia enemmänkin: 
miten voidaan luoda pitkäkestoisia brändejä, mitkä asiat tähän vaikuttavat ja 
voisiko lisensointi olla tässä yksi tärkeä tekijä? 
 
Kaiken kaikkiaan tunnen saaneeni vastauksia kysymyksiini siitä, mitä lisensointi 
on, miksi siitä kannattaa välittää ja miten se taiteen yhteydessä toimii. Mielestäni 
lisensointi on mielenkiintoinen kokonaisuus, mutta samalla Suomessa ei 
ainakaan vielä tunnu olevan aivan tarpeeksi holistista käsitystä siitä, mitä 
lisensointi voisi parhaimmillaan olla. Tällä en tosin tarkoita sitä että lisensoinnin 
olisi pakko toimialana Suomessa kehittyä, sillä esimerkiksi taiteilijoiden 
näkökulmasta on monia muitakin tapoja ansaita elantonsa ja tulla toimeen 
taidetta tekemällä. Haluaisin kuitenkin ihmisten näkevät lisensoinnin yhtenä 
varteenotettavana vaihtoehtona ja taiteen markkinoinnin ja kaupallistamisen 
työvälineenä. Se ei välttämättä ole paras vaihtoehto kaikille, mutta ehdottomasti 
hyvä vaihtoehto monelle, jotka eivät pelkää kaupallisuutta tai haluavat taiteelleen 
suurempaa näkyvyyttä. Lisensointi on keino arkipäiväistää taidetta, vaihtoehto, 
johon kannattaa ainakin tutustua. 
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