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Innehållsproduktion i tjänsten eOppiva
eOppiva är statens gemensamma digitala utbildningstjänst som möjliggör användning och produktion av gemensam och organisationsspecifik webbutbildning
på ett och samma ställe. Målet är att i tjänsten bland annat erbjuda ämbetsverken
ett brett utbud av avgiftsfritt och högklassigt läromaterial om statsförvaltningens
gemensamma kompetensområden.
För verksamheten inom eOppiva ansvarar HAUS kehittämiskeskus Oy (HAUS).
HAUS ser till att tjänsten fungerar och utvecklas i både innehållsmässigt och tekniskt avseende. Finansministeriet företräder staten som ägare och är den som
beställer tjänsten.
En stor del av det material som publiceras i eOppiva tas fram i samarbete mellan
ämbetsverket och HAUS. I regel skapas materialet i eOppiva av tjänstemän och
arbetstagare som en del av de arbetsuppgifter som arbetsgivaren anvisat dem.

Upphovsrätt till materialet i eOppiva
Upphovsrätten till det material som skapas inom eOppiva bestäms enligt upphovsrättslagen. Bedömningen av verkströskeln sker alltid från fall till fall och
övervägs separat för respektive material.
Upphovsrätten uppstår direkt utifrån lagen och hör enligt lagen till upphovsmannen (1 § i upphovsrättslagen). Om verkets innehåll emellertid har skapats vid utförande av tjänstemannens eller arbetstagarens egentliga arbetsuppgifter, övergår upphovsrätten enligt en relativt vedertagen tolkning av rättspraxis till arbetsgivaren inom ramen för dennas normala verksamhet, även om detta inte avtalats
separat. Rätten till övrigt nyttjande av verket kvarstår dock alltid hos upphovs
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mannen. Också vedertagen allmän praxis i branschen i fråga kan påverka övergången av rättigheterna.
Mer information om upphovsrätten finns bland annat på undervisnings- och kulturministeriets webbplats www.minedu.fi samt på upphovsrättsorganisationernas
gemensamma webbplats tekijänoikeus.fi.

Avtal om material som skapas i tjänste- eller arbetsförhållande och upphovsrätten till detta
Enligt 28 § i upphovsrättslagen får den till vilken upphovsrätt överlåtits inte ändra
verket och inte heller överlåta rätten vidare, om inte annat avtalats. För att tjänsten eOppiva ska fungera i praktiken krävs ett sådant avtal.
Finansministeriet rekommenderar att ämbetsverket med tjänstemannen eller arbetstagaren ingår ett avtal om att det material som skapas i anställningsförhållande för eOppiva får publiceras och göras tillgängligt för målpubliken i den digitala tjänsten eOppiva.fi. Avtalet ska även inkludera en möjlighet att bearbeta
materialet, till exempel om det måste uppdateras på grund av ändringar i lagstiftningen. Eventuella mer omfattande överlåtelser av rätten till specifika material
avtalas separat som en del av processen för att skapa materialet. Enligt avtalet
kvarstår rätten att nyttja materialet hos de tjänstemän och arbetstagare som
skapat materialet.
Avtalet upprättas med hjälp av den mall som utformats för ändamålet och som
har behandlats tillsammans med statens huvudavtalsorganisationer (mallen har
bifogats denna rekommendation). Med hjälp av den gemensamma avtalsmallen
säkerställs en enhetlig avtalspraxis inom statsförvaltningen. Ämbetsverket kan
utnyttja avtalsmallen även i sin egen eventuella produktion av läromaterial.
Enligt avtalet ska ämbetsverken lämna in kopior av de avtal som ingåtts till
HAUS kehittämiskeskus Oy.
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