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KUVAUS-, VIDEOINTI- JA SOME-
OHJEISTUS 

Tässä ohjeistuksessa käsitellään kuvien ja videoiden ottamista ja julkaisua julkisissa ja suljetuissa 

ryhmissä, yksityishenkilönä ja seuran medioissa LeKi-futis Lempäälän Palloseura Ry:n (Jatkossa LeKi-

futis) joukkueille ja seuran toimihenkilöille. Tavoitteena on selventää seuran kanta kuvaamiseen ja 

julkaisemiseen siltä osin kuin se LeKi-futikselle kuuluu. 

KUVAAMINEN LEKI-FUTIKSEN TAPAHTUMISSA 

Ellei paikalla ja/tai kutsussa toisin mainita, LeKi-futiksen harjoitus ja pelipaikkojen katsotaan olevan 

julkisia, mukaan lukien seuran käytössä olevat hallivuorot. Julkisilla paikoilla kuvaaminen ja 

videoiminen on sallittua niin yksityiseen kuin seurankin käyttöön. Näin ollen kaikkia harjoitus- ja 

pelitapahtumia saa valokuvata ja videoida kuten julkisella paikalla on sallittu. 

KUVA- JA VIDEOMATERIAALIN JULKAISEMINEN 

LeKi-futis ei ota kantaa yksityisten ihmisten tekemiin julkaisuihin. Alla olevat suositukset koskevat 

seuran toimihenkilöiden ja edustajien julkaisuja seuran nimeä kantavissa medioissa, kuten 

seurajulkaisu, seuran ja joukkueiden Facebooksivut ja seuran www-sivut, jonne kaikilla palvelun tai 

teknologian käyttäjillä on rajoittamaton pääsy. 

 

Suljetuissa ryhmissä, kuten joukkueen omat viestiryhmät, kuvien julkaisemisen katsotaan olevan 

sallittua, kuten julkisella paikalla kuvatun materiaalin julkaisemisen sopii olettaa olevan. Suljetuiksi 

ryhmiksi lasketaan rajoitetun käyttöoikeuden ryhmät, kuten esimerkiksi joukkueen jäsenille ja/tai 

vanhemmille suunnatut viestiryhmät ja sivustot.  
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Alla on listattu seuran edellytyksiä  ja suosituksia julksiin julkaisuihin liittyen. 

 

• Seura ja sen edustajat saavat kerätä kuvia ja videoita sekä julkaisujaan että valmennusta 

varten, mutta ei kerää kuviin liittyvää muuta dataa (kuten kuvassa olevien henkilöllisyys), 

poislukien tapahtuman nimi ja päivämäärä.   

 

• Seura edellyttää että julkiseen levitykseen tulevissa kuvissa kaikilta materiaalissa selkeästi esiin 

nousevilta ihmisiltä on pyydettävä suostumus kuvan julkaisuun. Esiin nousemisen perusteena 

voidaan pitää esimerkiksi rintakuvaa jossa kasvot ovat helposti tunnistettavissa, 

videohaastattelua tai ykslöön keskittyvää lähikuvaa pelin tai harjoituksen yksilösuorituksesta.  

 

• Suositetaan että tapahtumissa joista otetaan suunnitellusti yleiskuvia julkiseen levitykseen 

(seuran Facebook, www-sivut, kausijulkaisu) tiedotetaan kuvauksesta ja kuvien 

käyttötarkoituksesta erikseen.  

 

• Suositetaan että joukkueiden toimihenkilöt kysyvät alaikäisten vanhemmilta, onko lasten 

kuvaamiseen perusteltuja rajoitteita. Painavin perustein esitetyjä rajoitteita suositellaan 

kunnioittettavan (etenkin julkiseen levitykseen menevien kuvien osalta), sikäli kun se ei aiheuta 

merkittävää haittaa tai vaivaa toiminnalle. 

 

• Seuran ohjeistuksen mukaan kuvat ja videot linkitetään tapahtumaan ja joukkueeseen, ei 

peliryhmien yksilöihin. Joukkueiden edellytetään tiedottavan seuraa jos materiaalia luokitellaan 

joltain osin yksilötasolla jotta asian tietosuojavaikutus voidaan arvioida 

(lekifutis.tietosuoja@gmail.com). 

 

• Verkossa jaetun materiaalin (kuvat ja videot)  osalta suositellaan käyttöoikeuden tarkastusta, 

kuitenkin vähintään salaisen linkin käyttämistä, ellei kuvauksesta ole erikseen tiedotettu ja/tai 

pyydetty lupaa yllä mainitun mukaisesti. 

 

 


