
E-ÕPPEMATERJALIDE AUTORITE ÕIGUSKAITSE –  ROMANTIKAST ÜKSI EI 
PIISA

Käesolevas artiklis keskendun küsimustele, mis minu arvates autoritel, aga ka teoste kasutajatel

seoses e-õppega – nimetagem seda e-kooliks, e-ülikooliks, e-täiendusõppeks või milleks iganes 

–  tekivad.

Minul kui õppejõul tekkis hiljuti küllaltki harjumatu olukord seoses sellega, et kõrgkool, kus ma

loenguid pean, otsustas kärpida õppevahendite eelarvet, millest tulenevalt paluti mul ette

valmistada loengukonspekt avaldamiseks e-õppevahendina. Samal ajal tekkis mul

potentsiaalse autorina terve rida autori isiklike õiguste valdkonda puudutavaid küsimusi – kas ja

kuidas tajuvad üliõpilased e-õppevahendi väärtust kõrvuti kõvakaaneliste õpikutega, kas ja

kuidas kandub e-kujul levitataval materjalil edasi minu kui autori nimi ja lõpuks – kas

e-õppematerjali tellimine kuidagi ei viita minu poolt õpetatava distsipliini teisejärgulisusele.

Isiku poolt, kes on juristiks õppinud kivinenud vaadetega koolkonnas, mida kolleeg Peeter

Mõtsküla viisakalt „romantiliseks” nimetab, on selline küsimusepüstitus ootuspärane. Vaid

hilisemad enesetäiendamised vabamüürlastest autoriõiguslaste seltskonnas lubavad end

lohutada mõttega, et ka tapeedile kirjutatu pääseb mõjule, kui see sihtgruppi paelub. Ja tasu

tuleb hea asja eest varem või hiljem. 

Esimesed kaks küsimust – autori tajumine ja autori nime seostamine materjaliga, mille

kopeerimiseks, tsiteerimiseks, edastamiseks, refereerimiseks jne kulub aega oluliselt vähem kui

raamatu laenutamiseks, selle kojuviimiseks, sealt vajalike lõikude leidmiseks ja neist olulise

tuvastamiseks – on autoriõiguste kaitse vallas olnud probleemiks nii muusikutele, tarkvara

loojatele kui ka kirjanikele. Õpiku autorina jääb mind kummitama mõte, et materjal, mille

omandamist ja kasutamist hõlbustab hulk con trol-funktsioone, ei söövita autori sõnumit lugeja

mällu sedavõrd tõenäoliselt kui kapinurgal viivisevaba päeva ootav kapsaks loetud teos. 

Isiklike õiguste kõrval peitub selles olukorras veel üks terav probleem; e-õppevahendi tellimise

põhjuseks on pahatihti kulude kokkuhoid. On loomulik, et selline teadmine tekitab autoris

küsimuse ja kohati ka eelduse, et kokkuhoid ühelt poolt tingib kokkuhoiu ka teiselt poolt.

Teisisõnu, kõheldes isiklike õiguste teostatavuses ning olles teadlik ressursinappusest, mis

õppevahendi tellimisega kaasneb, panustab autor teosesse just niipalju, kui see on hädavajalik

õppevahendi põhifunktsiooni saavutamiseks.

Seega võiks esimese küsimist väärt küsimuse püstitada järgnevalt: kuidas motiveerida

õppejõude looma e-õppematerjalide näol teoseid, mitte üksnes õppematerjale?

Sama lihtne kui teoseid kopeerida, on ka teoseid luua, võttes vanemaid ja uuemaid artikleid,

kombineerides neid avalikult kättesaadavate Riigikohtu lahendite, seaduse sätete, paari

sarnases kontekstis koostatud referaadi ja peatükiga oma magistritööst, ning saada täitsa

arvestatav maht teksti, millest end läbi närinud üliõpilased tera targemaks saavad.

Või veelgi lihtsam, e-õpe võimaldab senisest enam kasutada slaide, viiteid, autoriõiguse

seaduse kohaselt ka väljavõtteid teiste autorite töödest, mis võimaldab n-ö omaosaluse teksti

loomise näol viia miinimumini ning endiselt täita e-õppematerjalide norm.

Etteheited, mida ilmselt suurem osa Eesti kõrgkoole saab ja peab tegema oma paljudele

üliõpilastele, on pahatihti kahe teraga mõõk, mis osutab ka õppejõududele. Teine küsimus, mille

minu arvates igaüks endalt võiks küsida, on: kas ja mida tahan ma loodava õppevahendiga

tegelikult enda kui autori kohta öelda?
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Meil kõigil või suurel hulgal meist on ülesandeid paar tükki enam, kui me tegelikult suudame neid

täita. Tund, kui mitte päev või nädal, kipub alati puudu jääma. Samamoodi kipub puudu jääma

tuhat või paar või kümme, mis peaksid tagama autorite (rahalise) motivatsiooni (ja õigused)

kõrvuti isiklikega.

Lepingusse on ilmunud üllatusklausel, mis kõlas umbes nii: „Autor annab Koolile õiguse Teost

täiendada, anda sellest välja kordus- ja täiendtrükke ning kogumikke selle eest täiendavat tasu

nõudmata”. Kohustusliku tähemärkide miinimum ning pidev ajadefitsiit siia juurde annavad

tulemuse, kus kvaliteeti ei saa pidada lepingu täitmise oluliseks tingimuseks.

Kolmas küsimus, mis peaks nii koolil kui ka autoril antud olukorras tekkima: kas ja kuidas

väärtustan ma tegelikkuses teost, mille tellija või looja ma olen?

Neid küsimusi võiks püstitada veelgi. Tahtmata luua lihtsalt pessimistlikku alatooni seoses

e-õppematerjalide kvaliteediga, leian, et ühe lahendusena tasuks e-õppe ühe komponendina

käsitleda ka terviklikku nägemust sellest, millistel alustel ja tingimustel kaitstakse koolis autorite

isiklikke ja varalisi õigusi. Üheks levinuimaks instrumendiks vastava küsimuse lahendamisel on

autori ja kooli vaheline leping teose (õppematerjali) loomiseks. Võimalus vaadata asja

laiemalt ning sellele ka globaalsem tähendus ja kõlapind anda tähendab autoriõiguste ja nende

järgimise muutmist osaks kooli kodukorrast.

Kui üliõpilastel ja õppejõududel on kindlustunne, et neid väärtustatakse töö kvaliteedist lähtudes,

peaks garanteeritud olema ka loovam mõtlemine, enesekindlamad ja motiveeritumad

seisukohad ning soov sünergia järele, mis on parim viis luua adressaatidele tõeliselt nauditavaid

teoseid. E-õpe ei võrdu mõistetavalt õppematerjalidega, ent kvaliteetsete õppematerjalideta

puuduks sügavam sisu ka veebilehtedel, videokonverentsidel ja temaatilistel foorumitel.

Kindlasti on üheks otsustuseks kooli autorikaitsepoliitika kujundamisel küsimus heast

mahutoonist tsiteerimisel ja viitamisel, aga ka suhtumine loengutes teiste autorite teoste

kasutamisse ning selle motiveeritud mahtu. Olulisem kui püüda õiguskindlalt tuvastada, kas

eraülikoolide koosseisuväliste õppejõudude loengus teiste autorite õppematerjalide kasutamine

mahub autoriõiguse seaduses sätestatud erandite alla, on püüda luua olukord, kus autorid on

motiveeritud teoseid looma sellega, et nende töö eest on tasutud, olgu siis varaliste või

mittevaraliste hüvedega. Ehk siis – autoriõiguse seaduse lüngad saab igaüks enda jaoks ise täita 

ning neist soovi korral erandeidki teha. Koolile võib näo anda ka liberaalne suhtumine teose

kasutamise piirangutesse või autorite efektiivne motivatsioonisüsteem.

Autor on autoriõiguste kaitse keskne el e ment. Just autorid peaksid kujundama lõppastmes

tegeliku pildi sellest, kas ja kui palju lubatakse teose vaba kasutamist, millistel tingimustel toimub

teose kasutamine ja kes seda kasutada võib. Autoreid omakorda ei saa lahutada teoste

kasutajatest, mistõttu igal kõrgkoolil tasub see kahe muutujaga võrrand enda eesmärke ja

võimalusi silmas pidades läbi töötada ning muutujate endiga läbi arutada.

Eneken Tikk

Advokaadibüroo LEXTAL advokaat

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna doktorant
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