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Suoratoisto eli striimaus (1/2) 

•  Suoratoisto (engl. streaming [media]) on Internetin 
verkkosisällön tiedonsiirtotapa, jossa palveluntarjoajan 
[media]sisältöä ryhdytään esittämään tilaajalle/
loppukäyttäjälle heti kun [tiedonsiirron] tilauspyyntö on 
vastaanotettu. 

•  Suoratoisto on palvelumuotona uudempi kuin perinteinen 
tiedoston lataaminen (engl. downloading), jossa 
tiedoston pitää olla paikallisesti käyttäjän päätelaitteella 
kokonaan ennen sen tarkastelua. 
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lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/Suoratoisto 
lue lisää: https://en.wikipedia.org/wiki/Streaming_media 



Suoratoisto eli striimaus (2/2) 

•  Suoratoistettava materiaali voi olla valmis tiedosto tai se 
voidaan luoda reaaliaikaisesti esim. live-konsertista tai 
web-kamerasta, jolloin kyseessä on ns. livestriimaus. 

•  Tiedosto (tai "striimi", engl. stream) latautuu käytettävän 
sovelluksen taustalla [tilaajan päätelaitteen] välimuistiin 
(engl. cache) samanaikaisesti kuin sitä esitetään tilaajan 
päätelaitteella. 

•  Latauksen keskeytyessä (esim. yhteyshäiriön vuoksi) 
sen esittäminen keskeytyy kohtaan, johon saakka 
tiedostoa on ehditty lataamaan [tilaajan 
päätelaitteen välimuistiin]. 
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lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/Suoratoisto 
lue lisää: https://en.wikipedia.org/wiki/Streaming_media 



Suoratoisto ja tekijänoikeudet 

CASE: YouTube 
•  Q: Saako Youtube-videoita käyttää oppitunneilla? 

A: http://www.operight.fi/artikkeli/verkkoymparistot/voiko-youtube-videon-nayttaa-opetuksessa 
A: http://www.operight.fi/artikkeli/verkkoymparistot/uudet-digitaaliset-palvelut-facebook-wikipedia-spotify-youtube 
A: http://www.opettajantekijanoikeus.fi/kopiokissa/osa12/ 

•  Q: Saanko upottaa Youtube-videon suljettuun 
oppimisympäristöön (esim. Optima)? 
A: 
http://www.operight.fi/artikkeli/verkkoymparistot/saanko-upottaa-youtube-videon-suljettuun-oppimisymparistoon-
jos-videolla 

•  Q: Olen Teoston asiakas. Voinko laittaa teoksiani 
YouTubeen? 
A: http://www.teosto.fi/teosto/artikkelit/youtube-usein-kysytyt-kysymykset-ja-vastaukset 
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Suoratoisto ja tekijänoikeudet 

CASE: Spotify 
•  Q: "Voinko toistaa musiikkia Spotifyn avulla 

omistamassani baarissa, ravintolassa tai myymälässä tai 
esimerkiksi koulussa?" 

•  A: "Et. Käyttöehdoissa, jotka hyväksyit rekisteröityessäsi 
Spotifyn käyttäjäksi, sallitaan vain henkilökohtainen ja ei-
kaupallinen Spotifyn käyttö." 
https://support.spotify.com/fi/learn-more/faq/#!/article/public-usage 

Vai menikö se sittenkään näin…? 
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Suoratoisto ja tekijänoikeudet 

CASE: Spotify 
•  Q: Saako Spotify-musiikkia esittää oppitunneilla? 

A: http://www.operight.fi/artikkeli/verkkoymparistot/uudet-digitaaliset-palvelut-facebook-wikipedia-spotify-youtube 
A: http://www.opettajantekijanoikeus.fi/2011/10/spotifyn-kaytto-opetuksessa/ 

 

Tekijänoikeuslaki 21 § (404/1961) 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404#L2P21 

•  Teoksen, joka on julkaistu, saa esittää julkisesti jumalanpalveluksen ja 
opetuksen yhteydessä. 

•  Julkaistun teoksen saa myös esittää julkisesti tilaisuudessa, jossa teosten 
esittäminen ei ole pääasia ja johon pääsy on maksuton sekä jota 
muutoinkaan ei järjestetä ansiotarkoituksessa. 

•  Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei koske näytelmä- eikä 
elokuvateosta. Elokuvateoksen julkisesta esittämisestä 
tutkimuksen ja korkeakoulutasoisen elokuva- 
opetuksen yhteydessä säädetään 16 c §:ssä. 
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Suoratoisto ja tekijänoikeudet 

Lain pykälä ja Spotifyn käyttöehtosopimus ovat keskenään ristiriidassa. 
Kumpi voittaa? 
•  Lain eri pykälät voivat olla dispositiivisia, jotka voidaan sopimuksin 

ohittaa, sekä ei-dispositiivisia eli velvoittavia, jotka ovat pakottavasti 
aina voimassa eikä niitä voi sopimuksella kiertää. 

•  Tekijänoikeuslain pykälistä osa on dispositiivisia, osa ei, ja osan 
tilanne on vähän epäselvä. Pykälä 21 on kuitenkin varsin selvästi 
velvoittavaa lainsäädäntöä. 
Laki voittaa, käyttöehdot jäävät kakkoseksi. 

•  Kunhan Spotifysta soittaa musiikkia, joka on levityksessä, eli siitä on 
CD-levyjä tms. kappaleita myynnissä, kyseessä on julkaistu teos, 
jonka esitysoikeus opetuksessa perustuu lakiin. 
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lähde: http://www.opettajantekijanoikeus.fi/2011/10/spotifyn-kaytto-opetuksessa/ 



 
 

•  Spotify on musiikkipalvelu, jossa käyttäjät voivat 
kuunnella musiikkia suoratoistona Internetistä. 

•  Spotifytä kehittää ruotsalainen Spotify AB, jonka 
perustivat Daniel Ek ja Martin Lorentzon. 

•  Ohjelmiston kehittäminen aloitettiin vuonna 2006, ja 
palvelu avattiin yleiseen käyttöön lokakuussa 2008, 
jolloin avattiin myös kaikille avoin maksullinen palvelu. 
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lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/Spotify 
lue lisää: www.spotify.com/fi/ 



•  Spotify tukee kaikkia yleisimpiä laitealustoja: 
–  tietokoneet 

•  Windows 
•  Mac OS X 
•  Linux 

–  mobiili 
•  [Google] Android 
•  [Apple] iOS 
•  [Microsoft] Windows Phone 

+ Spotify on/on ollut/tul(l)ee olemaan saatavissa mm. seuraaville alustoille: 
•  [Symbian > Nokia > Accenture] Symbian/S60 
•  [Nokia/Intel] MeeGo 1.2 Harmattan/Nokia N9 
•  [Jolla] Sailfish OS* 
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lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/Spotify 
* ks. http://reviewjolla.blogspot.fi/2015/06/interview-spotify-sailfish-os-app-for.html 



                      | teknologia 

•  Spotify käytti P2P-verkkoa (engl. peer-to-peer [network]) hyväkseen 
vuoteen 2014 saakka 

•  ohjelman välimuistiin ladattua musiikkia voitiin lähettää lähiverkossa 
muille Spotify-käyttäjille, jotka kuuntelivat musiikkia samanaikaisesti 
omilla päätelaitteillaan 

•  tämä aiheutti ongelmia oppilaitoksissa/kaupungeissa, joissa P2P-
verkkojen käyttö oli/on kategorisesti kielletty 

•  kiellot johtuvat mm. siitä, että P2P on teknologiana usein liitetty 
piratismiin vaikka P2P-teknologia itse asiassa on "vain" rajallisen 
verkkokapasiteetin tehokkaan hyödyntämisen muoto 

•  P2P-verkon lataus- ja syöttöliikenteen aiheuttama kuormitus 
vapaana olevalle tietoverkon kaistanleveydelle on/oli 
sen sijaan perusteltu ja aiheellinen huoli 
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lue lisää: 
http://www.slideshare.net/ricardovice/spotify-p2p-music-streaming 
https://torrentfreak.com/spotify-starts-shutting-down-its-massive-p2p-network-140416/ 



•  Spotify käyttää suoratoistossa kolmea laatuluokitusta: 
–  ~96 kt/s 

•  mobiililaite: normaali laatu 
–  ~160 kt/s 

•  työpöytäkone ja verkkosoitin: normaali laatu 
•  mobiililaite: korkea laatu 

–  ~320 kt/s (vain Premium-tilaajien käytettävissä) 
•  työpöytäkone: korkea laatu 
•  mobiililaite: erinomainen laatu 

•  Spotifyn käyttämä striimausformaatti on 
Ogg Vorbis (vrt. esim. MP3 tai AAC) 
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lue lisää: 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ogg & https://en.wikipedia.org/wiki/Ogg 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vorbis & https://en.wikipedia.org/wiki/Vorbis 

                      | teknologia 



Artisteja ja yhtyeitä, joiden musiikkia ei 
(juurikaan) ole Spotifyssa: 
•  Jason Aldean 
•  The Beatles 
•  De La Soul 
•  Def Leppard 
•  Garth Brooks 
•  King Crimson 
•  Prince 
•  Bob Seger 
•  Taylor Swift 
•  Tool 
•  Pete Townshend 
•  Thom Yorke 

Artisteja ja yhtyeitä, joiden musiikki(a) 
on lisätty palveluun: 
•  AC/DC 
•  John Lennon 
•  Led Zeppelin 
•  Metallica 
•  Pink Floyd 
•  Radiohead 
 
Artisteja ja yhtyeitä siltä ja väliltä: 
•  The Black Keys 
•  Dr. Dre 
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                      | artistit 
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Spotify Free iPadissa tai muussa tablet-laitteessa 
•  Kuuntele suosikkiartistejasi missä vain. 
•  Löydä soittolista tai uutta musiikkia Browse-toiminnon avulla. 
•  Kuuntele, luo, muokkaa ja jaa omia soittolistoja.. 
•  Anna Spotifyn valita kappaleet radiotoiminnon avulla. 
 
Spotify Premium (edellisten ominaisuuksien lisäksi) 
•  ei mainoksia 
•  Offline-tila 
•  laadukas äänentoisto 
•  vapaavalintainen suoratoisto myös puhelimella 
•  Spotify Connect 
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https://support.spotify.com/fi/learn-more/guides/#!/article/spotify-free-on-your-ipad-or-tablet 



Spotify Free 
"Mitä eroa puhelimen ja tablet-laitteen Spotify Free -palveluilla on?" 
•  Mobiililaitteella (kuten älypuhelin) voit kuunnella artisteja, albumeja 

ja soittolistoja satunnaistoistona. 
•  Tablet-laitteella voit kuunnella minkä tahansa kappaleen milloin 

tahansa. 
"Halusin kuunnella tietyn artistin albumin. Miksi kuulen eri kappaleita?" 
•  Kun valitset toistopainikkeen, kuulet sekoituksen kyseisen albumin 

tai artistin musiikkia ja samantapaisia kappaleita. 
"Kuinka monta ohitusta saan?" 
•  Voit ohittaa enintään 6 kappaletta tunnissa. Tämä koskee 

soittolistojen ja artistien satunnaistoistoa sekä 
radiotoimintoa. 
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Spotify Family 
•  Premium-tilaus koko perheelle (ei mainoksia, kuuntelu 

offline-tilassa, parempi äänenlaatu jne.) 
•  50% alennus jokaisesta tilistä ("muiden perheenjäsenten 

tileistä") 
•  erilliset soittolistat ja suositukset kaikille perheenjäsenille 
•  kaikki perheenjäsenet voivat kuunnella musiikkia 

samanaikaisesti 
•  lue lisää: 

https://support.spotify.com/fi/learn-more/guides/#!/article/spotify-family 
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PlayStation 
•  Spotify on nyt saatavilla myös PlayStation Musicissa: 

–  Käynnistä PlayStation 
–  Valitse PS4:n alkuvalikosta PlayStation Music tai etsi Spotify 

PS3:n musiikkiosiosta. 
–  Kirjaudu sisään tai luo uusi tili 

•  "Kuuntele samalla kun pelaat." 
•  "Ohjaa musiikkia millä tahansa mobiililaitteella 

[puhelimella tai tabletilla]." (ks. Spotify Connect) 
•  lue lisää: 

https://support.spotify.com/fi/learn-more/guides/#!/article/playstation-get-started 

27.10.2015 Sami Sallinen 17 



Spotify Connect 
•  "Kuuntele Spotifyta kaiuttimien, kannettavan tietokoneen 

tai television kautta käyttämällä Spotify-sovellusta 
kaukosäätimenä." 

•  "Ohjaa musiikkia mistä tahansa puhelimesta tai tabletista 
Spotify-sovelluksen avulla." 

•  Kolme yhteydenmuodostustapaa: 
1.  Päivitä nykyiset stereosi (ks. gramofon.com) 
2.  Hanki uudet laitteet (ks. spotifygear.com) 
3.  Kokeile sitä kannettavassa tietokoneessa: 

•  laita musiikki soimaan mobiililaitteessa 
•  kosketa Now Playing -palkkia 
•  kosketa Connect-ikonia 
•  valitse tietokone listalta 
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Spotify Business 
•  Spotifyn kuunteluun julkisissa liiketiloissa 
•  kuukausimaksu pienyritykselle (yksi liiketila, liikevaihto 

alle 250.000 €/v): 34 € 
•  yrityksen maksettava myös tekijänoikeusjärjestöille 
Spotify Enterprise 
•  "Suunnittele, hallinnoi ja seuraa musiikin kuuntelua ja 

käyttöä kaikissa liiketiloissasi." 
•  saatavissa Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa 
•  kuukausimaksu (per tili): 89 € 
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Oppaat https://support.spotify.com/fi/learn-more/guides/ 
FAQ/UKK https://support.spotify.com/fi/learn-more/faq/ 
 

•  "Haku" 
https://support.spotify.com/fi/learn-more/guides/#!/article/search 

•  "Miten lisään kappaleen, albumin, ohjelman tai artistin Oma musiikki 
-kokoelmaan tai Kirjastoon?" 
https://support.spotify.com/fi/learn-more/faq/#/article/how-do-i-add-albums-songs-and-artists-to-your-music 

•  "Musiikin tallentaminen soittolistoihin" 
https://support.spotify.com/fi/learn-more/guides/#!/article/Save-your-music-with-Playlists 

•  "Luo soittolistoja yhdessä kaveriesi kanssa" 
https://support.spotify.com/fi/learn-more/guides/#!/article/Create-playlists-with-your-friends 

•  "Kuinka jaan musiikkia kavereitteni kanssa?" 
https://support.spotify.com/fi/learn-more/guides/#!/article/Sharing-music 

                      käytännössä (1/4) 
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•  "Facebook-jakaminen" sekä "Spotify ja Facebook" 
https://support.spotify.com/fi/learn-more/guides/#!/article/Facebook-Sharing-WP 
https://support.spotify.com/fi/learn-more/faq/#!/article/spotify-and-facebook 

•  "Miksi linkkiformaatteja on kaksi?" 
https://support.spotify.com/fi/learn-more/faq/#!/article/Why-do-you-have-two-different-link-formats 
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                      käytännössä (2/4) 

URL/HTTP (verkko-osoite)  Sporify URI  

syntaksi  http://open.spotify.com/artist… 
http://open.spotify.com/track… 
http://open.spotify.com/album… 

spotify:artist:… 
spotify:track:… 
spotify:album:… 

linkin kohde  Spotifyn selainsoitin päätelaitteen 
(oletus)verkkoselaimessa1  

Spotify-sovellus2 

käyttötarkoitus  sähköpostiin tai suoraviestintäpalveluun 
liittäminen 

julkaiseminen verkossa: esim. blogissa, verkkosivulla 
tai oppimisympäristössä 

HUOM! verkossa julkaistuna avaa oletuksena uuden 
verkkosivun (tai selaimen välilehden) 

URI-linkkejä ei tunnisteta linkeiksi 
sähköpostiviesteissä eikä suoraviestintäpalveluissa  

1 tätä asetusta voi muuttaa; ks. 
 support.spotify.com/fi/learn-more/faq/#!/article/Why-do-Spotify-links-always-open-in-the-Spotify-web-player 
2 Poikkeuksena tietokone-/työpöytäversio, jossa kohde avautuu vain, jos 
sovellus on valmiiksi auki – muussa tapauksessa URI avaa pelkän sovelluksen. 
 



•  "Miten voin seurata kavereita ja artisteja tai lopettaa heidän 
seuraamisensa Spotifyssa?" 
https://support.spotify.com/fi/learn-more/guides/#!/article/how-do-i-follow-unfollow-friends-and-artists-on-spotify 

•  "Spotify ja SoundHound" sekä "Shazam"
https://support.spotify.com/fi/learn-more/guides/#!/article/spotify-and-soundhound 
https://support.spotify.com/fi/learn-more/faq/#!/article/shazam 

•  "Voinko nähdä kappaleiden sanat Spotifyssa?" 
https://support.spotify.com/fi/learn-more/faq/#!/article/Can-I-see-lyrics-on-Spotify 

•  "Spotify-sisällön suoratoisto AirPlayn avulla" 
https://support.spotify.com/fi/learn-more/faq/#!/article/Stream-Spotify-using-Airplay 
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                      käytännössä (3/4) 



•  "Spotify Radio" 
https://support.spotify.com/fi/learn-more/guides/#!/article/Spotify-Radio 

•  "Kuuntele paikallisia tiedostoja" 
https://support.spotify.com/fi/learn-more/guides/#!/article/Listen-to-local-files 

•  "Kuuntele offline-tilassa" 
https://support.spotify.com/fi/learn-more/guides/#!/article/Listen-offline 
https://support.spotify.com/fi/learn-more/faq/#!/article/Can-I-listen-offline-on-more-than-one-device 
https://support.spotify.com/fi/learn-more/faq/#!/article/How-long-can-I-cache-offline-content 

•  "Voinko käyttää Spotifyta useassa sijainnissa?"   
https://support.spotify.com/fi/learn-more/faq/#!/article/Can-I-use-Spotify-from-multiple-locations 
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                      käytännössä (4/4) 



Spotify-sisältöön linkittäminen (engl. link) ja Spotify-sisällön 
upottaminen (engl. embed) eri sovellusversioissa 
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Mac OS X (Spotify Desktop)  iOS (Spotify iPad/iPhone) 
URL/HTTP 

(verkko-osoite)  
1. "control-klikkaa"2 
kappaleen, artistin tai 
albumin nimeä 
 
tai 
 
1. klikkaa … -symbolia 
kappalelistauksen 
yhteydessä tai muualla 
sovelluksessa  

2. valitse 
"Copy Track/Artist/
Album Link"  

1. klikkaa … -symbolia kappaleen, 
artistin tai albumin nimen perässä 
2. valitse "Jaa" 
3. valitse "Kopioi kappale-/artisti-/
albumilinkki"  

Spotify URI1 

(Spotify-osoite)  
2. valitse 
"Copy Spotify URI" 

- 

Embed Code 
(upotuskoodi)  

2. valitse 
"Copy Embed Code"  

- 

1 engl. Uniform Resource Identifier 
2 [ctrl + click], joka vastaa PC:n oikeanpuoleisen hiiren näppäimen painamista 
 
HUOM! Yllä olevassa taulukossa on pöytäkoneen (Desktop) kielenä englanti, 
ja iPad-/iPhone-sovelluksen kielenä suomi. Itse toiminnot ovat kuitenkin kaikilla 
kielillä identtiset. 

                      | linkitys ja upotus 



Käytännön esimerkkejä Optima-linkityksistä: 
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                      | linkitys ja upotus 



Käytännön esimerkki Optima-upotuksesta: 
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                      | linkitys ja upotus 

Spotify-soittimen upottaminen verkko-
oppimisympäristöön onnistuu esim. 
seuraavasti: 
1.  kopioi upotuskoodi Spotifystä ("Copy 

Embed Code") 
2.  liitä koodi haluamallesi sivulle editorin 

lähdekooditilassa ("Source Code"); 
esim. Optimassa: "Muokkaa" > 
"Web-editori" > "Työkalut" > 
"Lähdekoodi"  



Käytännön esimerkkejä soittolistakansioista: 
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                      | linkitys ja upotus 

Soittolistakansion voi tehdä 
työpöytäsovelluksella "control-
klikkaamalla" soittolistakenttää, ja 
valitsemalla alasvetovalikosta 
"Create Folder". 
 
Soittolistat lisätään kansioon 
vetämällä ja pudottamalla ("Drag 
and Drop"). 



Muut suoratoistopalvelut 

Erilaisia musiikin suoratoistopalveluita tuottavat Spotifyn lisäksi mm. 
seuraavat toimijat: 
•  Amazon Prime [Music] (www.amazon.com) 
•  Apple Music (www.apple.com/fi/music/) 
•  Deezer (www.deezer.com) 
•  Google Play Music (play.google.com/store/music) 
•  iHeartRadio (www.iheart.com) 
•  Mixcloud (www.mixcloud.com) 
•  Napster (fi.napster.com) 
•  Pandora (www.pandora.com; vain USA, Australia ja Uusi-Seelanti) 
•  Rdio (www.rdio.com) 
•  Rhapsody (www.rhapsody.com) 
•  Tidal (tidal.com) 
•  TuneIn [Radio] (tunein.com) 
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Muut suoratoistopalvelut 

Musiikkikampuksen koulutusorganisaatioista ainakin JAMKissa on lisäksi 
tarjolla Naxos Music Library -palvelu (www.naxosmusiclibrary.com).  
•  [ensisijaisesti klassisen] musiikin kuuntelupalvelu, jonka kokoelmissa on yli 

770 levy-yhtiön katalogit – joko kokonaan tai osittain 
•  muista musiikin lajeista on tilaussopimuksen tehneille tarjolla mm. jazzia, folkia 

ja maailmanmusiikkia 
•  palvelua voi käyttää samanaikaisesti enintään viisi käyttäjää – muistathan siis 

kirjautua ulos palvelusta käytettyäsi sitä 
•  etäkäyttö onnistuu Nelli-portaalin kautta 

(www.nelliportaali.fi/V/?institute=JAMK&portal=JAMK) 
•  palvelu ei toimi iPadillä 
•  palvelusta ei ole sallittua ladata musiikkia omalle koneelle tai CD:lle 
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lisätiedot: https://janet.finna.fi/Record/metalib_jamk.FIN26880 
käyttöliittymä: http://jamk.naxosmusiclibrary.com/ (vain JAMKin verkossa) 



Tekijänoikeudet | Lue lisää 

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus 
http://www.antipiracy.fi/ 

Operight – Opettajan työ ja tekijänoikeudet 
http://www.operight.fi 

Opettajan tekijänoikeus 
http://www.opettajantekijanoikeus.fi 

Tekijanoikeus.fi: Usein kysyttyä [musiikki] 
http://www.tekijanoikeus.fi/usein-kysyttya/?q=&order=date&genre=Musiikki 

Teosto: Usein kysyttyä 
http://www.teosto.fi/teosto/organisaatio/usein-kysyttya 

Creative Commons 
http://creativecommons.fi 
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