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Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun 
muuttamisesta (HE 28/2004 vp) 
 
Tekijänoikeus ja muut perusoikeudet 

 
Tekijänoikeutta koskeva sääntely vaikuttaa samalla useisiin muihin perusoikeuksiin. 
Erityisen keskeinen on omaisuuden suojan piiriin kuuluvien tekijänoikeuksien suhde 
sananvapauteen. Lakiesitys ei olennaisesti muuttaisi näiden perusoikeuksien välistä 
suhdetta, joka on määritelty niin, että kummankaan perusoikeuden ydinalueelle 
kuuluvia oikeuksia ei loukata. Tekijänoikeuksien sääntelyllä on vaikutusta myös 
muun muassa sivistyksellisiin perusoikeuksiin ja elinkeinovapauteen. 
Säätämisjärjestysperusteluissa on monipuolisesti arvioitu tällaisia perusoikeuksien 
välisiä suhteita eikä tähän arvioon ole huomauttamista. Perusoikeuksien välisen 
suhteen osalta on paikallaan kiinnittää huomiota vain kahteen yksittäiseen 
kysymykseen. 

 
Vapaat teokset (9 §) 

 
Pykäläehdotuksen 2 momentin mukaan tekijänoikeus kohdistuisi myös muun 
muassa itsenäisiin teoksiin, jotka sisältyvät viranomaisen päätöksiin. Säännös on 
epäselvä, sillä viranomaisen päätöksiin ei yleensä sisälly itsenäisiä teoksia. 
Epäselvyyttä lisäävät yksityiskohtaiset perustelut (s. 80), joiden mukaan 
"Säännöksen soveltamisalaan kuuluvat teokset ovat tyypillisesti sellaisia teoksia tai 
teosten osia, joita ei ole nimenomaan valmistettu lakien tai asetusten taikka 
viranomaisen tai muun julkisen toimielimen päätösten tai lausumien osaksi taikka 
niiden liitteiksi." Toisin kuin säätämisjärjestys-perusteluissa todetaan (s. 143), 
säännös perusteluineen ei riittävästi selvennä nykytilannetta. 
 
Perusoikeusnäkökulmasta olisi erittäin ongelmallista, jos viranomaisen päätöksiin 
liittyvät mutta ei sisältyvät asiakirjat - esimerkiksi esittelymuistiot, selvitykset, 
suunnitelmat jne. - olisivat tekijänoikeuden suojaamia ja niitä saisi ehdotetulla tavalla 
käyttää vain siihen hallinnolliseen tai muuhun tarkoitukseen, johon asiakirja liittyy. 
Mikäli tämä tarkoittaa, että sinänsä julkista viranomaisen asiakirjaa ei voisi käyttää 
esimerkiksi julkisessa keskustelussa, tiedonvälityksessä tai tutkimuksessa, säännös 
on selvästi ristiriidassa perustuslain 12 §:ssä turvatun sananvapauden ja 
julkisuusperiaatteen kanssa.   Etusijan antaminen tekijänoikeudelle tässä relaatiossa 
ei vaikuta perustellulta. Näin laaja rajoitus ei kuitenkaan liene säännöksen tarkoitus, 
koska perusteluissa korostetaan yhteiskunnallista intressiä voida levittää 
viranomaisen tuottamaa aineistoa yleisölle (s. 143). Säännöstä olisi ilmeisesti 
täsmennettävä, jotta sen hyväksyttävä tarkoitus ei jää tulkinnanvaraiseksi. 
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Lisäksi 2 momentin käyttörajoitusten suhde voimassaolevaan 25 d §:ään jää 
muodostuu epäselväksi. Nykyisen 25 d §:n mukaan tekijänoikeus ei rajoita laissa 
säädettyä oikeutta saada tieto yleisestä asiakirjasta. Tällä säännöksellä on 
tarkoitettu antaa perustuslain 12 §:n 2 momenttiin perustuvalle julkisuusperiaatteelle 
etusija suhteessa tekijänoikeuteen. Jos tekijänoikeuden piiriin kuuluvasta 
viranomaisen asiakirjasta saatua tietoa ei kuitenkaan saa käyttää muuhun kuin 
hallinnolliseen tarkoitukseen, mitä 9 §:n 2 momentti asiallisesti merkitsisi, 
julkisuusperiaatteen merkitys voisi käytännössä erittäin voimakkaasti kaventua. 
Ehdotettua säännöstä olisi tämän vuoksi selkiytettävä, jotta laki on mahdollista 
säätää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

 
Teoskappaleen esittäminen julkisesti (21 §) 

 
Ehdotuksen mukaan kumottaisiin nykyisin 21 §:ään sisältyvä säännös, jonka 
mukaan julkaistua teosta on lupa esittää julkisesti jumalanpalveluksen yhteydessä. 
Nimenomainen tätä koskeva kielto lisättäisiin 21 §:n 4 momentiksi. Muutosehdotus ei 
johdu direktiivistä. Perustelujen mukaan sillä turvataan tekijänoikeutta ja edistetään 
oikeutta työhön ja elinkeinovapautta. Sääntelyllä voi kuitenkin olla vaikutusta myös 
perustuslain 11 §:ssä turvattuun uskonnonvapauteen, jota voimassaolevan 
sääntelyn voidaan katsoa tukevan. 
 
Uskonnonvapauden ei voitane katsoa ehdottomasti estävän ehdotetun-laista 
muutosta. Muutos nykytilanteeseen ei kuitenkaan vaikuta välttämättömältä eikä sille 
ole esitetty riittävän painavia perusteluja. Itse asiassa voimassaolevan sääntelyn 
voidaan arvioida ehdotettua paremmin tasapainottavan uskonnonvapauden ja 
tekijänoikeuden välistä suhdetta. 

 
Sopimuslisenssi (26 §) 
 
Suhde julkisen hallintotehtävän hoitamiseen 

 
Sopimuslisenssi on "laajennettu kollektiivinen lupa", jolla hallinnoidaan 
tekijänoikeuksia (s. 103). Sopimuslisenssillä mahdollistetaan lukuisten 
oikeudenhaltijoiden oikeuksien yhteisvalvonta. Oikeuksien kollektiivinen hallinnointi 
ei tässä tapauksessa merkitse perustuslain 124 §:ssä tarkoitetun julkisen 
hallintotehtävän hoitamista, vaan kysymys on eräänlaisesta kollektiivisesta 
sopimusmenettelystä, jonka kohteena ovat useat yksityisoikeudelliset sopimukset. 
Perustuslain 124 §:ssä mainitut kriteerit eivät tule sovellettavaksi tällaiseen 
sopimuslisenssiä koskevaan järjestelmään. 

 
Suhde sopimusvapauteen 

 
Sopimuslisenssijärjestelmää on arvioitava myös sopimusvapauden kannalta. Tältä 
kannalta on merkittävää, että sopimuslisenssi ja siihen perustuva oikeuksien 
kollektiivihallinnointi eivät syrjäytä erillistä sopimismahdoilisuutta. Yksilöllinen 
lisensiointi eli teoksen käyttämisestä sopiminen on mahdollista kaikissa niissä 
tapauksissa, joissa oikeudenhaltija ei ole luovuttanut oikeuksiaan hänen puolestaan 
toimivan järjestön hallinnoitaviksi siten, että vain järjestö voi myöntää teoksen 
käyttölupia. Sopimuslisenssijärjestelmä sopeutuu tältä kannalta sopimusvapauteen 
ja ottaa samalla asianmukaisesti huomioon tekijän oikeudet ja niiden sujuvan 
toteuttamisen. 
 
Kun on kysymys esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien äänitteiden 
käyttötilanteisiin liittyvistä oikeuksista maksettavista käyttökorvauksista, korvausten 
hallinnointi eroaisi edelleen tekijöiden oikeuksista. Tältä kannalta on keskeinen 
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äänitallenteen ja kuvallisen musiikkitallenteen käyttökorvausta määrittelevä 47 a §:n 
1 momentin säännös. Sen mukaan korvaus 47 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan 
mukaisesta äänitteen käyttämisestä julkisessa esityksessä tai alkuperäisessä, 
muussa kuin pyynnöstä tapahtuvassa yleisölle välittämisessä suoritetaan 
opetusministeriön hyväksymän järjestön välityksellä. Säännöstä sovelletaan 
kuitenkin vain siinä tapauksessa, ettei korvauksesta ja sen maksamisesta ole sovittu 
erikseen. 
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joka äänitallenteen tuottamisesta ja käyttämisestä on mahdollisesti tehty tai tehdään. 
Säännös mahdollistaa muun muassa sen, että radio-tai tv-yhtiö voi edelleen sopia 
erikseen käyttökorvauksista. Säännös vahvistaa sopimusvapautta ja mahdollistaa 
korvauskäytännön joustavuuden heikentämättä korvaukseen oikeutettujen asemaa. 
Sopimusvapauden poistaminen sopimuslisenssin yhteydessä olisi sen sijaan 
valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallista. 

 
Hyvitysmaksu teoksen kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön 
(26 a §) 

 
Ääni- ja kuvanauhan tai muun tallennuslaitteen valmistamisesta ja maahantuonnista 
olisi 26 a §:n 1 momentin mukaan suoritettava tekijöille hyvitysmaksu. 
Hyvitysmaksun kohteena olevat laitteet määriteltäisiin opetusministeriön asetuksella 
samoin kuin maksun suuruus, jonka on oltava "sopiva hyvitys" teosten kappaleiden 
valmistamisesta yksityiseen käyttöön. 

Tällainen hyvitysmaksu rinnastuu jossain määrin valtiosääntöisiin maksuihin sikäli, että 
hyvitysmaksukin on luonteeltaan korvaus tai vastike. Perustuslakivaliokunnan vakiintuneen 
tulkintakäytännön mukaan valtiosääntöisille maksuille on ominaista, että ne ovat korvauksia 
tai vastikkeita julkisen vallan palveluista; muut rahasuoritukset valtiolle ovat sen sijaan 
veroja valtiosääntöoikeudellisessa mielessä (HE 1/1998 vp, s. 134-135, ks. lisäksi 
tarkemmin PeVL 61/2002 vp, s. 5-6 ja PeVL 3/2003 vp)). Nyt arvioitava hyvitysmaksu ei 
kuitenkaan ole muodollisesti perustuslain 81 §:ssä tarkoitettu maksu tai vero, vaan 
lakisääteinen, yhtenäisin perustein käyttäjiltä perittävä maksu, joka tuloutetaan tekijöille. 
 
Tällaisen hyvitysmaksun perusteita ja maksuvelvollisuutta on arvioitava ensinnäkin 
perustuslain 80 §:n 1 momentin kannalta, koska kysymys on maksuvelvollisuuden 
määrittelystä. Tämän säännöksen mukaan yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista 
on säädettävä lailla. Ehdotettu hyvitysmaksua koskeva sääntely ei näyttäisi täyttävän 
lakisääteisyyden vaatimusta, koska maksun perusteista on laissa hyvin niukkoja ja 
yleisluonteisia, niiden "sopivuutta" edellyttäviä säännöksiä. Hyvitysmaksun perusteista, 
suuruudesta ja ylärajasta säädettäisiinkin 26 a §:n 3 momentin mukaan opetusministeriön 
asetuksella, mitä ei voida pitää riittävänä säädöstasona perustuslain 80 §:n 1 momentin 
kannalta. 
 
Hyvitysmaksun perusteet olisi näistä syistä säädettävä ehdotettua täsmällisemmin lailla. 
Toisena vaihtoehtona olisi se kasettimaksu-säännöksiä 1980-luvun alussa säädettäessä 
esillä ollut malli, jossa valmistajat, maahantuojat ja oikeudenhaltijat sopisivat keskenään 
maksun perusteista ja suuruudesta. Perustuslain 80 §:n 1 momentin vaatimukset eivät tuie 
sovellettaviksi tällaiseen sopimuspohjaiseen menettelyyn. 
 
Toiseksi hyvitysmaksun perimistä on arvioitava perustuslain 21 §:n 1 momentin vaatimusten 
näkökulmasta. Jokaisella on mainitun säännöksen mukaan oikeus saada muun muassa 
velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen 
käsiteltäväksi. Tällaista hyvitysmaksuun kohdistuvaa oikeus-turvasääntelyä ei 
lakiehdotukseen sisälly. Yleisen lainkäytön järjestyksessä maksua ei ilmeisesti voitaisi 
riitauttaa, sillä lailla ja asetuksella määritellyn maksuvelvollisuuden toteuttaminen ei yleensä 



4 

saa aikaan dispositiivista riita-asiaa, vaikka kyseessä olisikin käyttökorvauksen luonteinen 
vastike. Tosin prosessitie on tältä osin tulkinnanvarainen. 
 
Ainakin teoriassa olisi toisaalta ajateltavissa, että maksuvelvollisuus olisi saatettavissa 
hallinto-oikeuden arvioitavaksi hallintoriita-asiana, sikäli kuin maksuvelvollisuuden 
asettamista voitaisiin hyvitysmaksun osalta pitää julkisoikeudellisen suhteen perustavana 
toimena. Tämäkin prosessitie on tulkinnanvarainen. Oikeusturvan saatavuus ei kuitenkaan 
voi jäädä hyvin tulkinnanvaraisten prosessuaalisten yleisten oppien varaan, vaan 
maksuvelvollisuuden asettamista koskeva päätös/toimi on aiheellista saattaa 
säädännäisesti oikeusturva-järjestelyn piiriin. 
 
Hyvitysmaksun periminen ja sen tuoton jakaminen (26 b ja 26 e §) 

 
"Julkinen hallintotehtävä" perustuslain 124 §:ssä viittaa säännöksen perustelujen 
(HE 1/1998 vp) mukaan "verraten laajaan hallinnollisten tehtävien kokonaisuuteen, 
johon kuuluu esimerkiksi lakien toimeenpanoon sekä yksityisten henkilöiden ja 
yhteisöjen oikeuksia, velvollisuuksia ja etuja koskevaan päätöksentekoon liittyviä 
tehtäviä." Tällainen hallintotehtävä voidaan perustuslain 124 §:ssä määritellyin 
edellytyksin antaa muulle kuin viranomaiselle. Merkittävää julkisen vallan käyttöä 
sisältäviä tehtäviä ei kuitenkaan voida uskoa muulle kuin viranomaiselle. 
 
Hyvitysmaksun periminen kuuluisi 26 b §:n mukaan tekijöitä edustavalle järjestölle, 
joka myös sitoutuisi käyttämään erikseen sovitun osan "tekijöiden yhteisiin 
tarkoituksiin". Vaikka hyvitysmaksuun liittyykin myös yksityisoikeudellisia, 
käyttökorvaustyyppisiä piirteitä, hyvitysmaksun perimiseen ja sen tuoton jakamiseen 
sisältyviä tehtäviä on aiheellista arvioida myös perustuslain 124 §:n kannalta. 
 
Hyvitysmaksun perimistä ja sen tuoton jakamista ei voitane pitää "merkittävänä 
julkisen vallan käyttämisenä", jolla perustuslain 124 §:ssä tarkoitetaan esimerkiksi 
itsenäiseen harkintaan perustuvaa oikeutta käyttää voimakeinoja tai puuttua muuten 
merkittävällä tavalla yksilön perusoikeuksiin. Sen sijaan maksun perimistä ja sen 
tuoton jakamistehtävää on arvioitava julkisen hallintotehtävän hoitamisen kriteerien 
kannalta. Tällaisen perimistehtävän toteuttaminen sisältää yksipuolisesti 
velvoittavan, pääpiirteissään lakiin perustuvan (maksu)velvoitteen asettamisen. 
Hyvitysmaksun periminen rinnastuu tämän vuoksi sekä sisällöllisesti että 
funktionaalisesti veron tai julkisoikeudellisen maksun perimiseen. Hyvitysmaksun 
tuoton jakaminen puolestaan sisältää epäilemättä sekin päätöksentekoa, jolla on 
vaikutusta tekijöiden oikeuksiin ja etuihin. 
 
Kysymys on näin ollen perustuslain 124 §:ssä tarkoitetusta julkisesta 
hallintotehtävästä, johon sisältyy myös julkisen vallan käyttöä. Tehtävän 
tarkoituksenmukainen hoitaminen puoltaa sinänsä ehdotetunlaista järjestöpohjaista 
järjestelyä, joka on jo vakiintunut ja toimii asianmukaisesti. Hyvitysmaksun 
perimiseen samoin kuin tuottojen jakamiseen liittyvän tehtävän hoitamista on 
kuitenkin lisäksi arvioitava siltä kannalta, vaarantaako näiden tehtävien antaminen 
tekijöitä edustavalle järjestölle perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän 
hallinnon vaatimuksia.   Perusoikeuksien kannalta voidaan todeta, että teosten 
tekijöiden oikeutta saada jokin ennakoitava osuus hyvitysmaksun tuotosta ei ole 
millään tavoin määritelty. Tätä ei voida pitää asianmukaisena, kun otetaan huomioon 
tekijänoikeuden perus-oikeusperusta. Minkäänlaisia oikeusturvatakeita ei myöskään 
liity maksun perimiseen tai sen tuoton jakamisesta päättämiseen. Myöskään hyvän 
hallinnon takeita ei miltään osin ole määritelty näitä tehtäviä hoidettaessa. Ehdotettu 
järjestely on siten selvästi ja olennaisesti perustuslain 124 §:n vaatimusten 
vastainen. 
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Huomiota on paikallaan kiinnittää myös hyvitysmaksun perimistehtävän ja tuottojen 
jakamistehtävän hoitamisen puuttuvaan tai erittäin ylimalkaiseen sääntelyyn laissa. 
Perimistehtävän hoitamista ei ole lainkaan säännelty. Tuottojen jakaminen perustuisi 
vain opetusministeriön hyväksymään maksuvarojen käyttösuunnitelmaan. Sääntelyä 
ei voida pitää riittävänä perustuslain 124 §:n näkökulmasta, ja se on erittäin 
ongelmallista myös siltä kannalta, että julkisen vallan käytön - jota näiden tehtävien 
hoitamiseen epäilemättä sisältyy - on perustuslain 2 §:n 3 momentin mukaan 
perustuttava lakiin. 
 
Mikäli hyvitysmaksun periminen ja jakaminen määritellään siten, että valmistajat, 
maahantuojat ja oikeudenhaltijat sopivat keskenään maksun perimisestä ja 
jakamisesta, perustuslain 124 §:ään liittyvä problematiikka ei ilmeisesti aktualisoidu. 
Tosin tällaisen järjestelyn täsmällinen arviointi olisi mahdollista vasta konkreettisen 
ehdotuksen pohjalta. 

 
Järjestön hyväksyminen opetusministeriön päätöksellä 
 
Hallinnon lainalaisuusperiaate ja hyväksymisedellytys 

 
Esitykseen sisältyy säännöksiä, joiden mukaan opetusministeriö hyväksyy lukuisia 
tietyn alan Suomessa käytettyjen teosten tekijöitä edustavan järjestön. Tällainen 
hyväksyminen (auktorisointi) on 26 §:n mukaan edellytyksenä sopimuslisenssiä 
koskevien säännösten soveltamiselle. Lisäksi 26 b §:n mukaan hyväksyminen 
perustaisi järjestölle toimivallan periä hyvitysmaksuja ja 47 a §:n mukaisia 
käyttökorvauksia. 
 
Hyväksymistä koskeva sääntely on valtiosääntöoikeudeliisesti ongelmallinen siltä 
kannalta, että hyväksymispäätöksen perusteita ei ole lainkaan säännelty lailla. 
(Yksityiskohtaisissa perusteluissa niistä on muutama hajanainen maininta, s. 104.) 
Tällainen täysin avoin ja käytännössä vapaaharkintaisen päätösvallan perustava 
sääntely sopeutuu huonosti perustuslain 2 §:n 3 momentissa säänneltyyn hallinnon 
lainalaisuusperiaatteeseen. Säännöksen mukaan julkisen vallan käytön, josta 
hyväksymispäätöksen tekemisessä epäilemättä on kysymys, tulee perustua lakiin. 
Ehdotetussa laissa ei kuitenkaan ole määritelty ministeriön hyväksymispäätöksen 
perusteita eikä myöskään hyväksymismenettelyä. 
 
Lakiesityksen perusteluista (esimerkiksi s. 63) voi saada sen käsityksen, että 
opetusministeriö voisi joissain tapauksissa myöntää kerrallaan vain yhden luvan 
mutta toisissa tapauksissa useampia. Laista ei kuitenkaan käy ilmi, millä perusteilla 
tällainen valinta yhden tai useamman luvan välillä tehtäisiin. Tämä voi johtaa myös 
hyväksymisen hakijoiden epäyhdenvertaiseen kohteluun. 
 
Ehdotetun 26 §:n 2 momentista käy epäsuorasti ilmi, että opetusministeriö voisi 
asettaa järjestölle hyväksymispäätöksessä ehtoja. Lisäksi perustelujen (s. 106) 
mukaan järjestölle olisi tarkoitus antaa myös "tarkempia määräyksiä" tehtävän 
hoitamisesta ja järjestön vastuuta koskeva ehto (s. 104). Ehtotoimivallan sisältöä tai 
määräysten antamisen perusteita ei kuitenkaan ole sisällöllisesti säännelty laissa. 
Tämä on ongelmallista sekä hallinnon laianalaisuusperiaatteet että perustuslain 80 
§:n 1 momentin asettamien vaatimusten kannalta. 

 
Hyväksymispäätös ja yhdistymisvapaus 

 
Hyväksymisvaatimus ei sellaisenaan ole ongelmallinen yhdistymisvapauden 
kannalta, sillä ministeriön hyväksyminen ei ole tekijöitä edustavan järjestön 
toiminnan edellytyksenä. Kysymys ei siten ole perustuslain 13 §:n 2 momentin 
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kieltämästä ennakkoluvasta. Tosin hyväksymisvaatimus merkitsee, että vain 
opetusministeriön auktorisoima yhdistys voi toimia jäseniään tekijänoikeusasioissa 
reaalisesti edustavana järjestönä. Perustelujen mukaan tämä on nimenomaisesti 
tarkoituskin: "Järjestön hyväksyminen merkitsee samalla sitä, että muut 'lukuisten 
tekijöiden edustavuuden' täyttävät järjestöt eivät voi valvoa tietyn alueen oikeuksia." 
(s. 63) Kysymyksessä näyttäisi siten olevan varsin merkittävä hallinnollinen rajoitus 
järjestön toimintavapauteen ja sen reaalisuuteen. Tällainen arvio voidaan esittää, 
vaikka perustuslain turvaama yhdistymisvapaus koskee ensisijaisesti yhdistyslain 
tarkoittamia aatteellisia yhdistyksiä (HE 309/1993 vp, s. 60). 
 
Ehdotetulle hyväksymismenettelylle on kuitenkin myös varsin painavat perusteet. 
Sillä on tarkoitus yhtäältä suojata suojatun aineiston käyttäjiä sekä toisaalta 
"virtaviivaistaa" eli tehostaa oikeuksien valvontaa suhteessa suojatun aineiston 
käyttäjiin (s. 62-63). Näin ymmärrettynä hyväksymismenettely itse asiassa vahvistaa 
järjestön ja sen valvomien oikeuksien merkitystä. Tältä osin kysymys on myös 
ensisijaisesti ei-aatteellisesta toiminnasta, joten hyväksymismenettelyyn sisältyvä 
rajoitus ei suoranaisesti ulotu yhdistymisvapauden ydinalueelle. Ehdotettu sääntely 
ei siten ole ongelmallinen yhdistymisvapauden kannalta. 

Välimiesmenettely (54 §) 
 
Lakiesityksen 54 §:n 1 momentissa mainitut asiat ratkaistaan erimielisyyden 
sattuessa välimiesmenettelyssä siten kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään. 
Kysymys on lähinnä erilaisista korvauksista ja luvista aiheutuvista erimielisyyksistä. 
Tällaiset asiat ovat perustuslain 21 §:ssä tarkoitettuja oikeuksia tai velvollisuuksia, 
joten erittäin ylimalkaisesti ja pelkästään asetuksen tasolla säänneltyä 
välimiesmenettelyä ei voida kyseisen perustuslain säännöksen kannalta pitää 
asianmukaisen oikeusturvamenettelynä. Koska asianosaisella olisi kuitenkin 54 §:n 
4 momentin mukaan aina oikeus hakemuksellaan saattaa asia Helsingin 
käräjäoikeuden ratkaistavaksi, oikeusturvan saatavuutta koskeva sääntely ei ole 
ongelmallinen perustuslain 21 §:n kannalta. 
 
Yksityisoikeudellinen riita-asia, jossa sovinto on sallittu, voidaan sinänsä siirtää 
välimiesmenettelyssä ratkaistavaksi. Täysin ongelmattomana ei kuitenkaan voida 
pitää sitä, että välimiesmenettelyn prosessuaalinen sisältö määräytyisi ehdotetulla 
tavalla kokonaisuudessaan valtioneuvoston asetuksen mukaan. Tekijän-
oikeusasetuksen 17 § edellyttäisi edelleen, että välimiesmenettelyssä noudatetaan 
soveltuvin osin välimiesmenettelystä annettua lakia. Ainakin tällainen prosessilajia 
koskeva perussäännös tulisi sisällyttää säädettävään lakiin. Sen sijaan välimiesten 
asettamisesta voitaneen edelleen säätää asetustasolla. 

 
Delegointivaltuudet 

 
Tarkemmat säännökset hyvitysmaksun määrittelyä ja perimistä sääntelevien 26 a - 
26 f §:n täytäntöönpanosta annettaisiin 26 h §:n nojalla valtioneuvoston asetuksella. 
Edellä esitettyyn viitaten voidaan arvioida, että laissa olisi säänneltävä 
yksityiskohtaisemmin hyvitysmaksun perusteita, määrittelyä ja perimistä, joten 
asetuksenantovaltuus on liian laaja-alainen. Myös oikeusturvamenettelyn 
asetuksentasoinen sääntely on tältä kannalta ongelmallinen. 



 
 
 

Olli Mäenpää 
12.5.2004 

h l /J* HÄÖO^^JB 

 
 
Perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 

Hallituksen esitys VVIPOn tekijänoikeussopimuksen ja VVIPOn esitys-ja 
äänitesopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusten lainsäädännön 
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 29/2004 vp) 

 
 

Hallituksen esitys koskee VVIPOn tekijänoikeussopimuksen sekä VVIPOn esitys- ja 
äänitesopimuksen hyväksymistä sekä lakeja, joilla sopimusten lainsäädännön alaan 
kuuluvat määräykset on tarkoitus saattaa voimaan. 
 
Sopimukset sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, joten eduskunnan on 
hyväksyttävä ne. Sopimusvelvoitteet eivät koske perustuslakia, joten niiden 
hyväksymisestä voidaan päättää perustuslain 94 §:n 2 momentin mukaisesti äänten 
enemmistöllä. Esitykseen sisältyvät lakiehdotukset eivät ole valtiosääntöoikeudelliselta 
kannalta ongelmallisia, joten ne voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

 
 
 
 

12.5.2004/Tuomas Ojanen 

 
 
 

Eduskunnan perustuslakival ioknnnall e 
 
 

HE 28/2004 vp laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta; ja 
 
HE 29/2004 vp VVTPOn tekijänoikeussopimuksen ja WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen 
hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta 
 
HE 28/2004 vp laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta 
 
Yleisiä näkökohtia lakiehdotuksesta 
 
Kuten hallituksen esityksestäkin ilmenee, lakiesityksellä on yhteyksiä sellaisiin perustuslain 
turvaamiin perusoikeuksiin kuin omaisuuden suoja, sivistykselliset perusoikeudet, 
sananvapaus ja elinkeinovapaus. Kuten jäljempänä tarkemmin esitän, lakiehdotukseen 
sisältyviä rangaistussäännöksiä on myös arvioita perustuslain 8 §:ssä vahvistetun 
rikosoikeudellisen lainalaisuusperiaatteen sekä perustuslain 21 §:n 1 momentissa suojatun 
oikeusturvan kannalta. 

 



 
Perusoikeuskytkentöjen ohella on yleisellä tasolla syytä voimakkaasti kiinnittää 

huomiota siihen, että lakiesitys koskettaa jokseenkin kaikkia ihmisiä, etenkin teknisen 
kehityksen ja teosten tai niistä tavalla tai toisella tehtyjen kappaleiden yhä helpomman 
saatavuuden vuoksi. 

Voimassaoleva tekijänoikeuslaki on vuodelta 1961, mutta sitä on sen jälkeen muutettu 
useita kertoja eri aikoina. Yleisellä tasolla on todettava, että lain systematiikka ja 
ymmärrettävyys ovat jo ennen nyt käsillä olevaa lakiesitystä hämärtyneet hyvin paljon 
toistuvista ja eriaikaisista muutoksista johtuen. 

Käsillä oleva lakiehdotus vain pahentaa tilannetta: se on sisällöltään ja 
systematiikaltaan lukijalle kaikkea muuta kuin vaivattomasti aukeava ja helposti 
ymmärrettävä. Osittain - mutta toisaalta vain "osittain" - vaikeaselkoisuus saattaa selittyä 
sääntelyn kohteeseen liittyvillä teknisillä yms. erityispiirteillä. Lakiehdotuksessa on myös 
lainsäädäntöteknisiä ongelmia. Erityisesti lakiehdotuksen runsaat sisäiset pykäläviittaukset 
ovat omiaan hankaloittamaan lakiehdotukseen perehtymistä. 

Vaikeaselkoisuuteen vaikuttaa sekin, että lakiehdotuksessa on pitkälti kysymys EU:n 
oikeuden, so. tietoyhteiskuntadirektiivin toimeenpanosta. Tämä seikka ei ole kuitenkaan 
hyväksyttävä peruste tinkiä lakiehdotusten säädösteknisestä moitteettomuudesta ja varsinkaan 
ymmärrettävyydestä, etenkin kun otetaan huomioon käsillä olevan, sääntelyn 
perusoikeuskytkennät sekä merkitys jokseenkin jokaisen kirjoja, äänilevyjä tms. teoksia 
ostavan tai kopioivan ihmisen kannalta. Lisäksi on huomattava, että jäsenvaltioille on jätetty 
EY:n perustamissopimuksen 249(4) artiklassa harkintavaltaa direktiivien toimeenpanon 
muotojen ja keinojen suhteen nimenomaan sen vuoksi, että direktiivin valtionsisäinen 
toimeenpano voisi toteutua kansalliset oikeuskulttuuriset ja siten esimerkiksi 
lainsäädäntötekniikan erityispiirteet huomioon ottaen. 

Nähdäkseni perustuslakivaliokunnan olisi tässä yhteydessä uudistettava se äskettäin 
esittämänsä kanta, jonka mukaan "yleiset vaatimukset perusoikeuksia koskevan 
sääntelyn täsmällisyydestä ja tarkkarajaisuudesta samoin kuin hyvästä 
lainkirjoittamistavasta ulottuvat myös EU:n oikeuden kansallista täytäntöönpanoa 
tarkoittaviin säädöksiin. " (PeVL 9/2004vp). 
 
Samoin perustuslakivaliokunta voisi kiinnittää huomiota siihen, että 
tekijänoikeuslakia on muutettu lukuisia kertoja; että lain systematiikka ja 
ymmärrettävyys ovat hämärtyneet pahasti toistuvista muutoksista; että laki on tullut 
vaikeaselkoiseksi; ja että huomattava osa aikaisemmista muutoksista on vieläpä tehty 
ennen v. 1995 perusoikeusuudistusta sekä uuden perustuslain voimaantuloa 
lopputuloksella, että tekijänoikeuslakia ei ole voitu arvioida kattavasti Suomessa 
nykyisin voimassaolevan perustuslakisääntelyn kannalta. 

Näistä syistä valiokunnan pitäisi voimakkaasti painottaa lakia selkeyttävän ja 
kokonaisuudessaan valtiosääntöoikeudellisen tarkastelun läpikäyvän 
kokonaisuudistuksen valmistelun kiireellistä käynnistämistä. 

 
Yhtenä yleisenä huomiona lakiehdotuksesta on todettava, että lakiehdotus rajoittaisi entistä 
enemmän teosten käyttöä (esim. teosten teknisten suojausten kiertämiskieltojen kautta). Näin 
ollen lakiehdotus entistä enemmän estäisi tai rajoittaisi tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin 
sisältyvän erilaisen tiedon vastaanottamista ja levittämistä, mikä ei ole tietenkään 
sananvapauden ja perimmältään demokraattisen yhteiskunnan kannalta yhdentekevä asia. 

Päinvastoin: lakiehdotus on merkityksellinen perustuslaissa turvatun sananvapauden 
sekä jopa demokratian kannalta. Tästä näkökulmasta on myös asianmukaista todeta 
lakiehdotuksesta, että vaikka siinä epäilemättä tekijänoikeuksien suojaamisen ja turvaamisen 
kannalta tarpeellista sääntelyä, tämä sääntely painottuu eräissä kohdin niin vahvasti 
tekijänoikeuksien puolelle, että sääntely voidaan alkaa perustellusti kokea sananvapauden 
kannalta haitallisena sekä erityisesti viestintää sekä informaation leviämistä ehkä jo 
tarpeettoman paljon rajoittavana. 

 
Nähdäkseni perustuslakivaliokunnan olisi asianmukaista lakiehdotuksen 
"tasapainottamiseksi" , so. siitä välittyvän tekijänoikeussuojan ylikorostuksen 
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poistamiseksi, painottaa tarvetta yksittäisten säännösten perusoikeusmyönteiseen 
tulkintaan ja soveltamiseen. Valiokunta on perusoikeusuudistuksen yhteydessä 
tarkastellut perusoikeusmyönteisen laintidkinnan periaatetta ja katsonut sen 
sisältävän muun muassa vaatimuksen, jonka mukaan perusteltavissa olevista 
tulkintavaihtoehdoista on valittava perusoikeuksien tarkoituksen toteutumista 
parhaiten edistävä vaihtoehto (PeVM25/1994 vp , s. 4/1). Tähän liittyy yleinen 
vaatimus perusoikeuksiin puuttuvien toimenpiteiden oikeasuhtaisuudesta. Niiden tulee 
rajoittua siihen, mikä on lain perusteella kussakin tapauksessa hyväksyttävän 
tarkoituksen saavuttamiseksi välttämätöntä. 

Valiokunta voisi erityisesti muistuttaa sananvapauden ja siihen liittyen 
informaation mahdollisimman vapaan vastaanottamisen ja levittämisen merkityksestä 
demokraattisessa oikeusvaltiossa. Tähän liittyen valtiokunta voisi varsinkin korostaa 
perus- ja ihmisoikeutena suojatun sananvapauden huomioon ottamista lain 
tulkinnassa ja soveltamisessa konkreettisissa yksittäistapauksissa. 

 
J  

 
 
Yksityiskohtaisia huomioita lakiehdotuksesta 
 
Lakiehdotuksen ongelmallisia kohtia erityisesti sananvapauden tehokkaan toteutumisen 
kannalta 
 
Edellä jo yleisellä tasolla totesin, että lakiehdotus voi johtaa sananvapauden, mutta myös 
eräiden muiden perusoikeuksien liiallisiin ja epäsuhtaisiin rajoituksiin ainakin ääritapauksissa 
ja tiukasti sovellettuina. 

Perusoikeuksien rajoitusedellytyksiin kuuluvan suhteellisuusperiaatteen näkökulmasta 
on lähdettävä siitä, että toimiin tekijänoikeuksien suojaamiseksi voidaan ryhtyä ensinnäkin 
vain silloin, kun ne ovat välttämättömiä tekijänoikeuksien turvaamiseksi. Lisäksi 
suhteellisuusperiaate edellyttää, että toimenpiteiden tulee olla oikeassa suhteessa torjuttavan 
ongelman, häiriön tms. vakavuuteen. 

Nähdäkseni näistä lähtökohdista ongelmattomia eivät ole etenkään seuraavat 
lakiehdotuksen kohdat: 
 
(I) Tekijänoikeuslain toisessa luvussa (11-26 §) säädetään tekijänoikeuden 
rajoituksista. Toisessa luvussa säädetään muun muassa että tekijä ei voi estää teosten 
yksityistä käyttöä (12 §). Tämä rajoitus ei kuitenkaan koskisi kappaleiden (so. 
kopioiden) valmistamista sellaisesta teoksen kappaleesta, joka on saatettu yleisön 
saataville esim. teknisen suojauksen kiertämällä tai muuten 2 §:n vastaisesti 
laittomasti. Lisäksi 50 a §:ssä säädettäisiin teknisen toimenpiteen kiertämisen kiellosta 
tavalla, joka tekisi laittomaksi suojauksen kiertämisen myös yksityistä kopiointia 
varten. 

Tosin yksityinen kopiointi ei olisi rangaistavaa 56 a §:n valossa, mutta esityksen 
perusteluissa (s. 53) kuitenkin toisaalta todetaan, että vaikka "tekijänoikeusrikkomuksena ei 
pidettäisi muutaman kappaleen valmistamista teoksesta, ... säännös antaisi kuitenkin jokaiselle 
yksittäiselle kansalaiselle signaalin laittoman teoskappaleen käytön moitittavuudesta." Lisäksi 
näyttää siltä, että kansalainen voisi joutua maksamaan 57 § perusteella hyvitystä 
tekijänoikeusjärjestölle, minkä lisäksi laiton teoskappale voitaisiin 58 §:n perusteella hävittää. 
 
(II) Lakiehdotuksen 56 a §:n nojalla kiellettäisiin ja tehtäisiin rangaistavaksi 
laittomasti valmistetun teoksen kappaleen eli piraattikopioiden maahantuonti; ja siis 
myös tilanteissa, joissa maahantuonti tapahtuisi yksityistä käyttöä varten. Yhdenkin 
laittoman kopion tuomisesta voisi saada sakkoja. 
 



 

Nähdäkseni em. ehdotukset voivat kokonaisuutena tuottaa ongelmia sananvapauden tehokkaan 
toteutumisen, etenkin informaation vastaanottamisen ja välittämisen kannalta. Jos ihmiset 
ottavat nämä pykälät vakavasti, mistä pitää tietenkin lähteä, ehdotus voi muodostua 
sananvapauden epäsuhtaiseksi rajoitukseksi, koska käyttäjien on käytännössä jokseenkin 
mahdotonta tietää, onko teos esim. saatu suojauksen kiertämällä vai ei, tai onko se muuten 
lainvastainen. Tähän liittyen heidän on myös mahdotonta tietää, saako siitä siten esimerkiksi 
valmistaa kappaleen, so. tehdä kopion, yksityistä käyttöä varten. Lisäksi em. ehdotukset eivät 
ole ongelmattomia omaisuudensuojan kannalta, koska siitä voi syntyä asetelma, jossa 
ihmisellä ei olisi mahdollisuutta käyttää normaalilla ja kohtuullisella ja järkevällä tavalla 
omistamaansa yksityistä käyttöään varten hankkimaansa teosta tai sen kappaletta. 

Vastaavanlaisia kriittisiä huomautuksia voidaan esittää 56 a §:stä, joka sananvapauden 
lisäksi näyttäytyy jossain määrin pulmallisena perustuslain 8 §:ssä vahvistetun 
lainalaisuusperiaatteen sekä oikeusturvasta säätävän perustuslain 21 §:n näkökulmasta: Miten 
kansalainen voi rajalla osoittaa, että esim. mukana oleva CD-levy ei ole piraatti, vaan laillisesti 
tehty yksityinen kopio? Voidaanko ihmisiltä edellyttää, että hän osaa analysoida teoksen 
aitousleimat ja hologrammit piraattien huomaamiseksi ja että hän tallettaa kaikkien ostamiensa 
äänitteiden kuitit ja pitää niitä mukana kaikilla ulkomaanmatkoillaan? - Mielestäni 
rikosoikeudelliseen lainalaisuusperiaatteeseen sisältyy perusvaatimus siitä, että ihmisillä on 
kohtuullisia edellytyksiä erottaa oikeudenvastaiset teot sallituista teoista. 

Lisäksi 56 a § voi tuottaa yksityisyyden suojan kannalta ongelmallisia tilanteita: Jos 
ehdotus otetaan vakavasti tulliviranomaisissa, tullin pitäisi aloittaa maahantulijoiden 
tavaroiden yms. massaluonteiset tarkastukset mahdollisten piraattikopioiden löytämiseksi, 
mikä taas voisi käytännössä johtaa siihen, että ihmiset eivät enää uskalla hankkia ulkomailta 
mitään CD-levyjä tms. laittomuuksiin syyllistymisen pelossa. - Nähdäkseni lakiehdotuksen 56 
a § ei käytännössä kykene pureutumaan siihen aitoon ongelmaan, joka syntyy 
ansiotarkoituksessa tapahtuvasta teosten luvattomasta kopioinnista ja levittämisestä. Tämä taas 
on pulmallista, kun otetaan huomioon, että perusoikeuksia potentiaalisesti rajoittavaa sääntelyä 
koskee aina vaatimus hyväksyttävyydestä ja oikeasuhtaisuudesta. 
 
 
Lakiehdotukseen sisältyvät rikoslain muutosehdotukset 
 
Lakiehdotukseen sisältyy säännöksiä, joilla muutettaisiin rikoslain 49 lukua. Yleisellä tasolla 
huomio kiinnittyy valtiosääntöoikeudelliselta kannalta "on omiaan aiheuttamaan huomattavaa 
haittaa tai vahinkoa" -rakenteen käyttöön säännösten muotoilussa. Nähdäkseni tällainen 
muotoilu on ongelmallinen epämääräisyydessään ja tulkinnanvaraisuudessaan perustuslain 8 
§:ssä vahvistetun rikosoikeudellisen lainalaisuusperiaatteen kannalta. Rikosoikeudellisen 
vastuun perustavilta säännöksiltä on edellytettävä erityisen suurta täsmällisyyttä ja 
tarkkarajaisuutta, mitä vaatimuksia mielestäni lakiehdotuksissa käytetty "on omiaan 
aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa" -rakenne ei kunnolla täytä. Nähdäkseni olisi 
paikallaan harkita toisenlaista ja paremmin suomalaiseen rikosoikeudelliseen sääntelytapaan 
sopivaa rangaistussäännösten muotoilua. 
 
26 a luku (hyvitys teoksen kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön) 
 
Lakiehdotuksen 26 a lukuun sisältyy useita säännöksiä maksusta, joka on suoritettava ääni- tai 
kuvanauhasta tai muusta laitteesta, johon teos voidaan tallentaa ja jota merkittävässä määrin 
käytetään teoksen kappaleen valmistamiseen yksityiseen käyttöön. Tällaisen laitteen 
jälleenmyyjän on suoritettava maksu tietyn alan Suomessa käytettyjen teosten tekijöitä 
edustavalle järjestölle, joka maksaa hyvityksen edelleen tekijöille. 

Maksun piiriin kuuluvista laitteista sekä maksun suuruudesta säädettäisiin 
opetusministeriön asetuksella, minkä lisäksi laissa asetettaisiin useita muita ehtoja maksulle ja 
sen suuruudelle (ks. 26 a §). Lakiehdotuksen 26 b §:ssä asetetaan lakisääteisiä ehtoja maksun 
perivälle järjestölle, minkä lisäksi lakiin sisältyisivät säännökset maksun palautuksesta 
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tietyissä tapauksissa. Järjestöllä olisi niin ikään lakisääteinen velvollisuus käyttää tietty osa 
maksun tuotosta tekijöiden yhteisiin 
tarkoituksiin opetusministeriön hyväksymän maksuvarojen käyttösuunnitelman mukaisesti. 
Tarkempia säännöksiä maksua koskevista lakiehdotuksen 26 a-f §:stä annettaisiin 
valtioneuvoston asetuksella lakiehdotuksen 26 h §:n nojalla. 

Nähdäkseni äsken selostetut käsillä olevaan maksuun liittyvät lakisääteiset ehdot, 
järjestelyt, yms. tuovat esiin kysymyksen siitä, miten tällaista maksua on syytä arvioida 
valtiosääntöoikeudelliselta kannalta. Erityisesti tulee esiin kysymys: rinnastuuko 
lakiehdotuksen 26 a -26 f §:ssä tarkoitettu maksu valtiosääntöoikeudelliselta luonteeltaan 
perustuslain 81 §:ssä tarkoitettuun veroon tai maksuun? 

Jos vastaus tähän kysymykseen on myönteinen, tästä taas seuraa, että käsillä olevaa 
maksua koskevan sääntelyn pitäisi täyttää nimenomaan perustuslain 81 §:stä veroille ja 
maksuille johtuvat vaatimukset. 

Nähdäkseni on ilmeisen selvää, että käsillä oleva maksu ei ole maksu perustuslain 81 
§:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, koska perustuslakivaliokunnan vakiintuneen 
tulkintakäytännön mukaan valtiosääntöisille maksuille on ominaista, että ne ovat korvauksia 
tai vastikkeita julkisen vallan palveluista] muut rahasuoritukset valtiolle ovat sen sijaan veroja 
valtiosääntöoikeudellisessa mielessä (HE 1/1998 vp , s. 134-135. Ks. lisäksi tarkemmin esim. 
PeVL 61/2002 vp, s. 5-6 ja 3/2003vp). 

Entä onko käsillä oleva maksu valtiosääntöoikeudellisessa mielessä vero? Kun otan 
huomioon lakiehdotuksen 26 a-f §:t, mielestäni käsillä olevassa maksussa on nähtävissä monia 
verolle ominaisia piirteitä, vaikka maksu ei aivan kaikilta osiltaan rinnastu 
valtiosääntöoikeudelliseen veroon. Keskeisin seikka olla pitämättä maksua verona on siinä, 
että maksun perisi perusteiltaan yksityisoikeudellinen taho - lukuisia tietyn alan Suomessa 
käytettyjen teosten tekijöitä edustava järjestö. 

Silti kyseessä on - jos tällaista ilmaisua sallitaan käyttää - "epävarsinainen vero", 
jonka kantaa valtion tai kunnan tai seurakunnan sijasta järjestö, jolle laissa asetetaan tiettyjä 
ehtoja. Tähän liittyen käsillä olevalle maksulle olisi paikallaan asettaa asiallisesti aivan samoja 
edellytyksiä kuin perustuslain 81 §:n 1 momentissa asetetaan valtiosääntöoikeudelliselle 
"varsinaiselle" verolle, vaikka maksua ei täysin rinnastettaisi veroon. 

Perustuslain 81 §:n 1 momentin mukaan säädettävä lailla, joka sisältää säännökset 
verovelvollisuuden ja veron suuruuden perusteista sekä verovelvollisen oikeusturvasta. 
Nähdäkseni lakiehdotuksen 2 a luvun säännökset maksusta olisi syytä kirjoittaa perustuslain 
81 §:n 1 momenttiin sisältyviä vaatimuksia toteuttavalla tavalla, vaikka maksu ei aivan täysin 
ole rinnastettavissa veroon perustuslain 81 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 
 
HE 29/2004 vp VVIPOn tekijänoikeussopimuksen ja VVIPOn esitys- ja äänitesopimuksen 
hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta 
 
Yhdyn pitkälti esityksessä todettuun eduskunnan suostumuksen tarpeellisuudesta WIPO -
tekijänoikeussopimukselle. Samoin esityksessä on mielestäni oikein katsottu, että itse sopimus 
ei koske perustuslakia perustuslain 95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. 

Valtiosääntöoikeudelliselta kannalta on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota siihen, 
että käsillä olevassa WIPOn tekijänoikeussopimuksessa on kysymys sopimuksesta, jossa on 
asiallisesti sekä EY:n että jäsenvaltioiden toimivallan piiriin kuuluvia määräyksiä. Kysymys 
on ns. sekasopimuksesta, johon voi nimenomaisten sopimusmääräysten mukaan liittyä myös 
EY. Uuden tietoyhteiskuntadirektiiviin 
säännösten kautta EY-lainsäädäntö on myös saatettu käsillä olevan sopimuksen mukaiseksi. 
Direktiivin kattama asia-alue kuuluu EY:ssä jaetun toimivallan piiriin. 

Äsken toteamani merkitsee, että Suomen perustuslain kannalta tällainen sopimus ei 
nähdäkseni kuulu perustuslain 93 §:n 1 momentin mukaisen tasavallan presidentin ja 
valtioneuvoston yhteistoiminnan piiriin. Sen sijaan se kuuluu perustuslain 93 §:n 2 momentin 
mukaisen valtioneuvoston toimivallan alaan, koska sopimus on vahvasti EU-kytkentäinen 
sekasopimus, jossa osapuolina ovat kolmansien tahojen ohella sekä EY että sen jäsenvaltiot. 



 

Kun Suomi ei EU:n jäsenenä enää edes voi yksipuolisesti, ilman EY:ä ja muita jäsenvaltioita, 
sitoutua käsillä olevaan sopimukseen ja kun sopimuksella on kyky tulla osaksi, paitsi Suomen 
oikeutta, myös EY:n oikeutta, sopimus - sekä kokonaisuutena sitä koskevat hyväksymis-ja 
voimaansaattamistoimet yhtä hyvin EY:n kuin jäsenvaltioiden tasolla - on mielestäni 
valtiosääntöoikeudellisesti ymmärrettävissä "Euroopan unionissa tehtävänä päätöksenä" 
perustuslain 93 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. 

Tämä kantani ei estä soveltamasta käsillä olevan sekasopimuksen hyväksymiseen ja 
voimaansaattamiseen eduskunnassa perustuslain 94 ja 95 §:n säännöksiä. Mutta kannallani on 
sen sijaan vaikutusta esimerkiksi siihen, miten asetuksenantovallasta säädetään 
voimaansaattamislakiehdotuksessa: Lakiehdotuksen 2 §:n mukaan tarkempia säännöksiä lain 
täytäntöönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella. Koska lain täytäntöönpanossa on 
kysymys edellä selostetulla tavalla perustuslain 93 §:n 2 momentin soveltamisalaan kuuluvaan 
sopimukseen liittyvistä Suomen toimenpiteistä, täytäntöönpanoasetuksen antaminen kuuluu 
perustuslain 93 §:n 2 momentin takia nimenomaan valtioneuvostolle. Lakiehdotus on tältä osin 
ongelmaton perustuslain kannalta. 

Perustuslain 93 §:n 2 momentin näkökulmasta on sen sijaan ongelmallista, että 
lakiehdotuksen 3 §:n mukaan lain voimaantulosta säädettäisiin tasavallan presidentin 
asetuksella. Mielestäni lakiehdotuksen 3 §:ää on muutettava niin, että lain voimaantulosta 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. Muutos ei ole luonteeltaan tekninen, vaan nimenomaan 
edellytys sille, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
 
Helsingissä 12. päivänä toukokuuta 2004 
 
Tuomas Ojanen 
julkisen eurooppaoikeuden professori 
Helsingin yliopisto 



 

EDUSKUNNAN PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
 
 
 
 

Eduskunnan käsiteltävänä olevaan tekijänoikeuslain muuttamista koskevaan hallituk-

sen esitykseen (28/2004 vp) liittyen Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. esit-

tää kunnioittavasti seuraavan. 
 

Teosto viittaa kirkkohallituksen Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 1.4.2004 jättämään 

lausuntoon, jossa kirkko muun ohella katsoo ehdotetun tekijänoikeuslain 21 §:n muu-

toksen vaikuttavan Perustuslain 11 §:n uskonnonvapaussäännöksen soveltamiseen. 

Kirkon mukaan esitys muuttaisi jumalanpalvelukset maksullisiksi ja luvanvaraisiksi 

musiikin, tekstien ja saarnan osalta, jolloin ulkopuolinen taho määräilisi tärkeiltä osin 

kirkon elämää ja uskonnonharjoitusta. 
 

Teosto katsoo, että kirkkohallituksen kannanotto uskonnonvapauden ensisijaisuudesta 

sivuuttaa kirkkomusiikin tekijöiden perustuslaillisen suojan. Viittaamme Luovan työn 

tekijät ja yrittäjät Lyhdyn 3.2.2005 perustuslakivaliokunnalle toimittamaan professori 

Aulis Aarnion asiantuntijalausuntoon, jossa on arvioitu tekijänoikeutta koskevaa 

perusoikeusproblematiikkaa. 
 

Teoston mielestä ehdotetun tekijänoikeuslain 21 §:n perusoikeudellisessa arvioinnissa 

tulee huomioida jumalanpalvelusmusiikin tekijöiden perusoikeudet, erityisesti heidän 

Perustuslain 18 §:ssä turvattu oikeutensa hankkia toimeentulonsa valitsemallaan 

elinkeinolla sekä 15 §:n mukainen omaisuuden suoja. Tekijänoikeuden vakiintuneiden 

perusperiaatteiden mukaan tekijän ei lähtökohtaisesti tarvitse antaa teostaan 
 

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. 
Lauttasaarentie 1, 00200 Helsinki Puhelin 
(09) 681 011, faksi (09) 677 134 
teosto@teosto.fi, www.teosto.fi 

käyttöön ilman iupaa tai vähintäänkin korvausta. EU:n tietoyhteiskuntadirektiivin 5 artiklan 5 kohdan 

ns. kolmivaihetestin mukaan poikkeukset ja rajoitukset tekijän oikeuksiin ovat sallittuja ainoastaan, 

jos (1) niitä sovelletaan vain tiettyyn erityistapaukseen, (2) ne eivät ole ristiriidassa teoksen 

tavanmukaisen hyödyntämisen kanssa ja (3) ne eivät haittaa kohtuuttomasti tekijän oikeutettuja 

etuja. Kolmivaihetesti toistaa omaisuudensuojan rajoittamista koskevan periaatteen: omistajalle on 

taattava mahdollisuus omaisuuden normaaliin ja järkevään käyttöön. Tekijänoikeuden alalla tämä 

tarkoittaa käytännössä sitä, että tekijällä on oltava mahdollisuus saada korvaus teosten 

käyttämisestä. 
 

mailto:teosto@teosto.fi
http://www.teosto.fi/


 

Kolmivaihetesti antaa lähtökohdan sille, miten tekijän taloudellisten oikeuksien suojan tarvetta tulee 

arvioida. Jumalanpaivelusmusiikin tekijöiden osalta testin ehdot näyttävät toteutuvan huonosti, jos 

lainkaan. Onhan uskonnolliseen tarkoitukseen sävelletyn musiikin esittäminen jumalanpalveluksessa 

nimenomaan sen tavanomaista, liki yksinomaista käyttöä ja korvausoikeuden puuttuminen 

tällaisesta käytöstä haittaa oleellisesti ja kohtuuttomasti kirkkomusiikin tekijöiden 

työskentelymahdollisuuksia. Voidaan myös perustellusti kysyä, onko jumalanpaivelusmusiikin 

huomattava määrä, lähes 70.000 jumalanpalvelusta vuodessa, kirkkomusiikin tekijän näkökulmasta 

tietty erityistapaus. Kolmivaihetestin kautta on mahdollista nähdä, miksi jumalanpalveluksessa 

esitettävän musiikin saattaminen tekijänoikeussuojan piiriin on tuon musiikin tekijöiden kannalta 

tärkeää ja heidän tekijänoikeussuojansa toteutumisen kannalta välttämätöntä. 
 

Punnittaessa toisiinsa nähden uskonnonvapautta sekä tekijänoikeuden taustalla olevia 

perusoikeuksia, siis ainakin omaisuuden suojaa, elinkeinovapautta ja sananvapautta, ei 

käsityksemme mukaan ole mahdollista antaa millekään oikeudelle lähtökohtaista etusijaa. 

Ratkaisevaa on kunkin perusoikeuden ydinsisällön huomiointi ja kokonaisuuden optimointi 

perusoikeuksia yhteen sovitettaessa. Kirkkohallituksen mukaan jumalanpalvelus on 

uskonnonharjoituksen ydin. Tekijänoikeuden ydin puolestaan on tekijän henkinen panos, joka nauttii 

omaisuuden suojaa: tekijän ei tarvitse antaa tätä panostaan muiden käyttöön korvauksetta. 

Perusoikeusuudistuksen esitöissä (HE 309/1993) nimenomaisesti korostettiin sitä, että muiden 

henkilöiden perusoikeudet on otettava huomioon harkittaessa uskonnon harjoittamisen käsitteen 

ulottuvuutta. 
 

Teosto katsoo, että jumalanpaivelusmusiikin tekijänoikeuskorvaukset eivät muodostuisi esteeksi 

uskonnonharjoittamiselle sen enempää kuin muutkaan kirkollisen toiminnan ulkoisiin muotoihin 

liittyvät kustannukset. Esimerkiksi sähkö ja kiinteistönhuolto ovat välttämättömiä järjestettäessä 

jumalanpalvelusta, mutta sähköntoimittajan omaisuudensuojaa tai kirkon työntekijöiden 

elinkeinovapautta ei ole tässä suhteessa mitenkään rajoitettu. Muutoinkaan ei perusoikeuden 

toteutuminen ja siihen vetoaminen voi edellyttää maksuttomuutta: muussa tapauksessahan 

esimerkiksi tv-maksu tai lehden tilausmaksu olisivat sananvapauden vastaisia. Siten ei myöskään 

uskonnonvapauden toteutuminen tarkoita, että uskonnonvapauden harjoittamisen yhteydessä 

käytettävien palveluiden tai tuotteiden tulisi olla ilmaisia. 
 

Teosto haluaa korostaa, että tekijänoikeuslain 21 §:n muutosesityksellä on kaksi keskeistä tavoitetta: 

oikeudenmukaisuus eli kirkkomusiikin tekijöiden tasa-arvo suhteessa muihin musiikin tekijöihin, ja 

kulttuurin edistäminen eli jumalanpalvelusmusiikin rikastaminen luomalla tekijöille kannustimia ja 

taloudellisia edellytyksiä työhönsä. Seurakuntien musiikin tekijöille Teoston kautta maksamat 

tekijänoikeuskorvaukset vuonna 2005 kaikesta musiikin käytöstä jumalanpalveluksia 

lukuunottamatta ovat yhteensä noin 250.000 euroa. Yhden seurakuntalaisen kannalta tämä 

tarkoittaa 6,15 sentin kustannusta vuodessa. Pidämme kohtuullisena sekä seurakunnan ja sen 



 

jäsenten että kirkkomusiikin tekijöiden kannalta, että myös jumalanpalvelusmusiikista suoritetaan 

tekijöille oikeudenmukainen korvaus. 
 

Helsingissä, helmikuun 3 päivänä 2005 Säveltäjäin 

Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. 

 
Katri Sipilä toimitusjohtaja 
 

Mikä Teosto on? 

Teosto on vuonna 1928 perustettu säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikinkustantajien 
tekijänoikeusjärjestö. Edustamme noin 15 000:ta kotimaista musiikin tekijää ja kustantajaa, ja lisäksi 
vastavuoroisuussopimusten kautta noin kahta miljoonaa ulkomaista oikeudenhaltijaa. 

Teosto toimii yhdyssiteenä musiikin tekijöiden ja käyttäjien välillä huolehtien siitä, että musiikin käyttäjät saavat 
luvat musiikin käyttöön ja että oikeudenomistajat saavat korvaukset teostensa käyttämisestä. Teoston arvoja 
ovat tehokkuus, avoimuus, muutosvalmius ja luovuus. Oikeuksien hallinnoinnin lisäksi Teosto edistää monin 
tavoin kansallista kulttuuria. Yhdistyksen aatteelliseen toimintaan kuuluu suomalaisen luovan säveltaiteen 
edistäminen. 



 

 
 
 
 
 
Perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 
 
 
 
 
Asiantuntijalausunto hallituksen esityksen 28/2004 vp johdosta. 
 

Toimitamme kunnioittaen valiokunnalle oheisen asiantuntijalausunnon. Professori Aulis Aarnio käsittelee siinä 

tekijänoikeuslainsäädäntöön liittyvää perusoikeuspunnintaa, jossa pannaan usein vastakkain 1) sananvapaus 

ja 2) tekijänoikeuden turvaavat omaisuudensuoja ja elinkeinonvapaus. 
 

Aarnio muistuttaa, että tällaisessa punninnassa perusoikeudet - kuten omistusoikeus ja sananvapaus - ovat 

lähtökohtaisesti keskenään samanarvoisia. Siitä ei tässä kohden ole mitään perusteita poiketa. 
 

Tekijänoikeus kuuluu perustuslaissa omaisuudensuojan piiriin. Tekijänoikeuden ydinalueeseen kuuluu tekijän 

oikeus määrätä teoksen käytöstä ja saada sen käytöstä korvausta. Aarnion mukaan tekijänoikeuden 

perustuslaillinen suoja on vähintään samanasteinen kuin muukin omaisuudensuoja, esimerkiksi kiinteistön 

omistaminen. Tästä kertoo myös tekijänoikeutta suojaavien kansainvälisten sopimusten laaja kirjo, YK:n 

ihmisoikeuksien julistuksesta EU:n. perusoikeuskir-jaan. 
 

Missä tilanteissa sananvapaus ja tekijänoikeus sitten joutuvat vastakkain? Aarnio osoittaa, että se tapahtuu 

harvemmin kuin väitetään. Tekijänoikeus ei nimittäin ulotu tietoihin, ideoihin eikä periaatteisiin. Toisen 

teokseen sisältyvät tiedot saa toistaa vapaasti, ideaa ei suojata, eikä myöskään kaavaa tai teoriaa tai 

tutkimustyön tuloksia. 
 

Tekijänoikeuden ja sananvapauden välille ei siis synny jännitettä silloin, kun puhutaan kansalaisten tärkeästä 

ja tavanomaisesta informaation vastaanottamisesta. Tällainen jännite nousee esille vain silloin, kun tekijän 

omaisuuden ja elin-keinonvapauden suoja asettuu sananvapautta vastaan - eli kun informaation (esim. 

äänilevyn) vastaanottamista vaaditaan maksutta. 
 

Aarnio muistuttaakin, ettei sananvapaus anna kansalaisille yleistä oikeutta saada informaatiota korvauksetta. 

Sananvapaus ei myöskään ole omaisuudensuojan ohittava "superperusoikeus", vaan näiden kahden 

 

 

Luovan työn tekijät ja yrittäjät (Lyht y)  



 
perusoikeuden välinen punninta tulee suorittaa siten, ettei kummankaan ydinaluetta loukata. Tässä suhteessa 

lakiesitys ei sisällä ongelmia. 

Aarnio anaiysoi myös laajemmin nykyistä keskustelua perusoikeuksista, tietoyhteiskunnasta ja 

tekijänoikeuksista. Lisäksi hän käsittelee muutamaa erityiskysymystä: 

- Hyvitysmaksu. Koska tekijällä on omaisuudensuojan pohjalta oikeus korvaukseen teoksensa 

käytöstä, on oikein, että yksityisestä kopioinnista suoritetaan korvaus. Vaikka korvaus kerätään 

summittaisesti, kopiointilaitteiden myynnin yhteydessä ja maksu siirtyy laitteen hinnassa kopiointia 

suorittavalle kuluttajalle, maksu on luonteeltaan yksityisoikeudellinen eikä vertaudu veroon tai 

julkiseen maksuun (vrt. PL 81§). 

- Sopimuslisenssijärjestelmä. Tekijänoikeusjärjestö on kollektiivi, joka käyttää tekijöiden puhevaltaa, 

eikä perustuslaissa tarkoitettua julkista valtaa. Järjestöön kuulumattomien asioiden hoitaminen on 

perinteistä negotiorum gestiota eikä siinä ole perustuslaillista ongelmaa. 

- Tekniset suojaukset. Tekijällä on perustuslain suojaama oikeus saada korvaus luomansa ja 

rahoittamansa teoksen käytöstä. Jos hän tahtoo teknisesti suojautua luvatonta ja korvauksetonta 

käyttöä vastaan, ei ole mitään varteenotettavia oikeudellisia perusteita vaatia, että nämä suojaukset 

pitäisi saada purkaa. 
 
 
 
 
 
Kunnioittavasti, 
 
 

Helsingissä 3.2.2005 

Luovan työn tekijät ja 

yrittäjät 

Puheenjohta
ja 

Projektinjohta
ja 

Pekka Lauri 



 

LAUSUNTO 
 
 
 
 

Luovan työn tekijät ja yrittäjät (Lyhty)1) on pyytänyt allekirjoittaneelta kirjallista, eduskunnan 

perustuslakivaliokunnalle annettavaa asiantuntijalausuntoa tekijänoikeuslakia koskevan hallituksen esityksen 

johdosta (HE 28/2004 vp). 
 
 

Lausuntoa varten käyttööni on luovutettu sanottu hallituksen esitys, aikaisempi hallituksen esitys (HE 

177/2002 vp), opetusministeriön aineisto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 28.1.2003 sekä Lyhdyn muistio 

(liitteineen), jossa taustoitetaan jäljempänä yksilöitävät, vastattavikseni asetetut kysymykset. 

Edellä todettuun aineistoon sekä lausunnossani erikseen yksilöityyn kirjallisuuteen viitaten pyydän 

kunnioittavasti esittää lausuntonani seuraavaa. Tulen käsittelemään tekijänoikeuteen liittyviä 

aineellisoikeudellisia kysymyksiä ainoastaan siltä osin kuin se on välttämätöntä lausunnon kannalta ja 

rajoitun ensisijaisesti perusoikeusproblematiikkaan. 
 
 

Minua on pyydetty kiinnittämään huomiota erityisesti sellaisiin (oikeus)teoreettisiin näkökohtiin, joilla katson 

olevan painoarvoa tekijänoikeutta koskevan perusoikeusproblematiikan kannalta. Puutun kuitenkin 

teoreettisiin kysymyksiin yleisellä tasolla vain lyhyesti ja sisällytän teoreettiset argumentit itse asian 

käsittelyyn. Teoreettisista näkökohdista puhuessani nojaudun siihen asiantuntemukseen, joka minulle on 

kertynyt 1960-luvulta asti oikeudellisen ajattelun teoriasta ja sen perusteista niihin liittyen myös 

perusoikeuskysymykset. 
 
 
 
 
 

1. Ongelman asettaminen 
 
 

                                            
1Lyhty-yhteistyössä ovat mukana seuraavat järjestöt: Tuotos ry, Forum Artis, Gramex ry, Kopiosto ry, 
Suomen elokuvatuottajien keskusliitto ry, Suomen elokuvatoimistojen liitto ry, Suomen muusikkojen Liitto 
ry, FIGMA ry, ÄKT ry, Teosto ry, Tekijänoikeuden tiedotus-ja valvontakeskus ry ja Kuvasto ry 



 
 

Käsitykseni mukaan tarkasteltavana olevaan hallituksen esitykseen ei pääosin sisälly ainesta, joka olisi 

perustuslaillisesti erityisen ongelmallista. Hankalimmat perustuslailliset kysymykset kytkeytyvät yksityisen 

kopioinnin hyvitysmaksuun ja siihen liittyviin teknis-hallinnollisiin järjestelyihin. Lausuntopyynnön 

edellyttämällä tavalla käyn kuitenkin läpi perusoikeusproblema-tiikkaa varautuen siihen, että 

lausuntokierroksella tietyt perustuslakikysymykset nousevat esille. 
 
 

Ensinnäkin on aihetta muistuttaa siitä, että voimassa olevassa oikeudessa perusoikeussäännösten välitön 

sovellettavuus viranomaisessa on johtanut ongelmaan perusoikeuksien painoarvosta juridisessa 

argumentaatiossa ja esimerkiksi alemmantasoisten oikeusohjeiden tulkinnassa. Tämä 

perusoikeusmyönteinen tulkinta on lainvalmistelua ajatellen saanut perustuslakivaliokunnan hyväksynnän ( 

Pe VM 25/1994 vp) ja juuri perustuslakivaliokunnan työssä sanottu tulkinta-asenne onkin olennainen ja myös 

käyttökelpoinen. Sen sijaan oikeustieteessä, jossa sitä on viime aikoina niin ikään vahvasti puollettu, sama 

asenne ei ole yhtä ongelmaton. (Ks. Pöyhönen, Juha, Uusi varallisuusoikeus. 2002 ja sen johdosta Aarnio, 

Aulis, Uusi varallisuusoikeus - vai vanha? LM 2002 s.515 ss.). Oikeustieteen tasolla perusoikeusmyönteiseen 

tulkinta-asenteeseen nivoutuu vaikeuksia - osin väärinkäsityksiä - jotka saattavat hämärtää sanotun tulkinta-

asenteen käytettävyyttä myös perustuslakivaliokunnan työssä. Sen vuoksi lyhyt luonnehdinta 

perusoikeusmyönteisen tulkinta-asenteen taustoista on paikallaan myös tässä yhteydessä. 
 
 

Perusoikeusmyönteinen laintulkinta palautuu kansainvälisessä oikeusajattelun teoriassa viimeisten runsaan 

kahden vuosikymmenen aikana esitettyihin käsityksiin niiden oikeusnormien luonteesta, joilla (esimerkiksi) 

perusoikeuksista säännellään. Tämä puolestaan on ollut välttämättömässä käsitteellisessä yhteydessä tapaan, 

jolla näitä normeja sovelletaan. Siinä puolestaan erityisenä pulmana on perusoikeuksia sääntelevien normien 

kollisio (ristiriita). Miten määritetään eri perusoikeuksien painoarvo suhteessa toisiinsa ja mikä on 

painoarvoja punnitseva harkinnan teoreettinen luonne. 
 
 



 

Säädöstasolla kysymys on viimekätisesti siitä, millainen on moderni oikeusjärjestys luonteeltaan ja 

rakenteeltaan. Suomessa on muotia korostaa joustavuutta, säännösten väljyyttä, punnintaa, kohtuullisuutta, 

oikeudenmukaisuutta ja säännösten mukautuvuutta erilaisiin, ehkä nopeasti uusiutuviin tilanteisiin. Tämä 

kaikki on oikein ja perusteltua, mutta liian pitkälle vietynä muoti on omiaan kadottamaan oikeusjärjestyksen 

ytimen, jonka edelleen tulee olla maksimaalisen oikeusturvan takaaminen yksityiselle kansalaiselle taikka 

yhteisölle. Ja oikeusturvan ydin myös 

modernissa oikeudessa on edelleen - niin kuin se on vanhastaan ollut - ennustettavuus, 

systemaattisuus ja stabiilisuus. 
 
 

Hyvin väljät säännökset ja "pehmeä" tulkinta vaarantavat ennustettavuuden, joka Suomen oikeussysteemin 

ohella on oikeusturvan kulmakivi myös muissa länsimaisissa oikeusjärjestyksissä. Itse asiassa oikeusturvan 

ajatellaan usein pelkistyvän nimenomaan ennustettavuudeksi. Näin asiaa ajatellaan erityisesti anglo -

amerikkalaisissa järjestelmissä. Riippumatta siitä, ymmärretäänkö asia näin pelkistetysti, on ilmiselvää, ettei 

voi olla olemassa demokraattista oikeusvaltiota, jossa uhrataan ennustettavuus jouston ja 

yksittäistapauksittaisen kohtuuden alttarille. 
 
 

Johtavat eurooppalaiset oikeustieteilijät ovatkin alkaneet korottaa ääntään liiallista joustoa vastaan. Myös 

modernin oikeuden kantava elementti on systeemi, järjestelmä ja sen sisäisesti johdonmukainen, käsitteiden 

muotoon puettu looginen rakenne. Vain systeemin puitteissa voidaan soveltaa oikeusperiaatteita ja vain 

systeemin puitteissa on mahdollista punnita eri perusoikeuksia keskenään tai tulkita lainkäyttötasolla 

säännöksiä ns. perusoikeusmyönteisesti {Aarnio, LM 2002 s. 522 ss.). Systeemirajat ylittävä punninta tai 

jousto murentaa oikeuden selkärangan, jolioin uhkana on oikeusvaltion rapautuminen. Oikeus lakkaa 

olemasta oikeutta, kun siitä tulee liiaksi pelkkää kohtuuden jakamista. Modernissa oikeudessa lainlaatijan 

yhtä hyvin kuin lainkäyttäjän - miksei myös oikeustieteen harjoittajan - dilemma on sen tähden tasapainoilu 

jouston ja jäykkyyden, ennustettavuuden ja yksittäistapauksittaisen kohtuuden välillä. 
 
 



 

Nämä taustaseikat mielessäni vastaan seuraavassa minulle esitettyihin kysymyksiin, jotka 

tiivistettynä voidaan kirjoittaa muotoon: 

1. Miten perustuslaissa suojatut siviilioikeudelliset rakenteet tulisi ottaa huomioon suoritettaessa 

aitoa eri oikeushyvien välistä punnintaa perustuslain näkökulmasta? Erityiskysymyksenä 

nousee esiin omaisuuden suojan ja elinkeinovapauden suhde sananvapauteen. 

Tekijänoikeuslaki rakentuu ajatukselle tekijällä olevista taloudellisista ja moraalisista yksinoikeuksista. 

Tämä ajatus on kansainvälinen ja ilmenee kansainvälisoikeudellisissa konventioissa, jotka Suomi ja lähes 

kaikki muut maat ovat ratifioineet. Konventioista tärkeimmät ovat Bernin konventio ja yleismaailmallinen 

tekijänoikeussopimus. Myös Euroopan unionin perusoikeusasiakirjassa (A: 18.12.2000) mainitaan 

erikseen, että teollis- ja tekijänoikeudet turvataan. 

Hallituksen esityksessä perusoikeussäännösten muuttamisesta (HE 309/1993) todetaan, että 

perusoikeuksia voidaan rajoittaa ja niistä poiketa vain lakiin perustuvilla, täsmällisillä ja tarkkarajaisilla 

rajoituksilla eikä tavallisella lailla voida säätää perusoikeuden ytimeen ulottuvaa rajoitusta (esimerkiksi 

rajoitusta joka kohdistuu teosten ensisijaiseen kaupalliseen hyödyntämiseen). 

Nämä kannanotot lähtökohtana on selvää, että pohdittaessa tekijänoikeuden rajoituksia on tunnettava 

tarkoin tekijänoikeuden siviilioikeudellinen luonne ja voimassa oleva tekijänoikeuslain suojajärjestelmä. 

Muutostarve (rajoitusten perusteltavuus) avautuu ainoastaan voimassa olevaa suojajärjestelmää vasten. 

Kysymys tekijänoikeuden perustuslaillisesta suojasta ei siis suinkaan ole puhtaasti valtiosäännöllinen. 

Itse oikeusharkintaa ajatellen kysymys on pohjimmaltaan siitä, kenellä on argumentaatiotaakka eli 

velvollisuus perustella kantansa (todistustaakka), jos tietyn (yhteiskunnallisen tai muun) seikan katsotaan 

vaativan puuttumista tekijänoikeuden sisältöön. 
 
 

2. Tekijänoikeus asetetaan usein vastakkain sananvapauden kanssa. Vaatimus 

argumentaatiotaakasta nostaa tältä osin esiin kysymyksen siitä, onko sananvapaus nyky- 

yhteiskunnassa jonkinlainen superperusoikeus, johon viittaaminen punninnassa ohittaa - ilman 

erityisperusteluja - muut perusoikeudet, kuten omaisuuden suojan. Asia on kaikkea muuta kuin itsestään 



 

selvä ja viittauksenvarainen. Avoimeksi jää kaikkein tärkein kysymys eli se, mihin sananvapauden 

"superluonne" perustuu etenkin, kun huomioon otetaan se, että sananvapautta on nimitetty uusimmassa 

kirjallisuudessa poliittiseksi perusoikeudeksi {Hallberg, Pekka, Perusoikeudet 1999 s. 48). 

3. Sananvapauden alan laventamisesta keskusteltaessa keskeisenä argumenttina on usein informaation 

vapaa vastaanotettavuus. Voidaan ajatella, että tekijänoikeus rajoittaa tällaista vastaanotettavuutta. Asiaa 

voidaan tuskin selvittää arvioimatta informaation käytettävyyttä ja saatavuutta suhteessa teosten 

käytettävyyteen ja saatavuuteen. Miten tätä suhdetta tulisi lähestyä perustuslain näkökulmasta? 

4. Informaation yhteydessä otetaan usein esille myös käsite tietoyhteiskunta jättämällä kuitenkin kokonaan 

auki se, mikä on "tietoyhteiskunnan" nykyinen tila ja sen kehitys suhteessa tekijänoikeuslainsäädäntöön. 

Tekijänoikeuden perustuslaillisen aseman arvioimiseksi myös tietoyhteiskunta-argumentti on siten 

alistettava analyyttiseen tarkasteluun. 
 
 

Nämä kysymykset antavat suunnan käsillä olevalle lausunnolle. Kysymyksiin vastatessani menettelen siten, 

että pyrin hahmottamaan teoreettisesti kestävän yleiskuvan perusoikeuspunninnasta ja siihen liittyen yllä 

oleviin neljään kysymykseen annettavista vastauksista. Lopuksi esitän tiivistelmän ja puutun sen yhteydessä 

joihinkin erityiskysymyksiin, joilla on merkitystä harkittavana olevan asian kannalta mutta jotka eivät liity 

esitykseni ydinalueelle. 

2. Perusoikeussäännösten tulkinnasta - teoreettisia näkökohtia 
 
 

Perusoikeudet ovat normistatukseltaan periaatteita, jotka ilmaisevat (enimmältään) positiiviseen 

oikeuteen jäädytettyjä moraaliperiaatteita. Perusoikeuksissa saa ilmaisunsa se vuosisatainen roolinvaihtelu, 

joka ns. luonnonoikeudella ja positiivisella oikeudella on lainsäädännön muovautumisessa. Luonnonoikeus 

on muutosten moottori, tässä tapauksessa ihmisoikeuksien saamiseksi lakiin, ja kun sinne on aikanaan 

vahvistettu, niistä tulee oikeudellisia (ei enää moraalisia) periaatteita. Yksi luonteenpiirre oikeusperiaatteisiin 



 

tämän kehityksen tuloksena kuitenkin jää: Ero sääntöihin. Juuri tämä ero viritti 1970-luvulla nykyaikaan 

saakka jatkuvan keskustelun siitä, minkä tyyppinen ajatusprosessi perusoikeuksien soveltamista, tulkintaa ja 

käyttöä ohjaa. Keskustelun aloitti amerikkalainen juristi ja oikeusteoreetikko RonaldDworkin, jonka kirjoitus 

"Taking Rights Seriously"( 1981) oli yksi aikansa keskustelluimmista teksteistä. Niihin ja saksalaisen Robert 

Älexyn kirjoituksiin liittyen tematiikkaa ovat Suomessa esitelleet ja kehittäneet mm. Aarnio, Pöyhönen (nyk. 

Karhu) sekä Kaarlo Tuori. 
 
 

Pelkistettynä kysymys on siitä, että säännöt perinteisinä oikeuden sääntelyinstrumentteina ovat joko/tai - 

luonteisia. Niitä joko noudatetaan tai niitä rikotaan. Säännöt voidaan aina luonnehtia tyhjentävästi, jos ei 

muuten niin poikkeusten kautta. Ero periaatteiden ja (puhtaiden) sääntöjen välillä kiteytyy siinä, että 

periaatteet eivät taivu joko/tai - kategoriaan. Niitä sovelletaan enemmän tai vähemmän. Ne ovat niin kuin 

norjalainen Torstein Eckhoff aikanaan sanoi suuntaviivoja (riktlinjer). Nimitys ei ole olennainen. Ratkaisevaa 

on myös perustuslakivaliokunnan hyväksymä ajatus, että periaatteet - niin myös perusoikeusnormit - ovat 

optimointikäskyjä. Periaatteiden kollisiossa pyritään kumpikin (jokainen) periaate toteuttamaan 

maksimaalisessa määrin. Näin ollen tietyn periaatteen optimaalinen "soveltamispiste" liikkuu aina sen 

mukaan, minkä oikeuden kanssa 

se on ristiriidassa ja missä määrin ristiriitaa on olemassa. Tätä ja nimenomaan tätä harkintaprosessia, 

optimipisteen etsintää on kirjallisuudessa nimitetty punninnaksi perinteisen laintulkinnan vastapainona. 
 
 

Tämän lausunnon sisältöä ajatellen on kuitenkin tärkeää korostaa, että edellä sanotusta ei seuraa mitään siihen 

nähden, missä edellä viitattu optimointipiste on. Toisin sanoen, siitä seikasta, että periaatteet ovat 

optimointikäskyjä ja että periaatteita pyritään optimoimalla sovittamaan yhteen, ei seuraa minkään yksittäisen 

periaatteen prioriteetti. Kunkin sovellettavan periaatteen painoarvo on määritettävä in casu ja huomioon 

ottaen koko perusoikeusjärjestelmä. Jokainen perusoikeusperiaate lähtökohtaisesti samanarvoinen ja jokainen 

niistä on nähtävä osana kokonaisuutta, eräänlaisena periaatteiden verkkona, jonka tavoitteena on suojata 

tasapainoisesti ihmisen oikeutettuja ja perustuslaissa nimettyjä oikeushyviä, kuten omaisuutta, 



 

itsemääräämisoikeutta, sananvapautta ja sivistyksellisiä tarpeita. Tämä ei kuitenkaan merkitse, etteikö 

jossakin erityisessä suojatilanteessa tietty periaate saisi prioriteettiasemaa, mutta silloinkaan toisen periaatteen 

ydintä ei tulkinnalla/punninnalla voida loukata. Etusija on aina kyettävä argumentoimaan valitusta etusijasta 

riippumattomin argumentein. 
 
 
 
 
 
 

3. Omaisuuden perustuslaillinen suoja 
 
 
 
 
Taustaa 

HM 6 § syntyi 1900-luvun alun poikkeuksellisissa oloissa, jotka eivät voineet olla vaikuttamatta 

säännöksen saamaan sisältöön. Sortokaudet, Suomen itsenäistyminen ja 1918 tapahtumat jakoivat 

mielipiteitä. Konservatiivit, kuten Mechelin, ajoivat saavutettujen oikeuksien suojaa, ja kuten Viljanen 

osoittaa, valmistelun varhaisvaiheessa juuri oppi saavutetuista oikeuksista oli keskeisesti 

 

esillä.(Ks. HM 6 §:n muotoutumisesta tarkemmin Viljanen, Veli-Pekka, Kansalaisten yleiset oikeudet, 1986). 

Myöhemmin oikeisto painotti erityisesti varallisuusoikeuksien suojaamista sekä hallintoa että 

lainsäädäntökoneistoa vastaan. Se näkyi mm. pakkolunastussäännöksessä. SDP edellytti korvauksetonta 

lunastusta, kun taas oikeisto vaati pakkolunastuksen erityissääntelyä. Jyränki huomauttaa kuitenkin, ettei ole 

olemassa selviä merkkejä siitä, että perussoikeussäännökset ja siten myös omaisuuden suoja olisi ajateltu 

lainsäätäjääkin sitovaksi (Jyränki, Antero, Lakien laki. 1989 s. 491 ss.). Pakkolunastussäännös jäi sittemmin 

lakiin, mutta saavutettujen oikeuksien oppi hylättiin. 
 
 

Oikeuskirjallisuudessa kehitettiin myöhemmin monella eri tavalla omaisuuden suojaa koskevia tulkintoja. 

Kultalahti huomauttaa osuvasti, että kehitystyö merkitsi tulkintojen verraten voimakasta "juridisoitumista". 

HM 6§ pyrittiin pukemaan juridisen tulkintakonstruktion muotoon silloinkin, kun tulkintaan sisältyi verraten 



 

vahva arvolataus (Kultalahti, Jukka, Omaisuudensuoja ympäristönsuojelussa. 1990 s. 168). Omistusoikeuden 

käsite jäi, mihin Kultalahti puuttuu aiheellisesti, perustuslakipohdinnoissa huomattavan erittelemättömäksi 

verrattuna siihen, miten pitkälle käsitettä analysoitiin siviilioikeudessa. Ongelman tätä puolta ei voi 

jatkossakaan ohittaa, koska juuri omistusoikeuskäsitteen täsmällinen analyysi on myös modernin 

omaisuudensuojan avainkysymys. Myös tässä perustuslailliset kysymykset kietoutuvat väistämättä 

siviilioikeuden perusrakenteisiin. 
 
 

Suojattavaan omaisuuteen luettiin vanhassa doktriinissa myös immateriaalioikeudet, kuten panttioikeudet, 

tekijänoikeudet, elinkeinotoimintaan liittyvät privilegiot ja toimiluvat. Perustuslain vastaisena puuttumisena 

omaisuuteen pidettiin - monien muiden ohella - toimenpidettä, jolla rajoitettiin omaisuuden normaalia 

käyttöoikeutta. Sellaiseksi katsottiin normaalin, kohtuullisen ja järkevän käytön rajoittaminen sekä vapaan 

käyttömahdollisuuden ja normaalin hyödyksi 

käyttämisen rajoittaminen. (HidenJMikael, Omaisuuden perustuslainsuoja - nykynäkymiä ja näkökohtia. LM 

1971 s. 115 ss.). Voidaan siis puhua normaalikäytön suojasta. Normaalikäyttöä katsottiin voitavan rajoittaa 

ainoastaan painavan yleisen edun perusteella. Omistajaa ei vakiintuneen doktriinin mukaan voitu myöskään 

velvoittaa sietämään tiettyjä toimenpiteitä. 
 
 

Kaiken kaikkiaan HM 6§:n saama tulkinta ilmaisee omistusoikeuden institutionaalista garantiaa käyttääkseni 

Kastarin terminologiaa. (Kastari, Paavo, Kansalaisvapauksien perustuslainturva. 1972 s. 82 ss.). Tämän 

garantian perusta on markkinatalouden järjestelmässä ja länsimaisen vapauden periaatteiden 

loukkaamattomuudessa. Toimiakseen tarkoituksenmukaisella tavalla markkinatalous tarvitsee perustakseen 

omistusoikeuden ja omaisuuden suojan. Yhteisen edun nimissä omistajan (ja omaisuuden haltijan) vapaata 

käyttö-ja määräämisvaltaa voidaan luonnollisesti rajoittaa, mutta rajoituksilla ei voida kajota omaisuuden 

suojan edellä viitattuun "kovaan ytimeen" ilman, että kajotaan itse markkinatalouden perusteisiin ja 

vaarannetaan sen toimivuus. Tätä kysymystä ei mikään markkinatalouden varaan rakentuvan yhteiskunnan 

perustuslakijärjestelmä voi kiertää. Kastarin mainitsema omistusoikeuden instituuttigarantia on tässä 



 

katsannossa yhä vielä varteenotettava lähtökohta omaisuudensuojaa koskeville pohdinnoille olkoonkin, että 

sen sisältö muutoin muovautuu koko ajan yhteiskunnan muuttuessa. 
 
 

Itse omistusoikeuden käsitettä ei tässä yhteydessä ole tarpeellista eritellä yksityiskohtaisesti. Viittaan 

ainoastaan vallitsevaan siviilioikeudelliseen doktriiniin, joka pohjautuu lähinnä Simo Zittingin tutkimuksiin. 

Tämän lausunnon kannalta on olennaista korostaa omistusoikeuden kahta ulottuvuutta, staattista ja 

dynaamista. Staattinen ulottuvuus koskee omaisuuden suojattua käyttövapautta. Ollakseen omistaja henkilön 

tulee nauttia oikeussuojaa käytön ja hallinnan estämistä ja häirintää vastaan. Zitting puhui omistajan 

primäärioikeudesta. Otan esimerkin. 

Jokamiehenoikeus antaa kansalaisille luvan tietynlaiseen toisen maan hyväksi käyttöön. Se ei kuitenkaan 

oikeuta tekemään luvatta tietä toisen maalle ja estää tai rajoittaa siten omistajan käyttöoikeutta. 
 
 

Omistusoikeus on kuitenkin taloudellis-yhteiskunnallisesti vähäarvoinen, jos omistajalla ei ole valtaa panna 

kohdetta vaihdantaan. Rahanarvoisen omistusoikeudesta tekee asiallisesti vasta se, että omistaja voi saada 

itselleen sen panoksen, jonka hän tai hänen edeltäjänsä (perimys- lahjoitus- tai testamenttitapauksessa) on 

sijoittanut kohteeseen. Omistajalle tuo panos on ensisijaisesti taloudellista laatua. Tässä katsannossa 

markkinatalousjärjestelmää kannattelevaan omistamiseen liittyy aina taloudellinen hyötyaspekti. Sitä aspektia 

ei sisältynyt sosialistiseen järjestelmään, minkä vuoksi sen piirissä ei ollut mahdollista puhua kovinkaan 

laajasti yksityisestä omistamisesta, vaikka ihmisillä saattoi joissakin tapauksissa olla suhteellisen vapaa 

käyttövalta omaisuuteen, esimerkiksi asuntoon tai lomakiinteistöön. 
 
 

Omaisuuden perustuslaillisen suojan muotoutuminen Suomessa on ollut paljolti omaisuuden käyttöoikeuksien 

rajoittamista (jokamiehenoikeus), mutta käyttörajoitukseen on voinut kytkeytyä myös pitkälle menevää 

disponointivallan rajoittamista (maan käyttö-ja maa-aineksen ottorajoitukset). Edellä mainittu 

omistusoikeuden institutionaalinen garantia liittyykin vähintään yhtä suuressa määrin nimenomaan 

oikeuksien dynamiikkaan, mahdollisuuteen saada muutettua rahaksi kohteeseen sijoitettu taloudellinen ja 

henkinen panos. Kysymys on yksinkertaisesti siitä, että omistajan omaisuuden suoja on hänen 



 

itsemääräämisoikeuttaan, sitä että hän voi itse päättää, paneeko hän kohteen vaihdantaan, milloin hän sen 

tekee ja millä hinnalla. Tämä seikka on, kuten kohta voimme havaita, tärkeä myös tekijänoikeuksien 

perustuslaillisen suojan kannalta. 

Omaisuuden suojaa koskevat painotukset ovat uuden perustuslain myötä muuttuneet siitä, mitä ne olivat HM 

6 §:n aikana. Länsineva huomauttaa siitä, että perusoikeusuudistuksen jälkeen omaisuudensuojatulkinnat ovat 

lähteneet kehittymään samaa tahtia muiden perusoikeustulkintojen kanssa. Omaisuuteen kohdistettavia 

lainsäädännöllisiä rajoituksia arvioidaan nykyisin jokseenkin samojen yleisten kriteerien nojalla kuin 

muitakin perusoikeusrajoituksia. Tämä kehitys on Länsinevan mukaan ymmärrettävissä sitä taustaa vasten, 

että perinteiseen tulkintalinjaan oli jo pitkään kohdistunut muutospaineita. Viimeistään 1980-luvulle tultaessa 

perinteiset opit olivat jääneet ajastaan jälkeen, eikä "vanhan tulkintalinjan järkähtämätön seuraaminen enää 

ollut mahdollista" (Länsineva, Pekka, Perusoikeudet 1999 s. 474 ss.). 
 
 

Omaisuudensuoja on edellä sanotuista syistä nähtävä "yhtenä osana siinä kokonaisuudessa, jonka tavoitteena 

on kunnioittaa ihmisarvon loukkaamattomuutta sekä suojata ja edistää mm. yksilöiden vapautta, 

itsemääräämisoikeutta, sosiaalista turvallisuutta, sivistyksellisiä tarpeita, yhdenvertaisuutta ja 

osallistumismahdollisuuksia yhteisöllisessä elämässä" (Länsineva, m. teos s. 475-476). 
 
 

Omaisuudensuojan ydintavoitteet kytkeytyvät tämän mukaan yhtäältä yksilön taloudellisen toimintavapauden 

takaamiseen ja toisaalta hänen turvallisuutensa suojaamiseen ja edistämiseen niin, että yksilö voisi elää 

mahdollisimman omavastuisesti, riippumattomasti ja turvallisesti yhteiskunnassa. Tätä kautta 

omaisuudensuojaan (PL 15.1 §) liittyy, kuten todettu, läheisesti elinkeinovapaus eli oikeus hankkia 

toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla (PL 18.1 §; ks. myös PL 19 § 1 ja 2 

momentit). Elinkeino vapaus on vapausoikeudellisesti painottunut ja puolestaan yhteydessä PL 7.1 §:n 

takaamaan henkilökohtaiseen vapauteen sikäli kuin se on yhteydessä itsemääräämisoikeuteen. Perasraslakiin 

on näin tekijänoikeutta ajatellen rakennettu sisään perusoikeusketju: 
omaisuuden suoja ^~—-> elinkeinovapaus        itsemääräämisoikeus. 

 
 



 

Ketjuun liittyy myös yleinenyhdenvertaisuussäännös. Omistajaa tai muuta omaisuudensuojan piiriin kuuluvaa 

omaisuuden haltijaa tai elinkeinon harjoittajaa ei tule asettaa eriarvoiseen asemaan muiden sellaisten kanssa, 

jotka vetoavat perustuslain heille antamiin perusoikeuksiin (PL 6 §:n 1 momentti). Itse asiassa tämä säännös, 

yhdenvertaisen kohtelun periaate, on sangen tärkeä myös silloin, kun arvioidaan modernia 

omaisuudensuojajärjestelmää. Kuten edellä todettiin, valtiosääntöoikeudellisessa keskustelussa on näkynyt 

merkkejä siitä, että sananvapaus on asetettu eräänlaiseksi superperusoikeudeksi. Tällainen suhtautuminen 

omaisuudensuojaan on likimain vastakkainen verrattuna siihen tulkintaan, joka oli vallalla vanhan HM 6 §:n 

aikana. Ajatustapa on läpikotaisin virheellinen. 
 
 

Jos lähdetään siitä Länsinevan korostamasta perusnäkökohdasta, että perustuslain perusoikeudet ovat 

kokonaisuus, ei tuossa kokonaisuudessa ole muiden perusoikeuksien yläpuolelle nousevaa oikeutta, oli sitten 

kysymys omaisuudensuojasta tai sananvapaudesta.. Yhtäkään niistä ei voida asettaa toisten edelle. 

Ratkaisevaa suojajärjestelmässä on yhteensopiva, koherentti kokonaisuus, ei johonkin suuntaan kulloistenkin 

mieltymysten mukaan taipuva satunnaisyhteys. Priorisoinnissa ei voida mitään perusoikeutta ottaa edes 

tulkinnan tai punninnan kiinnekohdaksi. Yksin PL 6.1 §:n yhdenvertaisuusperiaate estää priorisoimasta 

sananvapautta. Kysymys ei ole yksin kansalaisten tai kansalaisryhmien samanarvoisesta kohtelusta 

sananvapauden, elinkeinovapauden, omaisuudensuojan tai vaikkapa itsemääräämisoikeuden suhteen, toisin 

sanoen tietyn perusoikeuden sisällä. Yhdenvertaisuusperiaate edellyttää myös yhdenvertaista kohtelua eri 

oikeuksien välillä. Tämä merkitsee mm. sitä, että omistajaa ei tule lähtökohtaisesti asettaa eri asemaan kuin 

sitä, joka vetoaa sanan- ja ilmaisun vapauteen. "Omaisuusperusoikeudelle on pyrittävä antamaan mielekäs 

merkityssisältö nimenomaan osana perusoikeuksien kokonaisjärjestelmää' (kurs. tässä, Länsineva, 

m.teos s, 475). Ja asia on tietysti sama kaikkien muidenkin perusoikeuksien kuin nyt mainittujen 

omaisuudensuojan ja sananvapauden kohdalla. 
 
 
 
 
 
 

4. Tekijänoikeuden perustuslaillinen suoja 
 
 



 

Tekijänoikeus on siviilioikeudellisessa katsannossa tekijän henkilökohtainen ja luovuttamaton oikeus. 

Sitä ei voida ulosmitata tekijän veloista ja se on esimerkiksi aviovarallisuutena ns. kolmas omaisuuslaji: 

Tekijänoikeus otetaan kyllä AL IV osan normien mukaan huomioon ositettavana omaisuutena, mutta sitä ei 

voida luovuttaa tasinkona (Aarnio, Aulis - Helin, Markku, Suomen avioliitto-oikeus. 1992 s. 137 ss.). 
 
 

Tekijänoikeuden siviilioikeudellisen ja perustuslaillisen suojan ydin on se henkinen panos, jonka tekijä on 

tuotokseen sijoittanut. Tämä panos on verrattavissa siihen taloudelliseen panokseen, joka edellä todettiin 

omistusoikeuden reaalitaloudelliseksi sisällöksi. Staattisen vaiheen kannalta tämä merkitsee sitä, että mikään 

ulkopuolinen taho ei voi rajoittaa tekijää tuottamasta teoksia. Asian tätä puolta voisi nimittää sensuurin 

kielloksi. Toisaalta julkistamaton teos kuuluu tekijän yksityiselämän piiriin ja nauttii sitä kautta 

yksityiselämän perustuslaillista suojaa. Tekijällä on rajoittamaton yksinoikeus julkistamattomaan teokseen, ja 

kääntäen: Tekijällä on yksinomainen oikeus määrätä teoksesta, esimerkiksi julkistaa se. Sitä ei voida "pakko-

otolla" saattaa julkisuuteen ja toisten ihmisten saataville. 
 
 

Henkinen panos tuleekin tekijänoikeutta arvioitaessa esille erityisesti oikeuksien dynamiikassa. Kun tekijä on 

pannut teokseen henkisen panoksen, on hänellä oltava teokseen omaisuudensuoja sikäli, ettei hänen tarvitse 

antaa henkistä panostaan muiden saataville korvauksetta. 

Tekijänoikeuden perustuslaillinen suoja on tässä katsannossa (vähintään) samanasteinen kuin muu 

omaisuuden suoja, esimerkiksi kiinteistön omistaminen. Henkisen panoksen kulttuurinen arvo vertautuu 

täysin siihen arvoon, joka omistamisella on markkinatalouden kannalta. Juuri tämä rinnastus nousee 

keskeiseksi, kun tarkastellaan tekijänoikeuden suojaa suhteessa muihin perusoikeussuojaa nauttiviin 

oikeuksiin. 
 
 

Tekijänoikeus ja sen ydin onkin säädöstasolla suojattu erittäin vahvasti. Siitä on säädetty paitsi Suomen 

TekijäL:ssa ja perustuslain säännöksissä myös YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa ja EU:n 

perusoikeuskirjassa. Tämä säädöspohja liittää tekijänoikeuden paitsi omaisuuden suojaan ja 

elinkeinovapauteen myös ainakin neljään muuhun edellä viitattuun perusoikeuskategoriaan: (1) 



 

sananvapauteen, (2) sivistyksellisiin oikeuksiin, (3) yksityisyyden suojaan ja (4) oikeudenmukai seen 

oikeudenkäyntiin. 
 
 

Tekijänoikeutta voidaan siis perusoikeusjärjestelmässä nimittä moniulotteiseksi perusoikeudeksi. Siihen 

soveltuvat täysimääräisesti kaikki perusoikeuksien sitovuutta määrittävät ehdot. Hallituksen esityksessä 

eduskunnalle perusoikeussäännösten muuttamisesta (HE 309/1993) käsiteltiin seikkaperäisesti näitä ehtoja. 

Tekijänoikeutta voidaan perusoikeutena rajoittaa tai poiketa sen perusoikeudellisesta statuksesta ainoastaan, 

jos (a) rajoitukset perustuvat lakiin, (b) rajoitukset ovat täsmällisiä ja tarkkarajaisia, (c) ne perustuvat 

hyväksyttyihin perusteisiin ja ovat (d) suhteellisuusvaatimuksen mukaisia. Edelleen ehdotuksessa todetaan, 

että tavallisella lailla ei voida säätää perusoikeuden ytimeen ulottuvaa rajoitusta. Sellainen rajoitus olisi 

kysymyksessä, mikäli se kohdentuisi teoksen taloudelliseen hyödyntämiseen eli siihen määräämiseen, josta 

edellä oli henkis-taloudellisen panoksen yhteydessä puhetta. Otan äskeiset rajoitusehdot lähtökohdiksi, kun 

tarkastelen seuraavassa sananvapauden suhdetta tekijänoikeuteen. 

5. Sananvapaus vs. tekijänoikeus 
 
 
 

Sanavapauden painoarvo 

Perusoikeuksien priorisointi suuntaan tai toiseen on edellä todetulla tavalla selkeästi perustuslain 

vastainen, eikä priorisointia voida perustuslakitasoisen säädöstuen puuttuessa "johtaa" sellaisista yleisistä ja 

epämääräisistä argumenteista kuin "tietoyhteiskunta" tai "yksilön oikeus informaatioon". Priorisointi 

sananvapauden suuntaan on yhteiskuntapoliittinen kannanotto de lege ferenda, ei juridinen argumentti. 
 
 

Tullakseen oikeudellisesti merkitykselliseksi viittauksen sananvapauden ensisijaisuuteen on saatava tuki (1) 

perustuslain sanamuodosta, (2) perustuslain esitöistä ja/tai (3) perustuslakivaliokunnan käytännöstä. 

Käytössäni ollut aineisto ei osoita, että näistä oikeuslähteistä on saatavissa sanottu tuki. 

Perusoikeusjärjestelmää olisi ydinosiltaan muutettava, jotta argumentilla voisi olla painoarvoa. Viittaus 

"yksilön oikeuteen vastaanottaa informaatiota" sananvapauden priorisoinnin perusteluna on ainoastaan ns. 



 

suostutteluargumentti, jonka taakse kätkeytyy argumentin käyttäjän oma pidättyvä tai kielteinen poliittinen 

kanta omaisuuden suojaan nähden. 
 
 
 
 
 

Sananvapauden sisältö 

Tekijän näkökulmasta katsottuna sanan ja taiteen vapaus takaavat tekijöille ns. negatiivisen vapauden eli 

julkisen vallan puuttumiselta vapaan oikeuspiirin. Asia voidaan ilmaista - niin kuin edellä tehtiin - myös 

sanomalla, että sananvapaus merkitsee sensuurin kieltoa. Tekijälle ei voida asettaa lähtökohtaisesti 

minkäänlaisia kieltoja ilmaista ajatuksiaan kirjallisessa muodossa, näyttämötaiteessa, kuvallisesti tai 

musiikillisesti. Sikäli kuin rajoituksia on voimassa olevassa 

oikeudessa tai niitä vastaisuudessa säädetään, niiden perusta on eettis-siveellinen (esimerkiksi pornografiaan 

ja väkivallan näyttämiseen liittyvät kiellot). Nämä rajoitukset jätetään jatkossa sivuun. Tyydyn toteamaan, 

että sanan ja taiteen vapaus on tekijän kannalta korostetusti (vaikka ei yksinomaan) tekijän ja julkisen vallan 

välinen asia. 
 
 

Kansalaisen näkökulmasta sananvapaudella on kokonaan toinen sisältö. Kansalaisella tulee olla vapaus ottaa 

vastaan viestejä kenenkään sitä ennakolta estämättä. Tämä sananvapauden ulottuvuus on taattu 

tekijänoikeutta koskevassa lainsäädännössä monilla eri tavoilla. Seuraavassa luetellaan tärkeimmät niistä 

asioista, joita tekijänoikeus ei suojaa: 

(1) Ensinnäkään tekijänoikeus ei rajoita tietojen ja ajatusten vaihtoa, sillä tekijänoikeus ei ulotu 

tietoihin, ideoihin eikä periaatteisiin. Teokseen sisältyvät tiedot saa toistaa vapaasti, ideaa ei 

suojata, ei myöskään kaavaa tai teoriaa taikka tutkimustyön tuloksia; 

(2) TekijäL 2 luvun lainaussäännökset mahdollistavat muiden teosten lainaamisen ilman tekijän 

lupaa. Olennaisia vapauksia ovat tässä suhteessa mm. siteerausoikeus (TekijäL 22 §), 



 

sanomalehdistön lainausoikeus (TekijäL 23 §), päiväntapahtumien toisintaminen radio - ja 

televisiolähetyksissä (TekijäL 25b §) ja julkisten lausumien toisintaminen (TekijäL 25c §). 

(3) Yksityisyyden suoja on otettu huomioon sallimalla yksityinen kopiointi käyttäjän itsensä 

tarpeisiin. Korvaus oikeudenhaltijoille on järjestetty yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulla. 
 
 
 
(4) Lähetystoiminnan sopimus- japakkolisenssisäädöksissä on oikeudenhaltijoiden 

 

omaisuudensuojaa kavennettu sananvapauden hyväksi lujittamalla kansalaisen oikeutta viestin 

vastaanottamiseen. Vastaavalla tavalla teosten kopiointi oppilaitoksissa ja yrityksissä on 

mahdollistettu sopimuslisenssin avulla. 

(5) TekijäL 2 luvussa olevat lukuisat kirjastojen, arkistojen ja museoiden hyväksi tehdyt rajoitukset 

edesauttavat teosten taltiointia ja käyttäjien mahdollisuuksia päästä nauttimaan teoksista. Ne 

tukevat osaltaan kansalaisten sivistyksellisten oikeuksien toteutumista (TekijäL 15 ja 16 §:t sekä 

vammaisia koskeva TekijäL 17 §). 

(6) Oikeudenhoitoon ja hallintoon liittyvistä asiakirjoista saa vapaasti tietoa, jos niitä ei ole erikseen 

salaisiksi julistettu. TekijäL 25d §:n mukaan tekijänoikeus ei rajoita oikeutta saada tietoa 

yleisestä asiakirjasta (ks. myös TekijäL 9 §). 
 
 

Sananvapaus on siten turvattu kaikille kansalaisille erittäin laajamittaisesti ja tehokkaasti. Ei ole helppoa 

nähdä, missä nimenomaan tekijänoikeuteen vetoaminen estäisi yksityisen kansalaisen relevanttia oikeutta 

vastaanottaa informaatiota vapaasti. Ön näet syytä todeta sekin, että tekijänoikeuteen vetoaminen on 

vapaaehtoista. Tekijä voi ensinnäkin itse päättää, julkistaako hän ylipäätään teoksensa ja toiseksi, antaako 

teoksensa vapaasti käytettäväksi vai haluaako hän käytöstä korvauksen. Käytännössä tekijä haluaa 



 

valtaosassa tapauksia teoksensa julkisuuteen, koska julkistaminen on myös tekijän intressissä. Tosiasiallisesti 

kansalainen saa siis laajemmin informaatiota kuin rajoitukset konsanaan sallivat. 
 
 

Tekijänoikeuden ja sananvapauden välinen jännite ei tulekaan esille suhteessa kansalaisen tavanmukaiseen ja 

tärkeään informaation vastaanottamiseen. Se nousee esiin ainoastaan silloin, kun tekijän omaisuuden ja 

elinkeinovapauden suoja asettuu sananvapautta vastaan, toisin sanoen 

silloin, kun informaation vastaanottamista vaaditaan maksutta. Tällöin on kysymys siitä ja nimenomaan siitä, 

salliiko julkinen valta sen, että tekijän teokseen panema henkinen ja joskus taloudellinenkin työpanos 

riistetään häneltä korvauksetta. Minkään muun työpanoksen osalta se ei olisi mahdollista. Ovathan työ ja 

työvoimakin erityisessä suojeluksessa. Työlainsäädännön mukaan työntekijän on kaikissa oloissa saatava 

palkka työstä, jollei korvauksettomuudesta ole erikseen sovittu. Kenellekään ei tule mieleen säätää lakeja, 

joissa työntekijä velvoitetaan tekemään työtä palkatta. 
 
 

Puolustettaessa edellä kuvattua laajempaa kansalaisen oikeutta vastaanottaa informaatiota on joskus viitattu 

tietoyhteiskunnan vaatimuksiin. Kysymyksessä on enemmän iskusanan luontoinen argumentti kuin todellinen 

peruste. Ensinnäkin "tietoyhteiskunta" on käsitesekaannus olkoonkin, että ilmaisu on tullut ehkä jäädäkseen 

julkiseen puheeseen. Sana "tietoyhteiskunta" viittaa siihen, että elämme aikaa, jolloin nimenomaan tiedolla 

on korostettu merkitys. Näin epäilemättä on, mutta tällöin on välttämätöntä suhteuttaa aikamme edeltäviin 

aikakausiin, joissa jokaisessa tiedolla on ollut kehitystä suuntaava voima. Olennaista nykyajalle onkin 

informaatiotulva. Siihen ja eräisiin tässä sivuun jääviin perusteisiin viitaten Ilkka Niiniluoto onkin suosittanut 

sanan "tietoyhteiskunta" sijasta käytettäväksi termiä "informaatioyhteiskunta'. Informaatiota ihminen 

vastaanottaa jatkuvasti kasvavan määrän jopa niin, että se aika ajoin tukkii informaatiota käsittelevät 

laitteistot. Tämä informaatio ei kuitenkaan ole likikään aina tietoa, jos tiedolla ymmärretään perusteltua ja 

totta informaatiota. Asialla on merkitystä myös esillä olevan perusoikeusongelman kannalta. 
 
 

Kansalaisella on lain suojaama oikeus ottaa vapaasti vastaan tietoa. Sen takaavat tiedon ja ideoiden 

käyttövapaus, sitaattivapaus, yksityinen kopiointi ja sopimusjärjestelyjen tuomat teosten 



 

käyttömahdollisuudet, kirjasto-ja arkistopalvelut sekä oikeudenhoidon vaatima julkisuus. Tiedon saanti on jo 

nyt turvattu niin laajasti kuin se avoimessa ja demokraattisessa oikeusvaltiossa tuleekin 

turvata. Tämän vapauden olemassa olosta vakuuttuu jokainen, joka työskentelee päivittäin 

tieteellisen tutkimuksen alueella. 
 
 

Kansalainen taas saa yltäkylläisesti myös muuta informaatiota esimerkiksi musiikin ja kuvan välityksellä. 

Viittaaminen fre/oyhteiskunnan erityistarpeisiin ei ole peruste väittää, että kansalaisen tiedon tarve on 

vaarassa, jos tekijänoikeuden kovaa ydintä suojataan perustuslaissa ja sitä alemmanasteisissa normeissa 

vaatimalla esimerkiksi musiikin osalta käyttökorvaus. Käyttökorvaus ei koske tiedon hankintaa 

yhteiskunnassa. 
 
 
 
 
 

6 Tekijänoikeuden perustuslaillinen suoja 
 
 
 

Kahdenlaisia perusteluja 

Erotan seuraavassa kaksi eri perustelutyyppiä, joita voidaan käyttää kahden tai useamman perusoikeuden 

joutuessa ristiriitaan toistensa kanssa. Edellä viitattu perusoikeusmyönteinen tulkinta ei tällöin sovellu lain 

säätämistasolla käyttöön. Perusoikeusmyönteisyydellä ei sellaisessa asetelmassa ole mieltä, koska avoimeksi 

jää, minkä oikeuden suuntaan olisi oltava tulkintamyönteinen. Punnintatilanteessa perusoikeusmyönteisyys 

on siis looginen mahdottomuus. Toisaalta ei ole myöskään olemassa sellaista "toisen tason" (metatason) 

perusoikeuskategoriaa, joka ratkaisisi kahden perusoikeuden kollision. Optimaalinen yhteensovitus 

edellyttääkin muunlaisia lisäargumentteja. Nimitän niitä perusoikeusjärjestelmän sisäisiksi ja ulkoisiksi 

perusteluiksi. 
 
 



 

Sisäisiä argumentteja on ainakin neljä kategoriaa: (a) perustuslain säännösten sanamuoto, (b) perustuslain 

systematiikka (sisäinen logiikka), (c) perustuslain valmistelutyöt ja (d) perustuslakivaliokunnan kannanotot. 

Nämä perusteet vertautuvat tavanomaisessa laintulkinnassa 

 

käytettäviin pakollisiin oikeuslähteisiin. Niitä käytettäessä ei mennä "perustuslain ulkopuolelle". Sisäiset 

perusteet ovat käytössä ennen muuta ennakkovalvonnassa, toisin sanoen silloin, kun arvioidaan 

säätämisjärjestystä eli kysymystä, onko säädettävä laki sopusoinnussa perustuslain kanssa. 
 
 

Ulkoisia perusteluja ovat viittaukset yhteiskunnallisiin ilmiöihin, tosiseikkoihin tai tapahtumiin, kuten 

informaatioyhteiskunnan tilaan, oikeuskäytäntöön, historialliseen kehitykseen, vertaileviin näkökohtiin tai 

esimerkiksi Suomen ratifioimiin sopimuksiin. Tällaisten argumenttien varassa muutetaan jonkin 

perusoikeuden statusta, esimerkiksi kajotaan omaisuudensuojan edellä tarkoitettuun kovaan ytimeen. Sitä ei 

voida muuttaa sisäisin argumentein, jotka vain paljastavat, mikä on kunkin oikeuden ydinalue. Jos siis 

pysytellään perustuslain tulkinnassa ja sen sisältämien periaatteiden keskinäisessä punninnassa, ulkoisilla 

argumenteilla ei ole käyttöä. Niiden merkitys on järjestelmä aidossa muuttamisessa. Hyvänä esimerkkinä 

luontaisoikeudelliset moraaliperiaatteet (esimerkiksi ihmisoikeudet), jotka aikanaan olivat systeemin ulkoisia 

näkökohtia, mutta jotka perusoikeuksiksi kiteytettyinä muuttuivat oikeudellisiksi periaatteiksi (sisäisiksi 

argumenteiksi). 
 
 
 
 
 

Suojataso 

Tiivistän seuraavassa tekijänoikeuksien perustuslaillisen suojan nimenomaan perustuslain sisäisen logiikan 

näkökulmasta. Kohdistan tällöin erityisen huomion siihen tekijänoikeuden käsitesisältöön, joka on 

perustuslaissa erityisen vahvasti suojattu. Juuri siitä on kysymys silloin, kun keskustellaan tekijällä olevien 

perusoikeuksien suhteesta muihin perusoikeuksiin. Esitykseni on laadittu lyhyiden, perustuslain ja sen 
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sisäisistä argumenteista johdettujen väitteiden tai teesien muotoon. Väitekokonaisuudesta voidaan johtaa 

vastaus tekijänoikeuden perustuslailliseen suojaan. 

Jos johtopäätös halutaan riitauttaa, on riitautettava sen perustelut. Tekijänoikeuden ydinsisältöä kuvaavat 

teesit ovat aikaisempaa kerraten seuraavat: 
 
 

(1) Tekijänoikeus kuuluu perustuslaissa omaisuudensuojan piiriin, mistä seuraa, että tekijällä on 

oikeudenomistajana omistajan määräämisvalta teokseen, mikäli perustuslaista tai sen nojalla 

annetuista säännöksistä ei muuta johdu. Tässä tarkoitettu määräämisvalta on luonteeltaan 

sekä taloudellista, oikeudellista että moraalista. Määräämisvalta on osa tekijänoikeuden 

"omistusoikeudellista" kovaa ydintä. 

Jo yksin omaisuudensuojasta johtuu, että tekijää ei voida velvoittaa luovuttamaan korvauksetta 

henkisen ja taloudellisen työnsä tulosta kolmannelle. Sellainen vaatimus sisältää vaatimuksen pakko-

otosta ja se vertautuu näin ollen pakkolunastukseen, joka on erikseen ja rajaavasti säännelty 

perustuslaissa. 

Tähän liittyy hallituksen esityksen (28/2004 vp) laillisen lähteen vaatimus. Ainoastaan sellaista 

teoskappaletta saa käyttää, joka on valmistettu tekijän suostumuksella tai muuten laillisesti tai joka on 

välitetty tekijän suostumuksella tai muuten laillisesti käyttäjän saataville. Säännöksellä turvataan 

tekijän edellä mainittu oikeus omaan teokseensa ja estetään se, että joku ottaa teoksen korvausta 

maksamatta käyttöön eli syyllistyy luvattomaan käyttöön. Sääntely on täysin tekijänoikeuden ytimen 

mukainen, eikä rajoita myöskään millään tavalla asiallisin perustein määräytyvää sananvapautta. 

(2) Tekijällä on perustuslaissa suojattu elinkeinovapaus, joka sekin sisältää oikeuden nauttia oman 

elinkeinonsa tuottama taloudellinen hyöty, jos hyötyä ei ole hankittu lainvastaisella keinolla. 

(3) Tekijällä on sananvapauteen liittyvä ilmaisuvapaus, joka suojaa tekijää julkisen vallan sensuuritoimilta. 

Tekijä voi tämän mukaisesti itse vapaasti päättää, luovuttaako hän teoksen 



 

esimerkiksi julkiseen levitykseen vai ei. Edellä tätä mmitettiin tekijän 

itsemääräämisoikeudeksi. 
 
 

Tekijänoikeuslain systematiikka perustuu siihen, että ensin säädetään tekijän oikeuksista ja sen jälkeen niihin 

tehtävistä rajoituksista. Tämän systematiikan yhteiskuntapohittinen perusta on kohdissa (1) - (3). Siitä seuraa 

loogisesti, että tekijän määräämisvapautta ei perustuslain sisäisin argumentein voida rajoittaa ohi tai yli 

keskeisalueensa edes tilanteissa, joissa jonkin toisen perusoikeuden toteuttaminen sitä näyttäisi edellyttävän. 

Tekijänoikeutta vastassa on tässä mielessä nimenomaan sananvapaus ja sananvapaus erityisesti 

kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta. 
 
 

Sananvapauden ydin on kansalaisen oikeus viestien vapaaseen vastaanottoon. Siitä ei seuraa loogisesti, että 

kansalaisella olisi oikeus saada informaatio korvauksetta (vrt. laillisen lähteen vaatimus). Tällainen 

seuraamussuhde voidaan vapaan informaation vastaanoton ja korvauksettoman vastaanottamisen välille 

konstruoida ainoastaan edellytyksin, että vapaa viestin vastaanotto on jo määritelty korvauksettomaksi. Toisin 

sanoen: Jos viestin vapaaseen vastaanottoon vedoten katsotaan voitavan rajoittaa tekijänoikeutta ja evätä 

tekijältä käyttökorvaus laajemmin kuin voimassa olevissa säädöksissä määrätään, on kannanottoon piilotettu 

julkilausumaton määritelmä, ja piilotettu määritelmään samalla perustuslain sisäisen logiikan vastainen 

poliittinen kannanotto. 
 
 

Kun sananvapaus asetetaan tekijänoikeuden kanssa vastakkain ja arvioidaan kummankin painoarvoa 

suhteessa toisiinsa, on siis ensin täsmennettävä molempien ydinsisältö. Ollakseen perusoikeus omaisuuden 

suojan yhtä hyvin kuin sananvapauden taikka sivistyksellisten oikeuksien on kaikkien toteuduttava 

olennaisilta osiltaan myös silloin, kun niiden välillä vallitsee kollisio. 

Ydinsisällön käsitettä voitaneen puolestaan havainnollistaa kieliteorioiden usein käyttämällä vertauksella 

sisäkkäisistä ympyröistä. Sisimmän kehän sisällä on ilmaisun (sanan) "kova ydin", sen perusmerkitys. 

Tultaessa sisäkehältä ulospäin merkitys ohenee kunnes ylitetään merkitysalueen uloinkin raja: Sanan 
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käyttöalue loppuu. Näin on havainnollistettavissa myös eri perusoikeuksien rakenne silloin, kun niitä 

tarkastellaan suhteessa toisiinsa ja arvioidaan sitä optimipistettä, johon yhteensovituksessa pyritään. 
 
 

Perusoikeusperiaatteiden, esimerkiksi omaisuuden suojan, elinkeinovapauden ja sananvapauden, 

keskinäisessä punninnassa kaikki ovat samanarvoisia kokonaisuuden osia. Kun tietystä perusoikeudesta 

leikataan jotakin pois, leikkauksen kohteena on sanotun perusoikeuden kannalta tärkeitä mutta 

yhteensovitusta ajatellen ulommalle kehälle kuuluvia sovellusalueita. Yhdenkään oikeuden kovaan ytimeen ei 

voida rajoittavasti kajota muuttamatta tuota perusoikeutta koskevaa perustuslaillista sääntelyä. 
 
 

Tämä on selvää jo alan kansainvälisten sopimusten perusteella. Esimerkiksi VVIPO - sopimukset, jotka 

hallitus esittää hyväksyttäviksi samaten kuin Bernin sopimus lähtevät siitä, että taloudellisten oikeuksien 

rajoitukset ovat sallittuja ainoastaan, jos (1) rajoitus koskee tiettyjä erityistapauksia, (2) rajoitus ei ole 

ristiriidassa teoksen tavanmukaisen käytön kanssa ja (3) rajoitus ei haittaa kohtuuttomasti tekijän oikeutettuja 

etuja. Nämä ehdot sisältyvät myös Euroopan unionin tietoyhteiskunnan tekijänoikeuksia koskevaan 

direktiiviin (2001/29/EY). Ehdot kieltävät selkeästi kaikki tekijänoikeuden ytimeen kohdistuvat rajoitukset ja 

näin ollen ne myös estävät, että eri oikeuksien keskinäisessä punninnassa kajotaan tähän ytimeen. 

7. Erityiskysymyksiä 
 
 

Puuttumatta laajemmin hallituksen esityksen yksityiskohtiin otan esiin kaksi näkökohtaa, jotka tavallaan 

seuraavat edellä sanotusta. 
 
 

(1) TekijäL 26 a §:n perusteella peritään erityistä hyvitysmaksua. Tämä tekijöille maksettava hyvitys on 

käyttökorvauksena luonteeltaan siviilioikeudellinen maksu. Sitä peritään kopioinnista yksityiseen 

tarkoitukseen. Hyvitysmaksua ei tule rinnastaa esimerkiksi vahingonkorvaukseen. Yksityisen käytön 

tapauksissa vahingon näyttäminen, itse asiassa myös muut vahingonkorvauksen rekvisiitat olisikin vaikeata, 

jollei suorastaan ylivoimaista näyttää. 
 
 



 

Jos korvauksen välitön periminen olisi mahdollista myös silloin, kun teoksia kopioidaan luvalliseen 

tarkoitukseen (yksityinen kopiointi), erityistä hyvitysmaksu!ärjestelmää (ns. kasettimaksua; lakiehdotus 26a 

§) ei tarvittaisi. Kysymys olisi tekijän ja käyttäjän välisestä yksityisoikeudellisesta suhteesta. Käyttäjä ikään 

kuin ostaisi suoraan tekijältä oikeuden ottaa kopioita. 
 
 

Tällainen järjestely ei käytännössä toimi, eikä edes voi toimia kopioinnin massaluonteen vuoksi. On siis 

oltava jokin summaarisempi keino, jolla korvataan edellä kuvattu yksityinen käyttölupa/käyttökorvaus-suhde. 

Ainoa mahdollisuus luoda korvaava järjestelmä on ollut luoda hyvitysmaksujärjestelmä]d L periä maksua 

kopiointiin käytettävien laitteiden valmistajilta ja maahantuojilta, toissijaisesti myös jälleenmyyjiltä. Tätä 

kautta kustannusvastuu siirretään kuluttajille, vaikka laitteen valmistaja, maahantuoja tai jälleenmyyjä 

velvoitetaan kasettimaksun suorittamiseen. Kysymys on kuluttajien maksettavaksi tulevasta 

käyttökorvauksesta, joka teknisesti siirtyy kauppahinnan osaksi. 

Valmistaja, maahantuoja tai jälleenmyyjä, joka asettuu asianomaiselle toimialalle, tekee sen vapaaehtoisesti ja 

tietoisena kasettimaksusta. Maksulla ei kajota millään sellaisella tavalla valmistajan, maahantuojan tai 

jälleenmyyjän omaisuudensuojaan, että sääntely vaatisi perustuslain säätämisjärjestyksen. Sama koskee 

loppukäyttäjää, jolle lankeaa käyttömaksu, jonka hän olisi joka tapauksessa velvollinen suorittamaan teoksen 

tekijälle, jos tällainen sopimussuhde olisi käytännössä mahdollista solmia. 
 
 

Kun itse maksukin on luonteeltaan yksityisoikeudellinen perustuen tekijöiden luomien teosten käyttämiseen, 

ei käyttökorvaus vertaudu veroon taikka julkiseen maksuun (vrt. PL 81 §). Hyvitysmaksua koskeva sääntely ei 

siten vaadi erityistä valtiosääntöoikeudellista huomiota. 
 
 
 
 

(2) Sopimuslisenssijärjestelmä (lakiehdotuksen 13 §, 13a §, 14 §, 16d §, 25a §, 25f § ja 25h §) antaa 

tekijänoikeusjärjestöille mahdollisuuden myöntää lupia eräissä teosten massakäyttötilanteissa. Käyttölupien 
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myöntämisestä, korvausten perinnästä ja kertymän valvonnasta vastaa tekijänoikeusjärjestö. Se on kollektiivi, 

joka käyttää tekijöiden puhevaltaa, ei sen sijaan perustuslaissa tarkoitettua julkista valtaa (vrt. PL 124 §). 
 
 

Järjestön toimintaa voi luonnehtia lähinnä kollektiiviseksi hallinnoinniksi niin kuin lakiehdotuksen 

perusteluissa tehdään. Tämä hallinnointi on luonteeltaan omaleimaisesti summaarista ja sitä voi järjestöön 

kuuluvien osalta nimittää eräänlaiseksi massa- tai ryhmävaltuutukseksi. Hallinnointiin ei sen vuoksi liity 

perustuslaillisia ongelmia, ei myöskään siihen, mikä on järjestöön kuulumattomien tekijöiden asema ns. 

yleissitovuuden näkökulmasta. 

 

Järjestöön kuulumattomien aseman ja heidän lukuunsa toimimisen voi siviilioikeudellisessa katsannossa 

kuvata asiain huollon eli negotiorum gestion käsitteellä. Tämä jo roomalaisessa oikeudessa tunnettuja sieltä 

kaikkiin länsimaisiin oikeusjärjestyksiin siirtynyt periaate mahdollistaa erityistilanteissa juridisesti sitovan 

toimimisen toisen hyväksi häntä kuulematta. 
 
 

Asia oli ilmaistu vanhan kauppakaaren 18 luvun 3 §:ssä. Säännöksen mukaan päämies on sidottu toimeen, 

jonka asiamies on hänen käskemättänsä ja tahtomattansa päättänyt, sikäli kuin toimi on koitunut päämiehen 

hyväksi (ks. myös KKO 1932112). Asiain huoltoon vertautuu myös AL 52 §:ssä oleva säännös, jonka 

mukaan puoliso vastaa tietyn rajoituksin toisen puolison tekemästä elatusvelasta. Siviilioikeudessa sitovuus 

on rajoitettu ns. luvalliseen asiain huoltoon. Esimerkkinä sellaisesta negotiorum gestiosta on mainittu tapaus, 

jossa joku on tehnyt oikeustoimen päämiehen puolesta hänen etunsa vuoksi ja hänen oletettavan tahtonsa 

mukaisesti taikka julkisen velvoituksen täyttämiseksi (ks. Kivimäki, TM. - Ylöstalo, Matti, Suomen 

siviilioikeuden oppikirja. 1964 s. 326). Nimenomaan viimeksi kerrottu esimerkki osoittaa, kuinka lähellä 

järjestöön kuulumattoman tekijän asioiden hoitaminen on perinteistä negotiorum gestiota. Tämän 

perusasetelman valossa en näe yleissitovuutta perustuslaillisena ongelmana. 
 
 



 

iyÄarnio 
imeritusprofessori, OTT 
kirjailija 

 
 

(3) Jos lähdetään siitä edellä puolustetusta käsityksestä, että tekijällä on perustuslain suojaama oikeus saada 

hyväkseen korvaus oman teoksensa käytöstä, tulisi erilaisin sulkujärjestelmin estää sellaisten tekniikoiden 

käyttäminen, joilla teoksia voidaan luvattomasti jaella verkoissa. Laiton Internet-levitys on valtavaa 

tekijöiden henkisen ja työpanoksen riistoa. Se on markkina, joka uhkaa kokonaista elinkeinoa. En näe yhtään 

varteenotettavaa oikeudellista perustetta sallia esimerkiksi sellaisia sulkujen purloijärjestelmiä, joilla teosten 

vapaa ja korvaukseton toisintaminen ja jakelu 

mahdollistuvat. Asiasta tulisi mitä pikimmin saada ajan tasalla olevat, tarpeen mukaan rikosoikeudellisilla 

sanktiosäännöillä tuetut normit. 
 
 
 
 
 
 
 

Kangasalla, 25.01.2005 

Perustuslakivaliokunnalle 9.2.2005 
 
 

Siirtovelvollisuuden (must carry) alaiset tv-ja radio-ohjelmistot tekijänoikeuslaissa 
(25 i §) 
 
 

Must carry-säännöksen soveltamisalaa laajennettiin huomattavasti vuonna 2002, kun Eduskunta 
sääti viestintämarkkinalain 134 §:n. Siinä yhteydessä arvioitiin televisioyritysten ja 
kaapelitelevisioyritysten perustuslaillista asemaa viestintälainsäädännön kannalta. Samassa 
yhteydessä ei kuitenkaan pohdittu kaapelitelevisioyritysten perustuslaillista asemaa 
tekijänoikeuslain kannalta. Arviointi olisi tehtävä nyt, kun tekijänoikeuslain muutosta koskeva 
hallituksen esitys on Eduskunnan käsiteltävänä. 
 
Kaapelitelevisioyritysten velvollisuutta suorittaa tekijänoikeuslain 25 i §:n mukaista 
tekijänoikeuskorvausta must carry -velvoitteen alaisista lähetyksistä tulee arvioida erityisesti 
perustuslakivaliokunnan käytännössään korostaman kohtuuilisuusvaatimuksen kannaita. 
 
Kohtuuttomuus kaapelitelevisioyrityksiä kohtaan saa alkunsa siitä, että viestintämarkkinalain 134 § 
velvoittaa siirtämään tietyt tv- ja radiolähetykset kaapelitelevisioverkoissa korvauksetta, mutta 
samalla säännös kuitenkin kieltää kaapelitelevisioyrityksiä perimästä siirtovelvollisuudesta 



 

aiheutuvia kustannuksia omilta asiakkailtaan. Kohtuuttomuus kaapelitelevisioyrityksiä kohtaan 
aiheutuu varsinaisesti siitä, että tekijänoikeuslain 25 i §:n toinen momentti asettaa 
kaapelitelevisioyrityksille velvollisuuden maksaa siirtovelvoitteen alaisista lähetyksistä ohjelmien 
tekijöille ja tv-yhtiöille, mutta viestintämarkkinalain 134 § nimenomaisesti kieltää ja asunto-
osakeyhtiölain 5 §:n on tulkittu kieltävän kaapelitelevisioyrityksiä siirtämästä tekijänoikeusmaksua 
omiin asiakashintoihinsa. 
 
Viestintämarkkinalakia säädettäessä perustuslakivaliokunta otti siirtovelvoitetta koskevan 
säännöksen yhteydessä vuonna 2002 kantaa televisioyhtiöiden välisiin suhteisiin erityisesti 
yhdenvertaisuusperiaatteen näkökulmasta. Parhaillaan käsiteltävänä olevan tekijänoikeuslain 
uudistuksen yhteydessä tulisi perustuslakivaliokunnan kiinnittää huomiota jälleen myös 
yhdenvertaisuusperiaatteeseen, mutta tällä kertaa kaapelitelevisioyritysten näkökulmasta katsoen. 
 
Viestintämarkkinalain 134 §:n mukaan kaapelitelevisioyritykset ovat siirtovelvoitetta täyttäessään 
verkko-operaattoreita. Tv- ja radiolähetyksiä maanpäällisessä verkossa lähettävä Digita Oy on 
viestintämarkkinalain säännösten valossa niin ikään verkko-operaattori, kun se lähettää samoja tv-
ja radiokanavia kuin kaapelitelevisioyritykset lain erityissäännöksen velvoittamana. 
Kaapelitelevisioverkkojen omistajien ja haltijoiden asettaminen muiden viestintä- tai 
energiaverkkojen omistajista tai haltijoista poikkeavaan asemaan on ristiriidassa perustuslain 5 
§:ään nojautuvan yhdenvertaisuusperiaatteen kanssa. 
Oikeustilan korjaaminen edellyttää tekijänoikeuslain 25 i §:n toisen momentin kumoamista ja sen 
tosiasiallisen oikeustilan vahvistamista, että siirtovelvollisuuden alaiset iähetykset ovat osa 
alkuperäistä lähetystoimintaa, josta korvaukset on vakiintuneesti koko siirtovelvollisuuden 
voimassaoloajan maksettu tekijänoikeuslain 25 f §:n nojalla alkuperäisen lähetystoiminnan 
yhteydessä. Itävallan tekijänoikeuslaissa asia on järjestetty mainitulla tavalla. Itävalta on samojen 
kansainvälisten tekijänoikeussopimusten velvoittama kuin Suomi. 
 
Yllä esitettyä lainmuutosta on ehdottanut myös televisiotoiminnan tulevaisuutta pohtinut 
parlamentaarinen työryhmä loppumietinnössään. Esitys on saanut myös tv-toimialan 
varauksettoman kannatuksen. Myös useat yliopistot ja korkeakoulut ovat kiinnittäneet 
samansisältöisesti asiaan huomiota loppumietintöä koskevissa lausunnoissaan. 
 
 

Suomen Kaapelitelevisioliitto ry 
 
 

Jyrki Ojala toimitusjohtaja 
PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 
*/2005 vp 
 
Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun 
muuttamisesta 

 

Sivistysvaliokunnalle 
 

JOHDANTO Vireilletulo 

Eduskunta on 23 päivänä maaliskuuta 2004 lähettäessään hallituksen esityksen laeiksi tekijänoikeuslain ja 

rikoslain 49 luvun muuttamisesta (HE 28/2004 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi sivistysvaliokuntaan 

samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto sivistysvaliokunnalle. 



 
 

Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- johtaja Jukka Liedes, opetusministeriö 

- lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö 

- kirkkoneuvos Matti Halttunen, Kirkkohallitus 

- oikeustieteen kandidaatti Kristiina Harenko 

- professori Mikael Hiden 

- assistentti Juha Lavapuro 

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva 

- tutkija Tuomas Mylly 

- professori Olli Mäenpää 

- oikeustieteen tohtori, dosentti Rainer Oesch 
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- professori Tuomas Ojanen 

- professori Kaarlo Tuori 

- professori Veli-Pekka Viljanen. 
 
Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut 

- liikenne-ja viestintäministeriö. 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tekijänoikeuslakia. Esityksen pääasiallisena tarkoituksena on panna 

täytäntöön tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 

vuonna 2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. Tekijänoikeuslakiin ehdotetaan lisäksi 

tehtäväksi eräitä direktiivistä johtumattomia muita muutoksia. Lakiehdotus sisältää säännöksiä muun ohella 

tekijänoikeuden rajoituksista ja ns. sopimuslisenssistä, hyvityksestä teoksen kappaleiden valmistamisesta 

yksityiseen käyttöön, teknisin toimenpitein suojattujen teosten suojasta ja käyttämisestä samoin kuin 

opetusministeriön toimivallasta hyväksyä tekijöitä, esittäviä taiteilijoita ja tuottajia edustavat järjestöt 

huolehtimaan erinäisistä tehtävistä. Esitys sisältää ehdotuksen myös rikoslain 49 luvun muuttamisesta. 



 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on 

hyväksytty ja vahvistettu. Sopimuslisenssisäännökset, hyvitysmaksu-säännökset sekä eräät vireillä olevaan 

vapaakappalelain uudistukseen kytkeytyvät säännökset ovat kuitenkin tarkoitetut tulemaan voimaan 

valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. Direktiivin täytäntöönpanoon varattu aika on päättynyt 

22 päivänä joulukuuta 2002. 

Esityksen verraten laajoissa säätämisjärjestysperusteluissa tehdään selkoa yhtäältä tekijänoikeuden 

perustuslainsuojasta ja toisaalta tekijänoikeuden suhteesta sananvapauteen, elinkeinovapauteen ja 

sivistyksellisiin perusoikeuksiin. Tältä pohjalta perusteluissa arvioidaan yksityiskohtaisesti ehdotetun 

sääntelyn perustuslainmukaisuutta. Esityksessä katsotaan, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. Hallitus on kuitenkin pitänyt toivottavana perustuslakivaliokunnan lausunnon 

hankkimista esityksestä. 
 
 
 
VALIOKUNNAN KANNANOTOT 
 
 
Perustelut 
 

Yleistä 

Tekijänoikeus luetaan perustuslain 15 §:ssä turvattua omaisuuden suojaa nauttiviin va-rallisuusarvoisiin 

immateriaalioikeuksiin (HE 309/1993 vp, s. 62/II, PeVL 1/1995 vp, s. l/II). Tämä koskee ennen muuta 

tekijänoikeuteen sisältyviä taloudellisia oikeuksia (PeVL 28/2004 vp, s. 4/1), kuten oikeutta määrätä teoksen 

kaupallisesta tai muusta taloudellisesti merkityksellisestä käytöstä. Myös tekijän moraalisilla oikeuksilla on 

liittymäkohtia perusoikeuksiin, kuten perustuslain 10 §:ssä turvattuun kunnian suojaan, 7 §:ään sisältyviin 

tahdonvapauteen ja itsemääräämisoikeuteen samoin kuin perustuslain 16 §:ssä turvattuihin sivistyksellisiin 

oikeuksiin (PeVL 28/2004 vp, s. 4). 

Tekijänoikeuslainsäädäntö on merkityksellistä myös muiden henkilöiden kuin tekijänoikeuden tai sen 

lähioikeuksien haltijoiden perusoikeuksien näkökulmasta. Viestinnän oikeudellisiin edellytyksiin vaikuttavan 

sääntelyn yhteydessä on huomionarvoinen esimerkiksi perustuslain 12 §:ssä jokaiselle turvattu sananvapaus, 

johon sisältyy oikeus paitsi ilmaista ja julkistaa myös oikeus vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä 

kenenkään ennakolta estämättä. Perustuslain 16 §:n säännökset tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen 

vapaudesta samoin kuin mahdollisuudesta itsensä kehittämiseen varattomuuden estämättä ovat 



 

merkityksellisiä yhtä hyvin tekijöiden kuin teoksia käyttavienkin näkökulmasta. Teoskappaleen 

omistukseensa hankkineen omaisuudensuojaan liittyvät näkökohdat eivät nekään ole vailla merkitystä. 

Tekijänoikeuslainsäädäntö sääntelee keskeisesti tekijänoikeuden haltijan ja muiden henkilöiden — ei 

niinkään tekijän ja julkisen vallan — välisiä suhteita. Perusoikeussäännösten vaikutus tällaisiin ns. 

horisontaalisuhteisiin välittyy perusoikeusuudistuksen esitöiden mukaan yleensä perusoikeuksia 

konkretisoivan tavallisen lainsäädännön välityksellä (HE 309/1993 vp, s. 29/1). Tällaisessa asetelmassa on 

valiokunnan mielestä tärkeää, että lainsäädännössä tulevat tasapainoisella tavalla huomioon otetuiksi kaikki 

sääntelyn kannalta merkitykselliset perusoikeudet. Sääntely ei saa esimerkiksi johtaa sen enempää 

tekijänoikeuden haltijoiden kuin teosten käyttäjien oikeuksien kohtuuttomaan rajoittamiseen. 

Perusoikeuksien välinen tasapaino tulee ottaa huomioon myös tekijänoikeuslainsäädäntöä tulkittaessa ja 

sovellettaessa. 

Tekijänoikeuslaki on siihen eri syistä tehtyjen lukuisten osittaismuutosten seurauksena muodostunut 

varsin mutkikkaaksi ja vaikeaselkoiseksi, eikä käsiteltävänä oleva lakiehdotus ole kaikin osin omiaan 

lisäämään sääntelyn selkeyttäjä ymmärrettävyyttä. Tämä on ongelmallista, koska tekijänoikeuslainsäädäntö 

koskee nykyaikaisessa yhteiskunnassa lähes kaikkia ihmisiä. Viestintäteknologian kehityksen seurauksena 

yksityiset henkilöt samoin kuin kansalaisjärjestöt ja vastaavat voivat yhä enenevässä määrin olla paitsi 

tekijänoikeuden suojaamien viestien vastaanottajia ja käyttäjiä myös niiden tuottajia ja julkaisijoita (ks. 

PeVM 14/2002 vp, s. 3/II). Erilaisin teknisin välinein harjoitettava viestintä on nykyisin käytännössä 

tauotonta ja voi liittyä suureen osaan henkilön päivittäisiä toimintoja. Näistä syistä 

tekijänoikeuslainsäädäntöön kohdistuu erityisiä selkeyden ja ymmärrettävyyden vaatimuksia. 

Tekijänoikeuslain vaikeaselkoisuus voi muodostua ongelmalliseksi perustuslain 8 §:ssä säädettyyn 

rikosoikeudelliseen laillisuusperiaatteeseen sisältyvän täsmällisyys-vaatimuksen kannalta. Sen mukaan 

kunkin rikoksen tunnusmerkistö on ilmaistava laissa riittävällä täsmällisyydellä siten, että säännöksen 

sanamuodon perusteella on ennakoitavissa, onko jokin toiminta tai laiminlyönti rangaistavaa (PeVL 48/2002 

vp, s. 2/II, PeVL 26/2004 vp, s. 3/II). Tämä vaatimus ei täyty parhaalla mahdollisella tavalla, kun säännökset 

tekijänoikeusrikoksesta ja -rikkomuksesta saavat olennaisen sisältönsä vaikeaselkoisen tekijänoikeuslain 

kautta. Tähän seikkaan on valiokunnan mielestä kiinnitettävä erityistä huomiota sovellettaessa 

rangaistussäännöksiä yksittäistapauksissa. 

Valiokunta pitää edellä esitetyn perusteella tärkeänä, että valtioneuvoston piirissä ryhdytään toimiin 

tekijänoikeuslainsäädäntöä selkeyttävän kokonaisuudistuksen aikaansaamiseksi. Tässä yhteydessä on tarpeen 



 

arvioida tekijänoikeuslainsäädännön kokonaisuutta eri perusoikeuksien näkökulmista ja toteuttaa 

lainsäädännön tasapainottamiseksi mahdollisesti tarvittavat sääntelytoimet. 
 

Vapaat teokset 

Tekijänoikeuslakiehdotuksen 9 §. Tekijänoikeutta ei 9 §:n 1 momentin mukaan ole lakeihin ja asetuksiin eikä 

viranomaisen tai muun julkisen toimielimen päätöksiin ja lausumiin taikka viranomaisen tai muun 

toimielimen niistä tekemiin tai teettämiin käännöksiin. Ehdotuksesta sinänsä ei ole perustuslain näkökulmasta 

huomautettavaa. Lakeihin ja asetuksiin on kuitenkin asianmukaista säännöksessä rinnastaa muut Suomen sää-

döskokoelmasta annetun lain mukaan julkaistavat säädökset ja määräykset samoin kuin valtiosopimukset ja 

kansainvälisiä velvoitteita sisältävät muut vastaavat asiakirjat. 

Tekijänoikeus kohdistuu 9 §:n 2 momentin perusteella myös sellaisiin itsenäisiin teoksiin, jotka 

sisältyvät 1 momentissa tarkoitettuihin asiakirjoihin. Näitä teoksia saa kuitenkin toisintaa asiakirjan 

yhteydessä sekä käyttää asiakirjasta erillään siihen hallinnolliseen tai muuhun tarkoitukseen, johon asiakirja 

liittyy. 

Säännös on ongelmallinen perustuslain 12 §:ssä turvatun sananvapauden ja samassa pykälässä 

vahvistetun julkisuusperiaatteen kannalta. Vaikka tekijänoikeuden suojaamiseen tähtäävä päämäärä on 

perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävä, on kyseenalaista, onko ehdotettu sääntely painavan tarpeen 

vaatima. Lakeihin ja säännöksessä tarkoitettuihin muihin asiakirjoihin ei nimittäin yleensä sisälly itsenäisiä 

teoksia. Jos taas asiakirjan sinänsä julkista osaa saa käyttää vapaasti vain asiakirjasta pääteltävään 

tarkoitukseen, voi tekijänoikeuden ulottaminen asiakirjojen osiin joissakin tilanteissa muodostua 

kohtuuttomaksi rajoitukseksi julkiselle keskustelulle, vapaalle tiedonvälitykselle ja vallankäytön julkiselle 

kritiikille. Ehdotus ei valiokunnan mielestä myöskään ole — toisin kuin esityksen perusteluissa todetaan — 

sääntelyä selkeyttävä. 

Ehdotusta tulee edellä esitetyn perusteella täsmentää, jos säännöstä pidetään ylipäätään tarpeellisena. 

Tällöin on syytä harkita lakien ja muiden säädösten samoin kuin viranomaisten niille lailla siirretyn 

toimivallan nojalla antamien yleisten oikeussääntöjen samoin kuin valtiosopimusten ja vastaavien 

asiakirjojen sulkemista kokonaan 2 momentin soveltamisalan ulkopuolelle. Lisäksi säännös on syytä 

muotoilla sananvapautta ja julkisuusperiaatetta ehdotettua vähemmän rajoittavasta lähtökohdasta käsin 

esimerkiksi niin, että asiakirjassa mahdollisesti olevaa itsenäistä teosta ei saa asiakirjasta erillään käyttää 

puhtaasti kaupalliseen tarkoitukseen. 
 



 

Teoksen esittäminen jumalanpalveluksen yhteydessä 

Julkaistun teoksen saa näytelmä- ja elokuvateosta lukuun ottamatta esittää 21 §:n 1—3 momentin perusteella 

julkisesti opetuksen yhteydessä samoin kuin sellaisessa maksuttomassa tilaisuudessa, jossa teosten 

esittäminen ei ole pääasia ja jota ei järjestetä ansio- 
i i 

tarkoituksessa. Nykyisestä poiketen tämä ei pykälän 4 momentin mukaan kuitenkaan koske teoksen julkista 

esittämistä jumalanpalveluksen yhteydessä. 

Ehdotus on merkityksellinen perustuslain 11 §:ssä turvatun uskonnonvapauden näkökulmasta. 

Perustuslain 11 §:n 2 momentissa lueteltuihin uskonnonvapauden tärkeimpiin ilmenemismuotoihin kuuluu 

oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa. Uskonnon tunnustamisen ja harjoittamisen vapauteen mainitaan 

säännöksen esitöissä sisältyvän kunkin uskonnollisen yhteisön mahdollisuus päättää omista uskonnollisista 

menoistaan (HE 309/1993 vp, s. 55/11, Pe VM 10/2002 vp, s. 2—3). Uskonnollisten menojen joukossa 

jumalanpalvelus kuuluu valiokunnan mielestä uskonnonvapauteen sisältyvän uskonnon harjoittamisoikeuden 

ydinalueelle. 

Esityksen perusteluista ilmenevänä sääntelyn tarkoituksena on siirtää musiikin esittäminen 

jumalanpalveluksessa tekijänoikeuden piiriin. Perusteluissa todetaan musiikilla olevan itsenäinen osa ainakin 

evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalveluksessa. Lisäksi lähes kaikki jumalanpalveluksen osat voidaan 

toteuttaa myös musiikin avulla. Musiikin esittäminen muodostaa siten olennaisen osan 

uskonnonharjoittamisoikeuden ydinalueelle kuuluvasta jumalanpalveluksesta ainakin evankelis-luterilaisessa 

kirkossa. Ehdotuksessa on näin ollen kysymys lainsäädännön muuttamisesta uskonnonharjoittamisen 

vapauteen merkittävästi vaikuttavalla tavalla. 

Sääntely ei säännöksen sanamuodon perusteella rajaudu jumalanpalvelusmusiik-kiin, vaan kattaa 

musiikkiteosten lisäksi muidenkin teosten esittämisen jumalanpalveluksessa. Ehdotuksen vaikutukset 

riippuvat tältä osin siitä, missä määrin kunkin uskonnollisen yhteisön jumalanpalveluksissa esitettävät tekstit 

tai esimerkiksi saarnat ovat tekijänoikeuslaissa tarkoitettuja teoksia. Musiikki- ja muiden teosten esittämisen 

saattaminen tekijöiden tai heitä edustavien järjestöjen luvasta riippuvaiseksi merkitsee ehdotetussa 

muodossaan valiokunnan mielestä kaiken kaikkiaan siinä määrin laajaa puuttumista 

uskonnonharjoittamisoikeuden ydinalueelle, ettei ehdotus täytä sääntelyn oikea-suhtaisuuden vaatimuksia. 

Ehdotus on ongelmallinen myös uskonnonvapauteen kiinteästi liittyvän, perustuslain 6 §:n 2 

momenttiin sisältyvän uskontoon perustuvan syrjinnän kiellon näkökulmasta. Ehdotus nimittäin asettaa 

jumalanpalvelukset heikompaan asemaan lakiehdotuksen 21 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin muihin 

julkisiin tilaisuuksiin verrattuna ja muodostuu siten uskonnon perusteella syrjiväksi. 



 

f Tavallisen lainsäätämisjärjestyksen käytön edellytyksenä näin ollen on, että 21 §:n 4 momentti poistetaan 

lakiehdotuksesta ja jumalanpalvelus rinnastetaan pykälässä joko opetustilaisuuteen tai 2 momentissa 

tarkoitettuun tilaisuuteen. 
 

Laillisen lähteen vaatimus 

Valmistaminen yksityiseen käyttöön. Tekijänoikeuslain 2 luvussa säädetyn tekijänoikeuden rajoituksen 

nojalla ei 11 §:n 5 momentin pääsäännön mukaan saa valmistaa kappaleita sellaisesta teoksen kappaleesta, 

joka on valmistettu tai saatettu yleisön saataviin 2 §:n vastaisesti. Kieltoa ei momenttiin sisältyvän 

poikkeussäännön perusteella sovelleta teosten käyttämiseen momentista ilmenevien erinäisten säännösten 

nojalla. 

Ehdotettu ns. laillisen lähteen vaatimus koskee myös valmistamista yksityiseen käyttöön. Jokainen saa 

nimittäin tekijänoikeuslain 2 lukuun sisältyvän 12 §:n 1 momentin mukaan valmistaa julkistetusta teoksesta 

muutaman kappaleen yksityistä käyttöään varten. Näin valmistettuja kappaleita ei saa käyttää muuhun 

tarkoitukseen. Tekijänoikeuden tätä rajoitusta voidaan perustella esimerkiksi teoksen käyttäjän omaisuuden 

suojaan, sananvapauteen, yksityiselämän suojaan ja sivistyksellisiin oikeuksiin liittyvillä näkökohdilla. 

Henkilöllä tulee ehdotetun sääntelyn perusteella olla tieto lähdekappaleen laillisuudesta, jotta hänellä 

olisi lain 12 §:ään perustuva oikeus. Vaatimus on nykyaikaisessa viestintäteknisessä ympäristössä varsin 

korkea. Esimerkiksi avoimessa tietoverkossa saatavilla olevasta aineistosta voi — kuten esityksen 

perusteluissa todetaan — olla vaikea päätellä, onko se laillista vai ei; joskus päättely on jopa mahdotonta. 

Tällainen epävarmuus oikeuden olemassaolosta on perusoikeuskytkentäisen sääntelyn yhteydessä on-

gelmallista. 

Ongelman vakavuutta lieventää jossain määrin se, että muutaman kappaleen valmistaminen yksityistä 

käyttöä varten 11 §:n 5 momentin vastaisesti ei 56 a §:n 2 momentin perusteella ole 

tekijänoikeusrikkomuksena rangaistava teko. Kappaleen yksityiseen käyttöön lainvastaisesti valmistanut on 

kuitenkin 57 §:n 1 momentin mukaan tuottamuksestaan riippumatta velvollinen suorittamaan tekijälle 

kohtuullisen hyvityksen, minkä lisäksi kappaleen valmistaja voidaan 58 §:n nojalla tuomita 

menettämisseuraamukseen. Tällaiset seuraamukset voidaan sääntelyn kokonaisuus huomioon ottaen tuomita 

myös henkilölle, joka ei ole tiennyt hänen käyttämänsä aineiston olevan lainvastaista. Mahdollisuus 

seuraamusten tuomitsemiseen voi valiokunnan mielestä muodostua kohtuuttomaksi etenkin, kun henkilön on 

käytännössä vaikeaa tai jopa mahdotonta saada selkoa käyttämänsä aineiston lainmukaisuudesta. 



 

Valiokunta pitää edellä esitetyn perusteella perusoikeussyistä tärkeänä, että muutaman 

kappaleen valmistaminen tekijänoikeuslain 12 §:n perusteella yksityiseen käyttöön rajataan 11 §:n 

5 momentissa olevan laillisen lähteen vaatimuksen ulkopuolelle. 

§ t     Teknisen toimenpiteen suojaamisen kierto. Sellaisesta teoksen kappaleesta ei 11 §:n 5 

momentin nojalla saa valmistaa kappaleita yksityiseen käyttöön, jota suojaava tekninen 

toimenpide on 50 a §:n vastaisesti kierretty. 

£ 0 Teoksen kappaleen laillisesti hankkineella on 50 a §:n 3 momentin perusteella oi- 

keus kiertää tekninen suojaus saadakseen teoksen kuultavilleen ja nähtävilleen. Suojauksen 

kiertäneen henkilön hallussa on tällöin kappale, jota suojaavaa teknistä toimenpidettä ei ole 

kierretty 50 a §:n vastaisesti vaan sen mukaisesti ja josta henkilöllä 11 §:n 5 momentin 

sanamuodon perusteella on oikeus valmistaa muutama kappale yksityiseen käyttöön. 

Lakiehdotuksen 50 a §:n 3 momentin viimeisen virkkeen mukaan teoksesta ei kuitenkaan saa 

valmistaa kappaleita, jos sitä suojaava tekninen toimenpide on kierretty teoksen saamiseksi 

kuultaville ja nähtäville. Kiellettyä on esimerkiksi valmistaa tällaisesta teoksesta kappaleita 

yksityiseen käyttöön. Mainitut säännökset ovat siten keskenään ristiriidassa. 

0 Valiokunta pitää oikeutta valmistaa teoksesta muutamia kappaleita yksityiseen käyttöön teoksen 

hankkineen perusoikeuksien näkökulmasta perusteltuna. Viime kädessä kysymys on henkilön oikeudesta 

käyttää teosta sen käyttötarkoitusta vastaavalla tavalla eli oikeudesta katsella ja kuunnella teosta. 

Tekijänoikeutta suojaa valiokunnan mielestä riittävästi tekijänoikeuslain 12 §:n 1 momentin sisältämä 

kielto käyttää momentin nojalla valmistettua kappaletta muuhun tarkoitukseen. Lakiehdotuksen 50 a §:n 3 

momentista on näin ollen syytä poistaa sen viimeinen virke. 

Tallentamis- ja säilyttämisvelvollisuus. Lakiehdotuksen 25 d §:n 4 momentissa säädetään oikeudesta 

valmistaa ja säilyttää lähetetystä tai välitetystä teoksesta kappale lakiin perustuvan tallentamis- tai 

säilyttämisvelvollisuuden täyttämiseksi. Tällaisesta velvollisuudesta on säännös esimerkiksi sananvapauden 

käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 6 §:ssä. Laissa säädetyn velvollisuuden täyttämiseen perustuva 

teoksen kappaleen valmistaminen tulee valiokunnan mielestä sisällyttää 11 §:n 5 momentin poikkeus-

säännöksen piiriin. Tallentamis-ja säilyttämisvelvollisuus voi nimittäin kohdistua myös laillisen lähteen 

vaatimuksen vastaisesti valmistettuun aineistoon. Lakiehdotusta on tältä osin tarpeen täydentää. 



 

Välimuistitattenteet. Valiokunta on kiinnittänyt huomiota 11 §:n 5 momentissa olevan kiellon mahdollisiin 

vaikutuksiin tietoverkon käytön kannalta tarpeellisten hakukoneiden toimintaedellytyksille. Hakukoneen 

toiminta näyttäisi nimittäin merkitsevän laajamittaista ja jatkuvaa tekijänoikeuslain rikkomista siltä osin kuin 

se perustuu tietoverkossa olevasta aineistosta tehtäville ns. välimuistitallenteille, jos tällaisen tallenteen val-

mistamista ei voida pitää lakiehdotuksen 11 a §:n mukaan sallittuna kappaleen tilapäisenä valmistamisena. 

Tällöin sääntely muodostuisi perustuslain 12 §:ssä turvatun sananvapauden näkökulmasta merkitykselliseksi 

tietoverkkojen käyttörajoitukseksi. Valiokunta pitää näistä syistä tärkeänä, että sivistysvaliokunta selvittää 

ehdotetun sääntelyn vaikutuksia tältä osin ja varmistaa tarvittaessa lakiehdotuksen 11 §:n 5 momentin poik-

keussääntöön lisättävin nimenomaisin maininnoin, että tietoverkon kaikkien käyttäjien kannalta tarpeellisia 

hakukoneita voidaan tekijänoikeuslainsäädännön estämättä käyttää vastaisuudessakin. 
 

Jakeluvelvoitteen alaisten ohjelmien edelleen lähettäminen 

Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys saa tekijänoikeuslain 25 i §:n 1 momentin nojalla 

lähettää edelleen johtoja pitkin yleisön vastaanotettavaksi vies-tintämarkkinalain 134 §:ssä tarkoitettuun 

televisio-ja radiolähetykseen sisältyvän teoksen samanaikaisesti alkuperäisen lähetyksen kanssa lähetystä 

muuttamatta. Tekijällä on lakiehdotuksen 25 i §:n 2 momentin perusteella oikeus korvaukseen edelleen 

lähettämisestä. Korvaus voidaan maksaa ainoastaan 26 §:n 1 momentissa tarkoitetun järjestön välityksellä. 

Ehdotus vastaa näiltä osin voimassa olevaa sääntelyä. 

Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on viestintämarkki-nalain 134 §:n 1 

momentin perusteella velvollinen siirtämään verkossa korvauksetta Yleisradio Qy:n vapaasti 

vastaanotettavissa olevat julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmistot sekä niihin liittyvät vapaasti 

vastaanotettavissa olevat oheis-ja lisäpalvelut. Sama koskee valtakunnallisen ohjelmistoluvan nojalla verkon 

sijaintikunnassa tarjottuja televisio- ja radio-ohjelmistoja sekä niihin sisältyviä ohjelmaa varten toimitettuja 

aineistoja, ohjelmistoihin liittyviä mainoksia ja muita vastaavia palveluja. Ohjelmistot ja palvelut on 

tarjottava käyttäjälle muuttamattomina ja samanaikaisina alkuperäisen lähetyksen kanssa. Vapaasti 

vastaanotettavissa olevat ohjelmistot ja palvelut on tarjottava käyttäjille maksutta. 

Viestintämarkkinalakiehdotuksen arvioinnin yhteydessä perustuslakivaliokunta katsoi 

siirtovelvollisuudesta säätämiselle olevan valtiosääntöoikeudelliselta kannalta hyväksyttävät, sananvapauteen 

liittyvät perusteet. Valiokunta piti ohjelmistojen jakamista kaapeliverkkojen välityksellä televisiotoiminnan 

valtakunnallisen toteutumisen edellytyksenä tilanteessa, jossa televisiolähetykset voitiin noin 40 prosentissa 

kotitalouksista ottaa käytännössä vastaan vain kaapeliteitse (PeVL 61/2002 vp, s. 4/II). ^ (& Tällaisessa 



 

kokonaisasetelmassa säännös teleyrityksen velvollisuudesta maksaa tekijälle korvausta lailla säädetyn 

velvoitteen täyttämisestä ei valiokunnan mielestä ole perustuslain 15 §:n 1 momentissa turvatun 

omaisuudensuojan näkökulmasta oikeasuhtaista. Tekijän oikeus saada korvaus alkuperäisen ohjelman 

lähettäjäyrityksen lisäksi myös ohjelmaa jakavalta teleyritykseltä ylittää valiokunnan mielestä sen, mihin 

tekijällä tulee kohtuudella olla tällaisessa tilanteessa oikeus. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan 

tekijänoikeusjärjestöt eivät olekaan perineet korvauksia jakeluvelvollisilta teleyrityksiltä. Jotta lakiehdotus 

voidaan tältä osin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, tulee siitä edellä esitetyn perusteella poistaa 

25 i §:n 2 momentin säännökset tekijän oikeudesta korvaukseen. 
 

Maahantuonnin kriminalisointi 

3 Tekijänoikeusrikkomuksesta rangaistaan 56 a §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla sitä, 

joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta tuo maahan tai Suomen alueelle edelleen 

kolmanteen maahan kuljetettavaksi teoksen kappaleen, jonka hän tietää tai jota hänellä on 

perustellusti syytä epäillä valmistetuksi ulkomailla sellaisissa olosuhteissa, että valmistaminen 

Suomessa olisi ollut tekijänoikeuslain mukaan rangaistavaa. 

Säännöksen perusteella rangaistavaa on yhdenkin ulkomailla — myös EU:n alueella — 

valmistetun kappaleen maahan tuonti. Säännöksessä ei edellytetä teon liittyvän kaupallisiin 

tarkoituksiin, vaan rangaistavaa on kappaleen maahan tuonti myös yksityisessä tarkoituksessa 

käytettäväksi. Ketä tahansa maahan saapuvaa henkilöä on siten säännöksen perusteella 

mahdollista epäillä syylliseksi tekijänoikeusrikkomukseen siinäkin tapauksessa, että hänen 

hallussaan on teoskappaleen hankintamaan lainsäädännön mukaan laillisesti valmistettu kappale. 

Näin ollen sääntely koskee muiden ohella myös 

Suomeen saapuvaa turistia, jonka hallussa voi esimerkiksi olla hänen henkilökohtaiseen käyttöönsä 

kotimaassaan hankkima ja siellä laillisesti valmistettu teoskappale. 

Näin laaja, tekijänoikeuden suojan näkökulmasta kaikkein vähäisimpienkin —ja osaksi vain Suomessa 

lainvastaisten — tekojen kriminalisointi ei valiokunnan mielestä vastaa parhaalla mahdollisella tavalla 

vaatimusta eri perusoikeusnäkökohtien tasapainottamisesta. Omaisuudensuojan kannalta on esimerkiksi 

pulmallista, että yhdenkin, ulkomailla laillisesti valmistetun teoskappaleen henkilökohtaiseen käyttöönsä 

hankkinut voidaan 57 §:n nojalla tuomita suorittamaan tekijälle kohtuullinen hyvitys ja korvaus, minkä 

lisäksi teoskappale voidaan 58 §:n nojalla tuomita menetetyksi. Perustuslain 8 §:ssä säädettyyn 

rikosoikeudelliseen laillisuusperiaatteeseen sisältyvän täsmällisyys-vaatimuksen näkökulmasta taas ei ole 



 

asianmukaista, että rikoksen tunnusmerkistö määräytyy teoksen valmistamista koskevien verraten vaikeasti 

avautuvien säännösten kautta, vaikka teon rangaistavuus edellyttääkin tahallisuutta tai törkeää 

huolimattomuutta. 

Laajaan henkilö-ja tekojoukkoon ulottuva rangaistussäännös on valiokunnan mielestä tarpeen tarkistaa 

oikeasuhtaisuuden vaatimuksia paremmin vastaavaksi rajaamalla kriminalisointi ehdotettua olennaisesti 

suppeammaksi ja tekijänoikeussuojan kannalta moitittavimpia tekoja koskevaksi. 
 

Sopimuslisenssi ja käyttökorvaukset 

Tekijänoikeuslain 2 luvun säännöksiä sopimuslisenssistä sovelletaan 26 §:n 1 momentin mukaan teoksen 

käytöstä sopimiseen käyttäjän ja opetusministeriön hyväksymän, lukuisia tietyn alan Suomessa käytettyjen 

teosten tekijöitä edustavan järjestön välillä. Käyttäjä saa tällaisen sopimuksen mukaisin ehdoin käyttää 

sellaistakin tekijänoikeuden suojaamaa saman alan teosta, jonka tekijää järjestö ei edusta. Järjestön oikeus 

tehdä sopimuksia myös muiden kuin järjestölle sopimusoikeuden luovuttaneiden tekijöiden puolesta on 

perustuslaissa turvatun omaisuudensuojan näkökulmasta merkityksellinen tekijän sopimusvapauteen 

kohdistuva rajoitus (PeVL 41/2000 vp, s. 3/1). 

Sopimuslisenssijärjestelmä on voimassa olevaan lakiin perustuva ja vakiintunut tekijänoikeuksien 

yhteisvalvonnan muoto, jonka tarkoituksena on muun ohella helpottaa teosten käyttäjien mahdollisuuksia 

hankkia tekijänoikeuslainsäädännön edellyttämät luvat etenkin aineiston massaluonteisia käyttötilanteita 

varten. Järjestelmälle on siten käyttäjien perusoikeuksien, kuten sananvapauden ja sivistyksellisten 

oikeuksien edistämiseen liittyvät hyväksyttävät perusteet. Sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannalta on 

huomattava, että tekijällä on sopimuslisenssiä koskevien erityissäännösten perusteella oikeus kieltää 

teoksensa käyttö lukuun ottamatta teoksen valokopiointiin 13 §:n mukaan liittyvää vähäistä poikkeusta. 

Järjestön ulkopuolisella tekijällä on 26 §:n 4 momentin perusteella laajempi oikeus saada korvaus teoksen 

käytöstä kuin järjestön edustamilla tekijöillä. Lisäksi on olennaista, että tekijällä on esityksen perustelujen 

mukaan oikeus so-pimuslisenssisäännösten estämättä kaikissa tapauksissa sopia teoksen käyttämisestä siltä 

osin kuin hän ei ole luovuttanut teoksen käyttösopimusten teko-oikeutta järjestölle. Sääntely ei vaikuta 

lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen. Ehdotusta on kuitenkin tärkeää täydentää esityksen perusteluja 

vastaavalla nimenomaisella säännöksellä yksilöllisestä sopimusoikeudesta. 

Sopimusvapauden näkökulmasta ovat ongelmattomia myös lakiehdotuksen 47 a §:n säännökset 

erinäisten käyttökorvausten suorittamisesta tuottajille ja esittäville taiteilijoille heitä edustavan järjestön 

välityksellä. Oikeudenhaltijan oikeuksien toteutumisen kannalta olennaisia pykälän 1 ja 3 momentin 



 

säännöksiä sovelletaan kummassakin momentissa olevan nimenomaisen maininnan mukaan vain, jollei 

korvauksesta ole sovittu erikseen. Pykälän 2 momentissa on kysymys tuottajan ja esittävän taiteilijan oikeu-

desta saada korvaus radio- tai televisiolähetyksen samanaikaisesta ja muuttamattomasta edelleen 

lähettämisestä yleisön vastaanotettavaksi. Yksilöllisen sopimusmahdollisuu-den rajoitus ei näissä tilanteissa 

muodostu valiokunnan mielestä oikeudenhaltijan kannaita kohtuuttomaksi, koska hänellä on oikeus sopia 

korvauksesta alkuperäistä radio- tai televisiolähetystä lähettävän toimijan kanssa. 
 

Hyvitysmaksu 

Maksun luonne. Valmistajan tai maahantuojan on 26 a §:n 1 momentin mukaan suoritettava maksu yleisön 

keskuuteen levitettäväksi valmistetusta tai maahan tuodusta ääni- ja kuvanauhasta sekä muusta sellaisesta 

laitteesta, johon teos voidaan tallentaa ja jota merkittävässä määrin käytetään teoksen kappaleen 

valmistamiseen yksityiseen käyttöön. Laitteen esitysajan tai tallennuskapasiteetin perusteella määräytyvä 

maksu suoritetaan tekijöitä edustavan järjestön välityksellä käytettäväksi hyvityksenä teosten tekijöille sekä 

tekijöiden yhteisiin tarkoituksiin. 

Kasettimaksuksi yleisesti kutsutussa hyvityksessä on kysymys lakisääteisestä, viime kädessä laitteiden 

käyttäjiltä yhtenäisin perustein perittävästä ja teosten tekijöille tuloutettavasta rahasuorituksesta. Vaikka 

hyvityksessä voidaan nähdä verolle ominaisia piirteitä, on se valiokunnan mielestä kuitenkin ymmärrettävä 

vahingonkorvaukseen rinnastettavaksi yksityisoikeudelliseksi korvaukseksi teosten kopioinnista tekijöille 

aiheutuvista taloudellisista menetyksistä. Tästä näkökulmasta on jossain määrin ongelmallista, että 

maksusuorituksista kertyneitä varoja käytetään ehdotetun säännöksen perusteella tekijöille suoritettavan 

hyvityksen lisäksi myös "tekijöiden yhteisiin tarkoituksiin". Tarkoituksena esityksen perustelujen mukaan on 

mahdollistaa hyvitysvaikutuksen kohdistaminen mahdollisimman moniin oikeudenhaltijoihin tai kokonaisiin 

oikeudenhalti-jaryhmiin tilanteessa, jossa henkilökohtaisilla tilityksillä ei käytännössä voida saavuttaa 

kaikkia oikeudenhaltijoita. Näin ollen myös kertyneitten varojen yhteistä osuutta käytetään ainakin välillisesti 

hyvitykseksi teosten tekijöille. Säännöksen sanamuotoa on valiokunnan mielestä kuitenkin aiheellista tältä 

osin täsmentää maksun hyvitysluonnet-ta paremmin vastaavaksi. Sama huomautus koskee 26 b §:n 1 

momenttia. 

Hyvitysmaksun periminen. Hyvitysmaksun perii 26 b §:n 1 momentin perusteella opetusministeriön 

hyväksymä tekijänoikeusjärjestö. Esityksestä ei ilmene, mitä perimisellä tässä yhteydessä tarkoitetaan ja 

onko järjestön esimerkiksi tarkoitus suorittaa jonkinlaisia perimistoimenpiteitä. Ehdotuksen muiden 

säännösten perusteella on kuitenkin mahdollista päätellä tarkoituksena olevan, että maksuvelvollisen tulee 



 

vain suorittaa hyvitysmaksu järjestön välityksellä, kuten 26 a §:n 1 momentissa hyvitysmaksun ja 47 a §:ssä 

käyttökorvausten suorittamisesta mainitaan, eli käytännössä järjestölle, jonka asiana on tulouttaa kertyneet 

varat tekijöille. Näin ymmärrettynä sääntely ei valiokunnan mielestä muodostu ongelmalliseksi perustuslain 

näkökulmasta. Ehdotuksen 26 b §:n 1 momentista on tällöin poistettava tarpeetonta epäselvyyttä aiheuttava 

maininta maksun perimisestä. Muussa tapauksessa lakiehdotusta tulee täydentää esimerkiksi saatavien pe-

rinnästä annettua lakia vastaavilla säännöksillä muun ohella maksun perimisessä käytettävissä olevista 

perintätoimista, hyvästä perintätavasta ja maksuvelvollisen oikeusturvasta. 

Jälleenmyyjän regressioikeus. Jälleenmyyjällä on 26 a §:n 2 momentin perusteella oikeus vaatia 

suorittamansa maksu toiselta jälleenmyyjältä. Esityksen perustelujen mukaan kysymys on jälleenmyyjän 

regressioikeudesta ja mahdollisuudesta periä regressi-saatava vastuuketjussa edellä olevalta jälleenmyyjältä. 

Tämä seikka ei ilmene laista, kuten ei sekään, miten jälleenmyyjien keskinäisen vastuuketju määräytyy. 

Sääntelyä on tarpeen näiltä osin täydentää. 
 

Järjestön hyväksyminen 

Hyväksymisen edellytykset. Sopimuslisenssisäännösten nojalla tehtävän sopimuksen toisena osapuolena on 26 

§:n 1 momentin mukaan opetusministeriön hyväksymä, lukuisia tietyn alan Suomessa käytettyjen teosten 

tekijöitä edustava järjestö. Opetusministeriö hyväksyy 26 §:n 2 momentin perusteella järjestön määräajaksi, 

enintään viideksi vuodeksi. Hyväksyminen voidaan peruuttaa, jollei järjestö noudata hyväksymispäätöksessä 

asetettuja ehtoja. — Vastaavia säännöksiä opetusministeriön toimivallasta hyväksyä järjestö sisältyy 26 b §:n 

1 momenttiin ja 47 a §:n 5 momenttiin. 

Hyväksymisen ainoana edellytyksenä on, että järjestö edustaa lukuisia Suomessa käytettyjen teosten 

tekijöitä. Edellytyksen täyttyessä ministeriön on 26 §:n 2 momentin sanamuodon perusteella 

("opetusministeriö hyväksyy") myönnettävä järjestölle säännösten tarkoittama auktorisointi. Lakiehdotuksen 

26 b §:n 1 momentin mukainen hyväksyminen edellyttää lisäksi, että järjestö sitoutuu käyttämään ministeriön 

ja järjestön vuosittain sopiman osan 26 a §:ssä tarkoitetun hyvitysmaksun tuotosta tekijöiden yhteisiin 

tarkoituksiin ministeriön hyväksymän maksuvarojen käyttösuunnitelman mukaisesti. 

Esityksen perusteluissa todetaan, että hyväksymisestä päätettäessä tulee ottaa huomioon muitakin 

seikkoja. Järjestön tulee esimerkiksi olla oikeudenhaltijoita riittävästi edustava. Huomiota tulee kiinnittää 

myös järjestön organisaatioon samoin kuin järjestön valmiuteen ja kykyyn hoitaa auktorisoidulle järjestölle 

lain mukaan kuuluvia tehtäviä. Hyväksymispäätöstä tulee muutenkin harkita kokonaisvaltaisesti ja ottamalla 



 

huomioon kaikki tiedossa olevat asian haarat, joiden luonteesta perusteluissa ei toisaalta tehdä selkoa. Lisäksi 

hyväksyminen voidaan perustelujen mukaan myöntää yhdelle tai useammalle järjestölle järjestelmän 

toimivuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen liittyvät näkökohdat huomioon ottaen. Perustelut — toisin kuin 

lain säännökset — viittaavat pikemminkin ministeriön vapaaseen kuin sidottuun harkintaan. 

Jotta esityksen perusteluista ilmenevä tarkoitus on mahdollista saavuttaa, on lakiehdotusta perustuslain 

2 § :n 3 momentissa säädetyn julkisen vallankäytön lainalai-suusvaatimuksen takia täydennettävä 

säännöksillä järjestön hyväksymisen edellytyksistä ja ministeriön harkintaa ohjaavista seikoista 

hyväksymisestä päätettäessä. Lisäksi on asianmukaista lisätä lakiin säännös hyväksymispäätöksen 

tekemisestä järjestön hakemuksesta. — Samat huomautukset koskevat ministeriön toimivallan sääntelyä 26 b 

§:n 1 momentissa ja 47 a §:ssä. 

Hyväksymispäätöksessä asetettavat ehdot. Lakiehdotuksen 26 §:n 2 momentista ilmenee välillisesti, että 

opetusministeriölle on tarkoitus antaa toimivalta asettaa järjestölle hyväksymispäätöksessä ehtoja. 

Lakiehdotus ei kuitenkaan sisällä nimenomaisia säännöksiä ministeriön tällaisesta toimivallasta eikä siitä, 

mitä tai edes minkä tyyppisiä ehtoja ministeriö voi järjestölle asettaa. Ehdotusta on perustuslain 2 §:n 3 

momentista johtuvista syistä tältäkin osin tarpeen täydentää. — Sama huomautus koskee 47 a §:n 5 mo-

menttia. Myös 26 b §:n 1 momenttiin on tarpeen lisätä säännökset edellytyksistä, joiden täyttyessä 

opetusministeriö hyväksyy momentissa tarkoitetun hyvitysmaksuvarojen käyttösuunnitelman. 

Hyväksymisen peruuttaminen. Ministeriöllä on 26 § :n 2 momentin perusteella toimivalta peruuttaa 

hyväksyminen järjestön rikkoessa hyväksymispäätöksessä asetettuja ehtoja. Perustuslakivaliokunta on 

elinkeinotoiminnan sääntelyn yhteydessä pitänyt luvan peruuttamista vakiintuneesti yksilön oikeusasemaan 

puuttuvana viranomaistoimena vaikutuksiltaan jyrkempänä kuin haetun luvan epäämistä. Valiokunta on sen 

vuoksi katsonut sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannalta välttämättömäksi sitoa luvan peruuttamismahdol-

lisuus vakaviin tai olennaisiin rikkomuksiin tai laiminlyönteihin sekä siihen, että luvanhaltijalle mahdollisesti 

annetut huomautukset ja varoitukset eivät ole johtaneet toiminnassa esiintyneiden puutteiden korjaamiseen 

(PeVL 14/2004 vp, s. 3/1, PeVL 44/2004 vp, s. 2—3). Näitä periaatteita on valiokunnan mielestä syytä 

noudattaa myös ehdotetuissa 26 §:n 2 momentin ja 47 a §:n 5 momentin säännöksissä järjestölle myönnetyn 

hyväksymisen peruuttamisesta. Lakiehdotusta on täydennettävä, jota se voidaan näiltä osin käsitellä 

tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
Asetuksenantovaltuudet 



 

Yleistä. Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvostoja ministeriö voivat antaa asetuksia 

perustuslaissa tai muussa laissa säädetyn valtuuden nojalla. Lailla on kuitenkin säädettävä yksilön oikeuksien 

ja velvollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain alaan. 

Valtuuden säätämiseen laissa on perustuslakivaliokunnan käytännössä kohdistettu vaatimuksia sääntelyn 

täsmällisyydestä ja tarkkarajaisuudesta (esim. PeVL 33/2004 vp, s. 4—6). 

Perustuslakivaliokunta on toistuvasti korostanut, että perustuslain 80 §:n säännökset rajoittavat suoraan 

valtuussäännösten tulkintaa samoin kuin valtuuksien nojalla annettavien säännösten sisältöä. Asetuksella ei 

siten voida antaa yleisiä oikeussääntöjä lain alaan kuuluvista asioista (esim. PeVL 33/2004 vp, s. 4/1). 

Valtioneuvoston asetuksenantovalta. Valtioneuvoston asetuksella säädetään lakiehdotuksen 16 §:n nojalla 

niistä arkistoista, kirjastoista ja museoista, joilla on oikeus valmistaa kappaleita omissa kokoelmissaan 

olevista teoksista. Valtuutus ei sisällä lainkaan 
 
aabiuns^iiamajcui uauuuiarauau ».ayin/a lajfjnvavra lai uujaavia saaiiiiuR.sia, vaau Janaa 

tekijänoikeuden rajoitukseen oikeutettavien laitosten valinnan asetuksenantajan vapaaseen harkintaan. 

Perustuslain 80 §:n 1 momentin näkökulmasta on ongelmallista valtuuttaa asetuksenantaja valitsemaan 

vapaasti myös sellaiset yksityiset laitokset, jotka voivat käyttää lakiin perustuvaa oikeutta teoksen 

kappaleiden valmistamiseen. Ehdotus ei avoimuudessaan täytä valtuuden täsmällisyyteen 

perusoikeuskytkentäisen sääntelyn yhteydessä kohdistuvia vaatimuksia. Sääntelyä on täsmennettävä, jotta 

lakiehdotus voidaan tältä osin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Laista tulee käydä riittävän täs-

mällisesti ilmi vaatimukset, jotka ehdotetussa säännöksessä tarkoitetun laitoksen on täytettävä. Sama 

valtiosääntöoikeudellinen huomautus koskee 16 a §:n 1 ja 2 momenttia, 16 d §:n 1 momenttia sekä 

1 7 § : n 2 ja 3  momenttia.  

£~1?( Lakiehdotuksen 1 7 § : n2 ja 3 momentin mukaan säännöksissä tarkoitetuilla laitoksilla on oikeus 

valmistaa julkaistuista teoksista kappaleita muiden ohella näkö- ja kuulovammaisten käytettäväksi 

valtioneuvoston asetuksella säädettävin ehdoin. Valtuudet ovat täysin avoimia. Niitä on 

täydennettävä esimerkiksi maininnoin siitä, millaisia tai minkä tyyppisiä oikeuksien käyttämiseen 

liittyviä ehtoja asetuksella voidaan säätää, jotta lakiehdotus voidaan tältä osin käsitellä tavallisen 

lain säätämisjärjestyksessä. Valiokunta huomauttaa, että asetuksenantajaa ei voida valtuuttaa 

antamaan säännöksiä esimerkiksi tekijänoikeuden tai sen rajoituksen kannalta olennaisista taikka 

muista vastaavista lain alaan kuuluvista seikoista. 



 

sTfltf Valtioneuvoston asetuksella annetaan 26 h §:n nojalla tarkemmat säännökset pykälässä mainittujen 

lainkohtien täytäntöönpanosta. Tarkempien täytäntöönpanosäännösten antamisvaltuus sisältyy myös 

25 i §:n 3 momenttiin. 

\ Ehdotukset vastaavat sanonnaltaan lakiin tavanomaisesti sisältyvää yleisluonteista valtuutta lain 

täytäntöönpanoa koskevien säännösten antamisesta valtioneuvoston asetuksella. Perustuslakivaliokunta on 

aiemmin torjunut käsityksen, jonka mukaan lain täytäntöönpanosääntelyyn oikeuttavan valtuuden nojalla 

olisi mahdollista antaa asetuksella säännöksiä mistä tahansa lain sääntelyalaan kuuluvasta asiasta, ja todennut 

perustuslain 80 §:ään perustuvasta valtuussääntelyn täsmällisyysvaatimuksesta johtuvan, että 

täytäntöönpanosäännösten antamiseen oikeuttavaa valtuutusta on tulkittava supistavasta Tällaisen 

valtuuden nojalla voidaan valiokunnan kannan mukaan antaa esimerkiksi lain voimaantullessa 

välttämättömiä viranomaistoimintaa ohjaavia säännöksiä (PeVL 40/2002 vp, s. 7/1, PeVL 29/2004 vp, s. 

3/II). Näitä periaatteita tulee noudattaa myös lain yksittäisiin pykäliin sisältyviä täytäntöönpanovaltuuksia 

tulkittaessa ja sovellettaessa. Ehdotettujen valtuuksien käyttöala jää siten verraten vähäiseksi.  ̂ö • 

Lakiehdotuksen 54 §:n 1 momentissa tarkoitetut asiat ratkaistaan erimielisyyden sattuessa 

välimiesmenettelyssä siten kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään. Asianosaiset voivat 2 momentin 

perusteella myös sopia asian saattamisesta välimiesten ratkaistavaksi välimiesmenettelystä annetun lain 

mukaisesti. 

Ehdotus ei muodostu ongelmalliseksi perustuslain 21 §:n 1 momentin kannalta, koska asianosaisella on 

54 §:n 4 momentin perusteella aina mahdollisuus saattaa asia Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 

Avointa valtuutusta välimiesmenettelyn asetuksentasoiseen sääntelyyn ei sen sijaan voida pitää 

asianmukaisena perustuslain 21 §:n 2 momentin vaatimuksen kannalta oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin 

ja hyvän hallinnon takeiden turvaamisesta lailla. Ongelmallista on sekin, että valtuuden nojalla näyttää olevan 

mahdollista rajoituksetta poiketa välimiesmenettelystä annetun lain säännöksistä. Valiokunta pitää 

perustuslain 21 §:n 2 momentin ja 80 §:n 1 momentin takia välttämättömänä, että lakiin lisätään säännökset 

asianosaisten oikeusturvan kannalta olennaisten oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista 

välimiesmenettelyssä ja ehdotettu asetuksenantovaltuus —jos sitä pidetään tarpeellisena — muotoillaan lakia 

tarkempien säännösten antamista tarkoittavaksi. Tämä on edellytys lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen 

lain säätämisjärjestyksessä. 

Ministeriön asetuksenantovalta. Hyvitysmaksun piiriin kuuluvista laitteista säädetään 26 a §:n 3 momentin 

nojalla opetusministeriön asetuksella liikenne-ja viestintäministeriön sekä kauppa- ja teollisuusministeriön 



 

annettua asiasta lausuntonsa. Pykälän 1 momentin perusteella maksun piiriin kuuluvat ääni- ja kuvanauhat 

sekä muut sellaiset laitteet, joihin teos voidaan tallentaa ja jota merkittävässä määrin käytetään teosten kappa-

leiden valmistamiseen yksityiseen käyttöön. Vaikka säännös on ennen muuta laite-sanan laajuuden takia 

verraten väljä, se rajaa asetuksenantovaltuutta perustuslain 80 §:n 1 momentin näkökulmasta riittävästi. 

Valiokunnan mielestä on kuitenkin asianmukaista täsmentää 1 momenttia esimerkiksi maininnalla laitteen 

rinnastettavuudesta ääni-ja kuvanauhaan. 

Opetusministeriön asetuksella säädetään 26 a §:n 3 momentin nojalla myös hyvitysmaksun 

suuruus. Valtuuden käyttöä rajaa hyvin väljä säännös maksun vahvistamisesta sellaiseksi, että sitä 

voidaan pitää sopivana hyvityksenä teosten kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön. 

Maksun suuruudesta säädettäessä tulee momentin mukaan lisäksi ottaa huomioon, missä määrin 

yksityisen kappaleen valmistamisen estäviä teknisiä toimenpiteitä on käytetty yleisön saataviin 

saatettujen teosten suojana. Tämänkään säännöksen ei voida sanoa merkittävästi ohjaavan valtuuden 

käyttöä. 

C» Valtuutus on perustuslain 80 § :n 1 momentin näkökulmasta väljä etenkin, kun ote- 

taan huomion hyvitysmaksun merkitys tekijänoikeuden haltijoiden, maksuvelvollisten ja kuluttajien 

oikeuksien kannalta. Ehdotus ei siksi ole hyvin sopusoinnussa perustuslain 80 §:n 1 momentin sen 

lähtökohdan kanssa, jonka mukaan ministeriölle voidaan osoittaa asetuksenantovaltaa lähinnä 

teknisluonteisissa sekä yhteiskunnalliselta ja poliittiselta merkitykseltään vähäisehköissä asioissa 

(HE 1/1998 vp, s. 132/11, PeVL (27/2004 vp, s. 3, PeVL 33/2004 vp, s. 6/1). Valiokunta pitää edellä 

esitetyn perusteella tärkeänä, että valtuus säätää asetuksella hyvitysmaksun suuruudesta osoitetaan 

ministeriön asemesta valtioneuvostolle. 

£ Opetusministeriön asetuksella säädetään 26 a §:n 3 momentin nojalla myös hyvi- 

tysmaksun ylärajasta. Säännös on erikoinen, koska ehdotetun valtuuden sanamuodon perusteella 

maksun suuruus säädetään ministeriön asetuksella muutoinkin yksiselitei-sesti. 
 

Voimaantulo 

(&(o t Useiden 1. lakiehdotuksen voimaantulosäännöksestä ilmenevien lainkohtien voimaantu-

loajankohdasta ehdotetaan säädettäväksi valtioneuvoston asetuksella. Valtuus on merkityksellinen 

perustuslain 79 §:n 3 momentin näkökulmasta. Sen mukaan laista tulee käydä ilmi, milloin se tulee 

voimaan. Erityisestä syystä laissa voidaan säätää, että sen voimaantuloajankohdasta säädetään 

asetuksella. 



 

Lain voimaantuloajankohdan tulee perustuslakiesityksen perustelujen mukaan käydä 

ensisijaisesti ilmi itse laista. Voimaantuloajankohta voidaan jättää asetuksella säädettäväksi vain 

erityisestä syystä. Tästä voi esitöiden perusteella olla kysymys esimerkiksi silloin, kun suuren 

lainsäädäntökokonaisuuden eri osien on tultava voimaan samana ajankohtana eikä tuota ajankohtaa 

ole lakia säädettäessä tarkoituksenmukaista tai mahdollista vielä vahvistaa (HE 1/1998 vp, s. 130/11). 

Perustuslakivaliokunnan käytännössä erityisenä syynä on pidetty myös lain voimaantuloajankohdan 

sidonnaisuutta Suomen kansainvälisten velvoitteiden tai esimerkiksi Euroopan unionin lainsäädännön 

voimaantuloon (PeVL 43/2000 vp, s. 4—5, PeVL 1/2004 vp, s. 4/II, PeVL 5/2004 vp, s. 2/1, PeVL 

14/2004 vp, s. 5). 

($£t Käsiteltävänä olevan lakiehdotuksen voimaantulosäännöksessä mainituista lainkohdista jotkut (16 b §:n 1 

momentin 2 ja 3 kohta, 16 c §:n 1 momentin 2 ja 3 kohta, 16 c §:n 2 momentti ja 21 §:n 3 momentti) 

ovat tarkoitetut tulemaan voimaan samaan aikaan vapaakappalelainsäädännön uudistuksen 

voimaantulon kanssa. Näiltä osin ehdotus täyttää perustuslain 79 §:n 3 momenttiin sisältyvän erityisen 

syyn vaatimuksen. 

(# Muilta osin sääntelyssä on kysymys tarpeellisen ajan varaamisesta laista johtuvil- 

le hallinnollisille toimenpiteille, käytännön järjestelyille ja tiedottamiselle. Tällaiset toimet ovat 

tavanomaisia lähes kaikelle lainsäädännölle ja tarvittava aika niille voidaan varata päätettäessä lain 

voimaantuloajankohdasta lakia vahvistettaessa. Näiltä osin (13 ja 13 a §, 14 §:n 1 momentti, 16 d §, 

25 a §:n 2 momentti, 25 f §:n 3 momentti sekä 25 g, 25 h, 26, 26 a, 26 b, 26 e ja 26 h §) perustuslain 

79 §:n 3 momentissa tarkoitettu erityisen syyn vaatimus ei valiokunnan mielestä täyty eikä näiden 

lainkohtien voimaantuloajankohdasta säätämistä siten ole mahdollista jättää valtioneuvoston 

asetuksen varaan. Voimaantulosäännöstä on siksi tarkistettava, jotta lakiehdotus voidaan tältä osin 

käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

Lausunto 
 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 

 

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos 

valiokunnan sen 16 §:stä, 16 a §:n 1 ja 2 momentista, 16 d §:n 1 

momentista, 17 §:n 2 ja 3 momentista, 21 §:n 4 momentista, 25 i 

§:n 2 momentista, 26 §:n 2 momentista, 47 a §:n 5 momentista, 54 



 

§:n 1 momentista ja voimaantulosäännöksestä tekemät 

valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti 

huomioon. 
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Muutosehdotus perustuslakivaliokunnan lausuntoluonnokseen 

JAKELUVELVOITTEEN ALAISTEN OHJELMIEN EDELLEEN LÄHETTÄMINEN 

Lisäykset alleviivattuna, [poistot hakasuluissa] 
 

Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys saa tekijänoikeuslain 25 i §:n 1 

momentin nojalla lähettää edelleen johtoja pitkin yleisön vastaanotettavaksi 

viestintämarkkinalain 134 §:ssä tarkoitettuun televisio-ja radiolähetykseen sisältyvän teoksen 

samanaikaisesti alkuperäisen lähetyksen kanssa lähetystä muuttamatta. Tekijällä on 

lakiehdotuksen 25 i §:n 2 momentin perusteella oikeus korvaukseen edelleen lähettämisestä. 

Korvaus voidaan maksaa ainoastaan 26 §:n 1 momentissa tarkoitetun järjestön välityksellä. 

Ehdotus vastaa näiltä osin voimassa olevaa sääntelyä. 

Ellei verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys tarvitse koko 

verkon kapasiteettia muuhun käyttöön, se on viestintämarkkinalain 134 §:n [poist. 1 momentin] 

perusteella velvollinen siirtämään verkossa korvauksetta Yleisradio Oy:n vapaasti 

vastaanotettavissa olevat julkisen palvelun televisio-ja radio-ohjelmistot sekä niihin liittyvät 

vapaasti vastaanotettavissa olevat oheis-ja lisäpalvelut. Sama koskee valtakunnallisen 

ohjelmistoluvan nojalla verkon sijaintikunnassa tarjottuja televisio-ja radio-ohjelmistoja sekä 

niihin sisältyviä ohjelmaa varten toimitettuja aineistoja, ohjelmistoon liittyviä mainoksia ja 

muita vastaavia palveluja. Ohjelmistot ja palvelut on tarjottava käyttäjälle muuttamattomina ja 

samanaikaisina alkuperäisen lähetyksen kanssa. Vapaasti vastaanotettavissa olevat ohjelmistot 

ja palvelut on tarjottava käyttäjille maksutta, mutta teleyritys voi vaatia käyttäjältä kohtuullisen 

maksun verkon ylläpidosta. Teleyrityksellä ei ole edellä mainittujen ohjelmistojen siirto 

velvollisuutta, jos kaapelitelevisioverkon välityskyky on yrityksen käytössä sen omassa 

televisio- tai radiotoiminnassa tai jos se on tarpeen tähän tarkoitukseen yrityksen omaa 

kohtuullista tulevaa tarvetta varten. 

Viestmtämarki:inalakiehdotuksen arvioinnin yhteydessä perustuslakivaliokunta 

katsoi siirtovelvollisuudesta säätämiselle olevan valtiosääntöoikeudellisesti hyväksyttävät, 

sananvapauteen liittyvät perusteet. Valiokunta piti ohjelmistojen jakamista kaapeliverkon 



 

välityksellä televisiotoiminnan valtakunnallisen toteutumisen edellytyksenä tilanteessa, jossa 

televisiolähetykset voitiin noin 40 prosentissa kotitalouksista ottaa käytännössä vastaan vain 

kaapeliteitse. Valiokunta katsoi myös, ettei siirtovelvollisuus ole ollut 

kaapelitelevisioyrityksille yksinomaan taloudellinen rasite, koska kotitalouksien 

kaapeliverkkoon liittymistä on oletettavasti lisännyt se, että verkon kautta on jaettu 

valtakunnallisten televisiokanavien ohjelmistot (PeVL 61/2002 vp, s. 4/H). Mittausten mukaan 

siirto velvoitteen alaisten televisiokanavien yhteenlaskettu osuus on yli 90 % katseluajasta. 

Tällaisessa kokonaisasetelmassa säännös teleyrityksen velvollisuudesta maksaa 

tekijälle korvausta lailla säädetyn velvoitteen täyttämisestä ei valiokunnan mielestä ole 

perustuslain 15 §:n 1 momentissa turvatun omaisuudensuojan näkökulmasta oikeasuhtaista, jos 

tekijän voidaan katsoa saaneen jo alkuperäisen ohjelman lähettäjäyritykseltä korvauksen myös 

ohjelmiston edelleen lähettämisestä. Tekijän oikeus saada korvaus [poist. alkuperäisen 

ohjelman] lähettäjäyrityksen lisäksi myös ohjelmaa jakavalta teleyritykseltä ylittää valiokunnan 

mielestä sen, mihin tekijällä tulee kohtuudella olla tällaisessa tilanteessa oikeus. Valiokunnan 

saaman selvityksen mukaan tekijänoikeusjärjestöt eivät olekaan perineet korvauksia 

jakeluvelvollisilta teleyrityksiltä. Jotta lakiehdotus voidaan tältä osin käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä, tulee [poist. siitä edellä esitetyn perusteella poistaa 25 i §:n 2 momentin 

säännökset tekijän oikeudesta korvaukseen.] tekijänoikeusjärjestöiltä vaadittavalla 

sitoumuksella edelleen varmistaa, ettei korvauksia peritä silloin kun tekijä on jo saanut 

jakelusta korvauksen esimerkiksi alkuperäisen ohjelman lähettäjäyritykseltä. 
 
 
 
 
 

Vastaavasti poistetaan kyseinen pykälä viimeisen sivun lausumaosasta 
LAILLISEN LÄHTEEN VAATIMUS 
 
 

24 a Lisätään 24 ja 25 kappaleen välille uusi kappale (tässä 24 a) 
 

Laillisen lähteen vaatimuksella suojataan tekijän oikeutta omaan teokseensa ja estetään se, että 

joku ottaa teoksen korvausta maksamatta käyttöön eli syyllistyy luvattomaan käyttöön. Sääntely 

on tekijänoikeuden ytimen mukainen ja toteuttaa tekijöiden perusoikeuksia. 
 
 
Kpl 25 Kaksi viimeistä virkettä pois ja tilalle seuraava 
 

Esimerkiksi avoimessa tietoverkossa olevasta aineistosta voi - kuten esityksen perusteluissa 

todetaan - joskus olla vaikea päätellä, onko se laillista vai ei. Tällainen epävarmuus oikeuden 

olemassaolosta voi muodostua ongelmalliseksi. 



 

Kpl 26 viimeinen virke poistetaan ja tilalle seuraava: 

Tämä on luonnollisesti tietoverkkoa käyttävän henkilön kannalta 

ongelmallista. Kpl 27 Vanha kappale pois ja tilalle seuraava: 
 

Internetverkon luonteeseen kuitenkin kuuluu, että käyttäjän täytyy olla lähdekriittinen sieltä 

löytyvän tiedon todenperäisyyden suhteen. Koska vapaa tietoverkko on vapaa myös väärän 

tiedon jakajille, siellä on osattava katsoa eteensä. Epävarmaan tietoon luottaminen ei voi tuottaa 

uusia oikeuksia eikä oikeuta heikentämään toisten oikeuksia. Hallituksen esittämä laillisen 

lähteen vaatimus ei vaikuta säätämisjärjestykseen. 

 

MAAHANTUONNIN KRIMINALISOINTI 

Esitys 
 
 
Poistetaan koko osio, eli kappaleet 37 - 40 

SOPIMUSLISENSSI JA KÄYTTÖKORVAUKSET Kpl 

43 

Kappale 43 poistetaan lausunnosta 
Muutosesitys perustuslakivaliokunnan lausuntoluonnokseen 
 
 

HYVITYSMAKSU 

Kappale 45 
 
 
 



Irina Krohn 1.3.2005 

Nykyisen 2 virkkeen tilalle: 
 

Vaikka hyvityksessä voidaan nähdä verolle ominaisia piirteitä, on se valiokunnan mielestä 

kuitenkin ymmärrettävä yksityisoikeudelliseksi korvaukseksi teosten kopioinnista. 
 
 
(Siitä eteenpäin loppukappale poistetaan aiheettomana) 
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN 
LAUSUNTO */2005 vp 
 
Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja 
rikoslain 49 luvun muuttamisesta 

 

Sivistysvaliokunnalle 
 
 
 

JOHDANTO 
 
 
Vireilletulo 

Eduskunta on 23 päivänä maaliskuuta 2004 lähettäessään hallituksen esityksen laeiksi 

tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta (HE 28/2004 vp) valmistelevasti 

käsiteltäväksi sivistysvaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on 

annettava asiasta lausunto sivistysvaliokunnalle. 

 
 
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

« 

- johtaja Jukka Liedes, opetusministeriö 

- lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö 

- kirkkoneuvos Matti Halttunen, Kirkkohallitus 

- oikeustieteen kandidaatti Kristiina Harenko 

- professori Mikael Hiden 

- assistentti Juha Lavapuro 

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva 

- tutkija Tuomas Mylly 

- professori Olli Mäenpää 

- oikeustieteen tohtori, dosentti Rainer Oesch 
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- professori Tuomas Ojanen 

- professori Kaarlo Tuori 

- professori Veli-Pekka Viljanen. 
 
Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut 

- liikenne- ja viestintäministeriö. 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tekijänoikeuslakia. Esityksen pääasiallisena tarkoituksena on 

panna täytäntöön tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta 

tietoyhteiskunnassa vuonna 2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. 

Tekijänoikeuslakiin ehdotetaan lisäksi tehtäväksi eräitä direktiivistä johtumattomia muita 

muutoksia. Lakiehdotus sisältää säännöksiä muun ohella tekijänoikeuden rajoituksista ja ns. 

sopimuslisenssistä, hyvityksestä teoksen kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön, 

teknisin toimenpitein suojattujen teosten suojasta ja käyttämisestä samoin kuin opetusministeriön 

toimivallasta hyväksyä tekijöitä, esittäviä taiteilijoita ja tuottajia edustavat järjestöt huolehtimaan 

erinäisistä tehtävistä. Esitys sisältää ehdotuksen myös rikoslain 49 luvun muuttamisesta. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne 

on hyväksytty ja vahvistettu. Sopimuslisenssisäännökset, hyvitysmaksu-säännökset sekä eräät 

vireillä olevaan vapaakappalelain uudistukseen kytkeytyvät säännökset ovat kuitenkin tarkoitetut 

tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. Direktiivin 

täytäntöönpanoon varattu aika on päättynyt 22 päivänä joulukuuta 2002. 

Esityksen verraten laajoissa säätämisjärjestysperusteluissa tehdään selkoa yhtäältä 

tekijänoikeuden perustuslainsuojasta ja toisaalta tekijänoikeuden suhteesta sananvapauteen, 

elinkeinovapauteen ja sivistyksellisiin perusoikeuksiin. Tältä pohjalta perusteluissa arvioidaan 

yksityiskohtaisesti ehdotetun sääntelyn perustuslainmukaisuutta. Esityksessä katsotaan, että 

lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Hallitus on kuitenkin pitänyt 

toivottavana perustuslakivaliokunnan lausunnon hankkimista esityksestä. 
 
 
 
VALIOKUNNAN KANNANOTOT 
 
 
Perustelut 



 
 

Yleistä 

Tekijänoikeus luetaan perustuslain 15 §:ssä turvattua omaisuuden suojaa nauttiviin va-

rallisuusarvoisiin immateriaalioikeuksiin (HE 309/1993 vp, s. 62/11, PeVL 1/1995 vp, s. 1 /II). 

Tämä koskee ennen muuta tekijänoikeuteen sisältyviä taloudellisia oikeuksia (PeVL 28/2004 vp, s. 

4/1), kuten oikeutta määrätä teoksen kaupallisesta tai muusta taloudellisesti merkityksellisestä 

käytöstä. Myös tekijän moraalisilla oikeuksilla on liittymäkohtia perusoikeuksiin, kuten 

perustuslain 10 §:ssä turvattuun kunnian suojaan, 7 §:ään sisältyviin tahdonvapauteen ja 

itsemääräämisoikeuteen samoin kuin perustuslain 16 §:ssä turvattuihin sivistyksellisiin oikeuksiin 

(PeVL 28/2004 vp, s. 4). 

Tekijänoikeuslainsäädäntö on merkityksellistä myös muiden henkilöiden kuin te-

kijänoikeuden tai sen lähioikeuksien haltijoiden perusoikeuksien näkökulmasta. Viestinnän 

oikeudellisiin edellytyksiin vaikuttavan sääntelyn yhteydessä on huomionarvoinen esimerkiksi 

perustuslain 12 §:ssä jokaiselle turvattu sananvapaus, johon sisältyy oikeus paitsi ilmaista ja 

julkistaa myös oikeus vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta 

estämättä. Perustuslain 16 §:n säännökset tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaudesta samoin 

kuin mahdollisuudesta itsensä kehittämiseen varattomuuden estämättä ovat merkityksellisiä yhtä 

hyvin tekijöiden kuin teoksia käyttavienkin näkökulmasta. Teoskappaleen omistukseensa 

hankkineen omaisuudensuojaan liittyvät näkökohdat eivät nekään ole vailla merkitystä. 

Tekijänoikeuslainsäädäntö sääntelee keskeisesti tekijänoikeuden haltijan ja muiden 

henkilöiden — ei niinkään tekijän ja julkisen vallan — välisiä suhteita. Perusoikeussäännösten 

vaikutus tällaisiin ns. horisontaalisuhteisiin välittyy perusoikeusuudistuksen esitöiden mukaan 

yleensä perusoikeuksia konkretisoivan tavallisen lainsäädännön välityksellä (HE 309/1993 vp, s. 

29/1). Tällaisessa asetelmassa on valiokunnan mielestä tärkeää, että lainsäädännössä tulevat 

tasapainoisella tavalla huomioon otetuiksi kaikki sääntelyn kannalta merkitykselliset 

perusoikeudet. Sääntely ei saa esimerkiksi johtaa sen enempää tekijänoikeuden haltijoiden kuin 

teosten käyttäjien oikeuksien kohtuuttomaan rajoittamiseen. Perusoikeuksien välinen tasapaino 

tulee ottaa huomioon myös tekijänoikeuslainsäädäntöä tulkittaessa ja sovellettaessa. 

Tekijänoikeuslaki on siihen eri syistä tehtyjen lukuisten osittaismuutosten seurauksena 

muodostunut varsin mutkikkaaksi ja vaikeaselkoiseksi, eikä käsiteltävänä oleva lakiehdotus ole 

kaikin osin omiaan lisäämään sääntelyn selkeyttäjä ymmärrettävyyttä. Tämä on ongelmallista, 

koska tekijänoikeuslainsäädäntö koskee nykyaikaisessa yhteiskunnassa lähes kaikkia ihmisiä. 



 

Viestintäteknologian kehityksen seurauksena yksityiset henkilöt samoin kuin kansalaisjärjestöt ja 

vastaavat voivat yhä enenevässä määrin olla paitsi tekijänoikeuden suojaamien viestien 

vastaanottajia ja käyttäjiä myös niiden tuottajia ja julkaisijoita (ks. PeVM 14/2002 vp, s. 3/II). 

Tietoyhteiskuntaa kehitettäessä on erilaisin teknisin välinein harjoitettavasta viestinnästä tullut 

käytännössä tauotonta ja viestintä voi nykyisin liittyä suureen osaan henkilön päivittäisiä 

toimintoja. Näistä syistä tekijänoikeuslainsäädäntöön kohdistuu erityisiä selkeyden ja 

ymmärrettävyyden vaatimuksia. 

Tekijänoikeuslain vaikeaselkoisuus voi muodostua ongelmalliseksi perustuslain 8 §:ssä 

säädettyyn rikosoikeudelliseen laillisuusperiaatteeseen sisältyvän täsmällisyys- 

 

vaatimuksen kannalta. Sen mukaan kunkin rikoksen tunnusmerkistö on ilmaistava laissa 

riittävällä täsmällisyydellä siten, että säännöksen sanamuodon perusteella on ennakoitavissa, 

onko jokin toiminta tai laiminlyönti rangaistavaa (PeVL 48/2002 vp, s. 2/II, PeVL 26/2004 vp, 

s. 3/II). Tämä vaatimus ei täyty parhaalla mahdollisella tavalla, kun säännökset 

tekijänoikeusrikoksesta ja -rikkomuksesta saavat olennaisen sisältönsä vaikeaselkoisen 

tekijänoikeuslain kautta. Tähän seikkaan on valiokunnan mielestä kiinnitettävä erityistä 

huomiota sovellettaessa rangaistussäännöksiä yksittäistapauksissa. 

Valiokunta pitää edellä esitetyn perusteella tärkeänä, että valtioneuvoston piirissä 

ryhdytään toimiin tekijänoikeuslainsäädäntöä selkeyttävän kokonaisuudistuksen ai-

kaansaamiseksi. Tässä yhteydessä on tarpeen arvioida tekijänoikeuslainsäädännön kokonaisuutta 

eri perusoikeuksien näkökulmista ja toteuttaa lainsäädännön tasapainottamiseksi mahdollisesti 

tarvittavat sääntelytoimet. 
 

Vapaat teokset 

Tekijänoikeuslakiehdotuksen 9 §. Tekijänoikeutta ei 9 §:n 1 momentin mukaan ole lakeihin ia 

asetuksiin eikä viranomaisen tai muun iulkisen toimielimen näätöksiin i a lau- 
-  -  ^  - - - - - - -  -  ^  4 

sumiin taikka viranomaisen tai muun toimielimen niistä tekemiin tai teettämiin käännöksiin. 

Ehdotuksesta sinänsä ei ole perustuslain näkökulmasta huomautettavaa. Lakeihin ja asetuksiin 

on kuitenkin asianmukaista säännöksessä rinnastaa muut Suomen säädöskokoelmasta annetun 
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lain mukaan julkaistavat säädökset ja määräykset samoin kuin valtiosopimukset ja 

kansainvälisiä velvoitteita sisältävät muut vastaavat asiakirjat. 

Tekijänoikeus kohdistuu 9 §:n 2 momentin perusteella myös sellaisiin itsenäisiin teoksiin, 

jotka sisältyvät 1 momentissa tarkoitettuihin asiakirjoihin. Näitä teoksia saa kuitenkin toisintaa 

asiakirjan yhteydessä sekä käyttää asiakirjasta erillään siihen hallinnolliseen tai muuhun 

tarkoitukseen, johon asiakirja liittyy. 

Säännös on ongelmallinen perustuslain 12 §:ssä turvatun sananvapauden ja samassa 

pykälässä vahvistetun julkisuusperiaatteen kannalta. Vaikka tekijänoikeuden suojaamiseen 

tähtäävä päämäärä on perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävä, on kyseenalaista, onko 

ehdotettu sääntely painavan tarpeen vaatima. Lakeihin ja säännöksessä tarkoitettuihin muihin 

asiakirjoihin ei nimittäin yleensä sisälly itsenäisiä teoksia. Jos taas asiakirjan sinänsä julkista 

osaa saa käyttää vapaasti vain asiakirjasta pääteltävään tarkoitukseen, voi tekijänoikeuden 

ulottaminen asiakirjojen osiin joissakin tilanteissa muodostua kohtuuttomaksi rajoitukseksi 

julkiselle keskustelulle, vapaalle tiedonvälitykselle ja vallankäytön julkiselle kritiikille. Ehdotus 

ei valiokunnan mielestä myöskään ole — toisin kuin esityksen perusteluissa todetaan — 

sääntelyä selkeyttävä. 

Ehdotusta tulee edellä esitetyn perusteella täsmentää, jos säännöstä pidetään ylipäätään 

tarpeellisena. Tällöin on syytä harkita lakien ja muiden säädösten sekä viranomaisten niille lailla 

siirretyn toimivallan nojalla antamien yleisten oikeussääntöjen samoin kuin valtiosopimusten ja 

vastaavien asiakirjojen sulkemista kokonaan 2 momentin soveltamisalan ulkopuolelle. Lisäksi 

säännös on syytä muotoilla sananvapautta ja julkisuusperiaatetta ehdotettua vähemmän 

rajoittavasta lähtökohdasta käsin esimerkiksi niin, että asiakirjassa mahdollisesti olevaa 

itsenäistä teosta ei saa asiakirjasta erillään käyttää puhtaasti kaupalliseen tarkoitukseen. 
 

Teoksen esittäminen jumalanpalveluksen yhteydessä 

Julkaistun teoksen saa näytelmä- ja elokuvateosta lukuun ottamatta esittää 21 §:n 1—3 

momentin perusteella julkisesti opetuksen yhteydessä samoin kuin sellaisessa maksuttomassa 

tilaisuudessa, jossa teosten esittäminen ei ole pääasia ja jota ei järjestetä ansiotarkoituksessa. 

Nykyisestä poiketen tämä ei pykälän 4 momentin mukaan kuitenkaan koske teoksen julkista 

esittämistä jumalanpalveluksen yhteydessä. 
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Ehdotus on merkityksellinen perustuslain 11 §:ssä turvatun uskonnonvapauden 

näkökulmasta. Perustuslain 11 §:n 2 momentissa lueteltuihin uskonnonvapauden tärkeimpiin 

ilmenemismuotoihin kuuluu oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa. Uskonnon tunnustamisen ja 

harjoittamisen vapauteen mainitaan säännöksen esitöissä sisältyvän kunkin uskonnollisen 

yhteisön mahdollisuus päättää omista uskonnollisista menoistaan (HE 309/1993 vp, s. 55/11, 

PeVM 10/2002 vp, s. 2—3). Uskonnollisten menojen joukossa jumalanpalveluksen voidaan 

valiokunnan mielestä katsoa kuuluvan uskonnonvapauteen sisältyvän uskonnon 

harjoittamisoikeuden ydinalueelle. pJA O S / v ^̂  Esityksen perusteluista ilmenevänä sääntelyn 

tarkoituksena on siirtää musiikin esittäminen jumalanpalveluksessa tekijänoikeuden piiriin. 

Sääntely ei säännöksen sanamuodon perusteella kuitenkaan rajaudu jumalanpalvelusmusiikkiin, 

vaan kattaa musiikkiteosten lisäksi muidenkin teosten esittämisen jumalanpalveluksessa. 

Ehdotuksen vaikutukset riippuvat tältä osin siitä, missä määrin kunkin uskonnollisen yhteisön 

jumalanpalveluksissa esitettävät tekstit tai esimerkiksi saarnat ovat tekijänoikeuslaissa tarkoi-

tettuja teoksia. Musiikki- ja muiden teosten esittämisen saattaminen tekijöiden tai heitä 

edustavien järjestöjen luvasta riippuvaiseksi merkitsee ehdotetussa muodossaan valiokunnan 

mielestä kaiken kaikkiaan siinä määrin laajaa puuttumista uskonnonharjoittamisoikeuden 

ydinalueelle, ettei ehdotus täytä sääntelyn oikeasuhtaisuuden vaatimuksia. 

Ehdotus on ongelmallinen myös uskonnonvapauteen kiinteästi liittyvän, 

perustus- 

lain 6 §:n 2 momenttiin sisältyvän uskontoon perustuvan syrjinnän kiellon 

näkökulmas- 

ta. Ehdotus nimittäin asettaa jumalanpalvelukset heikompaan asemaan 

lakiehdotuksen 

2 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin muihin julkisiin tilaisuuksiin verrattuna ja 

muodos- 

tuu siten uskonnon perusteella syrjiväksi. 

I Tavallisen lainsäätämisjärjestyksen käytön edellytyksenä näin ollen on, 

että 21 

§:n 4 momentti poistetaan lakiehdotuksesta ja jumalanpalvelus rinnastetaan 

pykälässä joko opetustilaisuuteen tai 2 momentissa tarkoitettuun tilaisuuteen. 
Laillisen lähteen vaatimus 

» 
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Valmistaminen yksityiseen käyttöön. Tekijänoikeuslain 2 luvussa säädetyn tekijänoikeuden 

rajoituksen nojalla ei 11 §:n 5 momentin pääsäännön mukaan saa valmistaa kappaleita 

sellaisesta teoksen kappaleesta, joka on valmistettu tai saatettu yleisön saataviin 2 §:n 

vastaisesti. Kieltoa ei momenttiin sisältyvän poikkeussäännön perusteella sovelleta teosten 

käyttämiseen momentista ilmenevien erinäisten säännösten nojalla. 

Ehdotettu ns. laillisen lähteen vaatimus koskee myös valmistamista yksityiseen käyttöön. 

Jokainen saa nimittäin tekijänoikeuslain 2 lukuun sisältyvän 12 §:n 1 momentin mukaan 

valmistaa julkistetusta teoksesta muutaman kappaleen yksityistä käyttöään varten. Näin 

valmistettuja kappaleita ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen. Tekijänoikeuden tätä rajoitusta 

voidaan perustella esimerkiksi teoksen käyttäjän omaisuuden suojaan, sananvapauteen, 

yksityiselämän suojaan ja sivistyksellisiin oikeuksiin liittyvillä näkökohdilla. 

Henkilöllä tulee ehdotetun sääntelyn perusteella olla tieto lähdekappaleen laillisuudesta, 

jotta hänellä olisi lain 12 §:ään perustuva oikeus. Vaatimus on nykyaikaisessa 

viestintäteknisessä ympäristössä varsin korkea. Esimerkiksi avoimessa tietoverkossa saatavilla 

olevasta aineistosta voi — kuten esityksen perusteluissa todetaan — olla vaikea päätellä, onko 

se laillista vai ei; joskus päättely on jopa mahdotonta. Tällainen epävarmuus oikeuden 

olemassaolosta on perusoikeuskytkentäisen sääntelyn yhteydessä ongelmallista. 

Ongelman vakavuutta lieventää jossain määrin se, että muutaman kappaleen val-

mistaminen yksityistä käyttöä varten 11 §:n 5 momentin vastaisesti ei 56 a §:n 2 momentin 

perusteella ole tekijänoikeusrikkomuksena rangaistava teko. Kappaleen yksityiseen käyttöön 

lainvastaisesti valmistanut on kuitenkin 57 §:n 1 momentin mukaan tuottamuksestaan 

riippumatta velvollinen suorittamaan tekijälle kohtuullisen hyvityksen, minkä lisäksi kappaleen 

valmistaja voidaan 58 §:n nojalla tuomita menettämisseuraamukseen. 

Tällaiset seuraamukset voidaan sääntelyn kokonaisuus huomioon ottaen tuomita myös 

henkilölle, joka ei ole tiennyt hänen käyttämänsä aineiston olevan lainvastaista. Mahdollisuus 

seuraamusten tuomitsemiseen voi valiokunnan mielestä muodostua kohtuuttomaksi etenkin, kun 

henkilön on käytännössä vaikeaa tai jopa mahdotonta saada selkoa käyttämänsä aineiston 

lainmukaisuudesta. 

Valiokunta pitää edellä esitetyn perusteella perusoikeussyistä tärkeänä, että muutaman 

kappaleen valmistaminen tekijänoikeuslain 12 §:n perusteella yksityiseen käyttöön rajataan 

tuottamuksesta riippumattomaan vastuuseen perustuvan seuraamussäänte-lyn ulkopuolelle. 
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Teknisen toimenpiteen suojaamisen kierto. Sellaisesta teoksen kappaleesta ei 11 §:n 5 momentin 

nojalla saa valmistaa kappaleita yksityiseen käyttöön, jota suojaava tekninen toimenpide on 50 a 

§:n vastaisesti kierretty. 

Teoksen kappaleen laillisesti hankkineella on 50 a §:n 3 momentin perusteella oikeus 

kiertää tekninen suojaus saadakseen teoksen kuultavilleen ja nähtävilleen. Suojauksen 

kiertäneen henkilön hallussa on tällöin kappale, jota suojaavaa teknistä toimenpidettä ei ole 

kierretty 50 a §:n vastaisesti vaan sen mukaisesti ja josta henkilöllä 11 §:n 5 momentin 

sanamuodon perusteella on oikeus valmistaa muutama kappale yksityiseen käyttöön. 

Lakiendotuksen 50 a §:n 3 momentin viimeisen virkkeen mukaan teoksesta ei kuitenkaan saa 

valmistaa kappaleita, jos sitä suojaava tekninen toimenpide on kierretty teoksen saamiseksi 

kuultaville ja nähtäville. Kiellettyä on esimerkiksi valmistaa tällaisesta teoksesta kappaleita 

yksityiseen käyttöön. Mainitut säännökset ovat siten keskenään ristiriidassa. 

Valiokunta pitää oikeutta valmistaa teoksesta muutamia kappaleita yksityiseen käyttöön 

teoksen^hankkineen perusoikeuksien näkökulmasta perusteltuna. Viime kädessä kysymys on 

henkilön oikeudesta käyttää teosta sen käyttötarkoitusta vastaavalla tavalla eli oikeudesta 

katsella ja kuunnella teosta. Tekijänoikeutta suojaa valiokunnan mielestä riittävästi 

tekijänoikeuslain 12 §:n 1 momentin sisältämä kielto käyttää momentin nojalla valmistettua 

kappaletta muuhun tarkoitukseen. Lakiehdotuksen 50 a §:n 3 momentista on näin ollen syytä 

poistaa sen viimeinen virke. 

Tallentamis- ja säilyttämisvelvollisuus. Lakiehdotuksen 25 d §:n 4 momentissa säädetään 

oikeudesta valmistaa ja säilyttää lähetetystä tai välitetystä teoksesta kappale lakiin perustuvan 

tallentamis- tai säilyttämisvelvollisuuden täyttämiseksi. Tällaisesta velvollisuudesta on säännös 

esimerkiksi sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 6 §:ssä. Laissa 

säädetyn velvollisuuden täyttämiseen perustuva teoksen kappaleen valmistaminen tulee 

valiokunnan mielestä sisällyttää 11 §:n 5 momentin poikkeussäännöksen piiriin. Tallentamis- ja 

säilyttämisvelvollisuus voi nimittäin kohdistua myös laillisen lähteen vaatimuksen vastaisesti 

valmistettuun aineistoon. Lakiehdotusta on tältä osin tarpeen täydentää. 

Välimuistitallenteet. Valiokunta on kiinnittänyt huomiota 11 §:n 5 momentissa olevan kiellon 

mahdollisiin vaikutuksiin tietoverkon käytön kannalta tarpeellisten hakukoneiden 

toimintaedellytyksille. Hakukoneen toiminta näyttäisi nimittäin merkitsevän laajamittaista ja 
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jatkuvaa tekijänoikeuslain rikkomista siltä osin kuin se perustuu tietoverkossa olevasta 

aineistosta tehtäville ns. välimuistitallenteille, jos tällaisen tallenteen valmistamista ei voida 

pitää lakiehdotuksen 1 1 a §:n mukaan sallittuna kappaleen tilapäisenä valmistamisena. Tällöin 

sääntely muodostuisi perustuslain 12 §:ssä turvatun sananvapauden näkökulmasta 

merkitykselliseksi tietoverkkojen käyttörajoitukseksi. Valiokunta pitää näistä syistä tärkeänä, 

että sivistysvaliokunta selvittää ehdotetun sääntelyn vaikutuksia tältä osin ja varmistaa 

tarvittaessa lakiehdotuksen 11 §:n 5 momentin poikkeussääntöön lisättävin nimenomaisin 

maininnoin, että tietoverkon kaikkien käyttäjien kannalta tarpeellisia hakukoneita voidaan 

tekijänoikeuslainsäädännön estämättä käyttää vastaisuudessakin. 
Jakeluvelvoitteen alaisten ohjelmien edelleen lähettäminen 

Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys saa tekijänoikeuslain 25 i §:n 1 

momentin nojalla lähettää edelleen johtoja pitkin yleisön vastaanotettavaksi vies-

tintämarkkinalain 134 §:ssä tarkoitettuun televisio-ja radiolähetykseen sisältyvän teoksen 

samanaikaisesti alkuperäisen lähetyksen kanssa lähetystä muuttamatta. Tekijällä on 

lakiehdotuksen 25 i §:n 2 momentin perusteella oikeus korvaukseen edelleen lähettämisestä. 

Korvaus voidaan maksaa ainoastaan 26 §:n 1 momentissa tarkoitetun järjestön välityksellä. 

Ehdotus vastaa näiltä osin voimassa olevaa sääntelyä. 

Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on viestintämarkkinalain 134 

§:n 1 momentin perusteella velvollinen 3 momentissa tarkoitettuja tilanteita lukuun ottamatta 

siirtämään verkossa korvauksetta Yleisradio Oy:n vapaasti vastaanotettavissa olevat julkisen 

palvelun televisio- ja radio-ohjelmistot sekä niihin liittyvät vapaasti vastaanotettavissa olevat 

oheis-ja lisäpalvelut. Sama koskee valtakunnallisen ohjelmistoluvan nojalla verkon 

sijaintikunnassa tarjottuja televisio- ja radio-ohjelmistoja sekä niihin sisältyviä ohjelmaa varten 

toimitettuja aineistoja, ohjelmistoihin liittyviä mainoksia ja muita vastaavia palveluja. 

Ohjelmistot ja palvelut on tarjottava käyttäjälle muuttamattomina ja samanaikaisina 

alkuperäisen lähetyksen kanssa. Vapaasti vastaanotettavissa olevat ohjelmistot ja palvelut on 

tarjottava käyttäjille maksutta. 

Viestintämarkkinalakiehdotuksen arvioinnin yhteydessä perustuslakivaliokunta katsoi 

siirtovelvollisuudesta säätämiselle olevan valtiosääntöoikeudelliselta kannalta hyväksyttävät, 

sananvapauteen liittyvät perusteet. Valiokunta piti ohjelmistojen jakamista kaapeliverkkojen 

välityksellä televisiotoiminnan valtakunnallisen toteutumisen edellytyksenä tilanteessa, jossa 
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televisiolähetykset voitiin noin 40 prosentissa kotitalouksista ottaa käytännössä vastaan vain 

kaapeliteitse (PeVL 61/2002 vp, s. 4/II). 

Tällaisessa kokonaisasetelmassa säännös teleyrityksen velvollisuudesta maksaa tekijälle 

korvausta lailla säädetyn velvoitteen täyttämisestä ei valiokunnan mielestä ole perustuslain 15 

§:n 1 momentissa turvatun omaisuudensuojan näkökulmasta oikeasuhtaista. Tekijän oikeus 

saada korvaus alkuperäisen ohjelman lähettäjäyrityksen lisäksi myös ohjelmaa jakavalta 

teleyritykseltä ylittää valiokunnan mielestä sen, mihin tekijällä tulee kohtuudella olla tällaisessa 

tilanteessa oikeus. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan tekijänoikeusjärjestöt eivät olekaan 

perineet korvauksia jakeluvelvollisilta teleyrityksiltä. Jotta lakiehdotus voidaan tältä osin 

käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, tulee siitä edellä esitetyn perusteella poistaa 25 i 

§:n 2 momentin säännökset tekijän oikeudesta korvaukseen jakeluvelvoitteen alaisesta edelleen 

lähettämisestä. 
 

Maahantuonnin kriminalisointi 

Tekijänoikeusrikkomuksesta rangaistaan 56 a §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla sitä, joka 

tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta tuo maahan tai Suomen alueelle edelleen kolmanteen 

maahan kuljetettavaksi teoksen kappaleen, jonka hän tietää tai jota hänellä on perustellusti syytä 

epäillä valmistetuksi ulkomailla sellaisissa olosuhteissa, että valmistaminen Suomessa olisi ollut 

tekijänoikeuslain mukaan rangaistavaa. 

Säännöksen perusteella rangaistavaa on yhdenkin ulkomailla — myös EU:n alueella — 

valmistetun kappaleen maahan tuonti. Säännöksessä ei edellytetä teon liittyvän kaupallisiin 

tarkoituksiin, vaan rangaistavaa on kappaleen maahan tuonti myös yksityisessä tarkoituksessa 

käytettäväksi. Maahan saapuvaa henkilöä on siten säännöksen perusteella mahdollista epäillä 

syylliseksi tekijänoikeusrikkomukseen siinäkin tapauksessa, että hänen hallussaan on 

teoskappaleen hankintamaan lainsäädännön mukaan laillisesti valmistettu kappale. Näin ollen 

sääntely koskee muiden ohella myös Suomeen saapuvaa turistia, jonka hallussa voi esimerkiksi 

olla hänen henkilökohtaiseen käyttöönsä kotimaassaan hankkima ja siellä laillisesti valmistettu 

teoskappale. 

Näin laaja, tekijänoikeuden suojan näkökulmasta kaikkein vähäisimpienkin tekojen 

kriminalisointi ei valiokunnan mielestä vastaa parhaalla mahdollisella tavalla vaatimusta eri 

perusoikeusnäkökohtien tasapainottamisesta. Omaisuudensuojan kannalta on esimerkiksi 
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pulmallista, että yhdenkin, ulkomailla laillisesti valmistetun teoskappaleen henkilökohtaiseen 

käyttöönsä hankkinut voidaan 57 §:n nojalla tuomita suorittamaan tekijälle kohtuullinen hyvitys 

ja korvaus, minkä lisäksi teoskappale voidaan 58 §:n nojalla tuomita menetetyksi. Perustuslain 8 

§:ssä säädettyyn rikosoikeudelliseen laillisuusperiaatteeseen sisältyvän täsmällisyysvaatimuksen 

näkökulmasta taas ei ole asianmukaista, että rikoksen tunnusmerkistö määräytyy teoksen 

valmistamista koskevien verraten vaikeasti avautuvien säännösten kautta, vaikka teon 

rangaistavuus edellyttääkin tahallisuutta tai törkeää huolimattomuutta. 

Laajaan henkilö-ja tekojoukkoon ulottuva rangaistussäännös on valiokunnan mie- 

lestä aiheellista tarkistaa oikeasuhtaisuuden ja täsmällisyyden vaatimuksia paremmin 

vastaavaksi.   __________ 
 

Sopimuslisenssi 

Tekijänoikeuslain 2 luvun säännöksiä sopimuslisenssistä sovelletaan 26 §:n 1 momentin mukaan 

teoksen käytöstä sopimiseen käyttäjän ja opetusministeriön hyväksymän, lukuisia tietyn alan 

Suomessa käytettyjen teosten tekijöitä edustavan järjestön välillä. Käyttäjä saa tällaisen 

sopimuksen mukaisin ehdoin käyttää sellaistakin tekijänoikeuden suojaamaa saman alan teosta, 

jonka tekijää järjestö ei edusta. Järjestön oikeus tehdä sopimuksia myös muiden kuin järjestölle 

sopimusoikeuden luovuttaneiden tekijöiden puolesta on perustuslaissa turvatun 

omaisuudensuojan näkökulmasta merkityksellinen tekijän sopimusvapauteen kohdistuva rajoitus 

(PeVL 41/2000 vp, s. 3/1). 

Sopimuslisenssijärjestelmä on voimassa olevaan lakiin perustuva ja vakiintunut 

tekijänoikeuksien yhteisvalvonnan muoto, jonka tarkoituksena on muun ohella helpottaa teosten 

käyttäjien mahdollisuuksia hankkia tekijänoikeuslainsäädännön edellyttämät luvat etenkin 

aineiston massaluonteisia käyttötilanteita varten. Järjestelmälle on siten käyttäjien 

perusoikeuksien, kuten sananvapauden ja sivistyksellisten oikeuksien edistämiseen liittyvät 

hyväksyttävät perusteet. Sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannalta on huomattava, että tekijällä on 

sopimuslisenssiä koskevien erityissäännösten perusteella 

oikeus kieltää teoksensa käyttö lukuun ottamatta teoksen valokopiointiin 13 § :n mukaan 

liittyvää vähäistä poikkeusta. Järjestön ulkopuolisella tekijällä on 26 §:n 4 momentin pe- 

rusteella laajempi oikeus saada korvaus teoksen käytöstä kuin järjestön edustamilla te- 

kijöillä. Lisäksi on olennaista, että tekijällä on esityksen perustelujen mukaan oikeus so- 
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pimuslisenssisäännösten estämättä kaikissa tapauksissa sopia teoksen käyttämisestä sil- 

tä osin kuin hän ei ole luovuttanut teoksen käyttösopimusten teko-oikeutta järjestölle. 

Sääntely ei vaikuta lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen.     , /  

 
Hyvitysmaksu 

Maksun luonne. Valmistajan tai maahantuojan on 26 a §:n 1 momentin mukaan suoritettava 

maksu yleisön keskuuteen levitettäväksi valmistetusta tai maahan tuodusta ääni- ja kuvanauhasta 

sekä muusta sellaisesta laitteesta, johon teos voidaan tallentaa ja jota merkittävässä määrin 

käytetään teoksen kappaleen valmistamiseen yksityiseen käyttöön. Laitteen esitysajan tai 

tallennuskapasiteetin perusteella määräytyvä maksu suoritetaan tekijöitä edustavan järjestön 

välityksellä käytettäväksi hyvityksenä teosten tekijöille sekä tekijöiden yhteisiin tarkoituksiin. 

Kasettimaksuksi yleisesti kutsutussa hyvityksessä on kysymys lakisääteisestä, viim e 

kädessä laitteiden käyttäjiltä yhtenäisin perustein perittävästä ja teosten tekijöille tuloutettavasta 

rahasuorituksesta. Vaikka hyvityksessä voidaan nähdä verolle ominaisia piirteitä, on se 

valiokunnan mielestä kuitenkin ymmärrettävä yksityisoikeudelliseksi korvaukseksi/teosten 

kopioinnista tekijöille aiheutuvista taloudellisista menetyksistä. Tästä näkökulmasta on jossain 

määrin ongelmallista, että maksusuorituksista kertyneitä varoja käytetään ehdotetun säännöksen 

perusteella tekijöille suoritettavan hyvityksen lisäksi myös "tekijöiden yhteisiin tarkoituksiin". 

Tarkoituksena esityksen perustelujen mukaan on mahdollistaa hyvitysvaikutuksen 

kohdistaminen mahdollisimman moniin oikeudenhaltijoihin tai kokonaisiin 

oikeudenhaltijaryhmiin tilanteessa, jossa henkilökohtaisilla tilityksillä ei käytännössä voida 

saavuttaa kaikkia oikeudenhaltijoita. Näin ollen myös kertyneitten varojen yhteistä osuutta 

käytetään ainakin välillisesti hyvitykseksi teosten tekijöille. Säännöksen sanamuotoa on 

valiokunnan mielestä kuitenkin aiheellista tältä osin täsmentää maksun hyvitysluonnetta 

paremmin vastaavaksi. Sama huomautus koskee 26 b §:n 1 momenttia. 

Hyvitysmaksun periminen. Hyvitysmaksun perii 26 b §:n 1 momentin perusteella ope-

tusministeriön hyväksymä tekijänoikeusjärjestö. Esityksestä ei ilmene, mitä perimisellä tässä 

yhteydessä tarkoitetaan ja onko järjestön esimerkiksi tarkoitus suorittaa jonkinlaisia 

perimistoimenpiteitä. Ehdotuksen muiden säännösten perusteella on kuitenkin mahdollista 

päätellä tarkoituksena olevan, että maksuvelvollisen tulee vain suorittaa hyvitysmaksu järjestön 
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välityksellä, kuten 26 a §:n 1 momentissa hyvitysmaksun ja 47 a §:ssä käyttökorvausten 

suorittamisesta mainitaan, eli käytännössä järjestölle, jonka asiana on tulouttaa kertyneet varat 

tekijöille. Näin ymmärrettynä sääntely ei valiokunnan mielestä muodostu ongelmalliseksi 

perustuslain näkökulmasta. Ehdotuksen 26 b §:n 1 momentista on tällöin poistettava tarpeetonta 

epäselvyyttä aiheuttava maininta maksun perimisestä. Muussa tapauksessa lakiehdotusta tulee 

täydentää esimerkiksi saatavien perinnästä annettua lakia vastaavilla säännöksillä muun ohella 

maksun perimisessä käytettävissä olevista perintätoimista, hyvästä perintätavasta ja 

maksuvelvollisen oikeusturvasta. 

Jälleenmyyjän regressioikeus. Jälleenmyyjällä on 26 a §:n 2 momentin perusteella oikeus vaatia 

suorittamansa maksu toiselta jälleenmyyjältä. Esityksen perustelujen mukaan kysymys on 

jälleenmyyjän regressioikeudesta ja mahdollisuudesta perii regressi-saatava vastuuketjussa 

edellä olevalta jälleenmyyjältä. Tämä seikka ei ilmene laista, katen ei sekään, miten 

jälleenmyyjien keskinäinen vastuuketju määräytyy. Sääntelyä on tarpeen näiltä osin täydentää. 
 

Järjestön hyväksyminen 

Hyväksymisen edellytykset. Sopimuslisenssisäännösten nojalla tehtävän sopimuksen toisena 

osapuolena on 26 §:n 1 momentin mukaan opetusministeriön hyväksymä, lukuisia tietyn alan 

Suomessa käytettyjen teosten tekijöitä edustava järjestö. Opetusministeriö hyväksyy 26 §:n 2 

momentin perusteella järjestön määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi. Hyväksyminen voidaan 

peruuttaa, jollei järjestö noudata hyväksymispäätöksessä asetettuja ehtoja. — Vastaavia 

säännöksiä opetusministeriön toimivallasta hyväksyä järjestö sisältyy 26 b §:n 1 momenttiin ja 

47 a §:n 5 momenttiin. 

Hyväksymisen ainoana edellytyksenä on, että järjestö edustaa lukuisia Suomessa 

käytettyjen teosten tekijöitä. Edellytyksen täyttyessä ministeriön on 26 §:n 2 momentin 

sanamuodon perusteella ("opetusministeriö hyväksyy") myönnettävä järjestölle säännösten 

tarkoittama auktorisointi. Lakiehdotuksen 26 b §:n 1 momentin mukainen hyväksyminen 

edellyttää Iisaksi, että järjestö sitoutuu käyttämään ministeriön ja järjestön vuosittain sopiman 

osan 26 a §:ssä tarkoitetun hyvitysmaksun tuotosta tekijöiden yhteisiin tarkoituksiin ministeriön 

hyväksymän maksuvarojen käyttösuunnitelman mukaisesti. 
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Esityksen perusteluissa todetaan, että hyväksymisestä päätettäessä tulee ottaa huomioon 

muitakin seikkoja. Järjestön tulee esimerkiksi olla oikeudenhaltijoita riittävästi edustava. 

Huomiota tulee kiinnittää myös järjestön organisaatioon samoin kuin järjestön valmiuteen ja 

kykyyn hoitaa auktorisoidulle järjestölle lain mukaan kuuluvia tehtäviä. Hyväksymispäätöstä 

tulee muutenkin harkita kokonaisvaltaisesti ja ottamalla huomioon kaikki tiedossa olevat asian 

haarat, joiden luonteesta perusteluissa ei toisaalta tehdä selkoa. Lisäksi hyväksyminen voidaan 

perustelujen mukaan myöntää yhdelle tai useammalle järjestölle järjestelmän toimivuuteen ja 

tarkoituksenmukaisuuteen liittyvät näkökohdat huomioon ottaen. Perustelut — toisin kuin lain 

säännökset — viittaavat pikemminkin ministeriön vapaaseen kuin sidottuun harkintaan. 

Jotta esityksen perusteluista ilmenevä tarkoitus on mahdollista saavuttaa, on lakiehdotusta 

perustuslain 2 §:n 3 momentissa säädetyn julkisen vallankäytön lainalai-suusvaatimuksen takia 

täydennettävä säännöksillä järjestön hyväksymisen edellytyksistä ja ministeriön harkintaa 

ohjaavista seikoista hyväksymisestä päätettäessä. Lisäksi on asianmukaista lisätä lakiin säännös 

hyväksymispäätöksen tekemisestä järjestön hakemuksesta. — Samat huomautukset koskevat 

ministeriön toimivallan sääntelyä 26 b §:n 1 momentissa ja 47 a §:ssä. 

Hyväksymispäätöksessä asetettavat ehdot. Lakiehdotuksen 26 §:n 2 momentista ilmenee 

välillisesti, että opetusministeriölle on tarkoitus antaa toimivalta asettaa järjestölle 

hyväksymispäätöksessä ehtoja. Lakiehdotus ei kuitenkaan sisällä nimenomaisia säännöksiä 

ministeriön tällaisesta toimivallasta eikä siitä, mitä tai edes minkä tyyppisiä ehtoja ministeriö voi 

järjestölle asettaa. Ehdotusta on perustuslain 2 §:n 3 momentista johtuvista syistä tältäkin osin 

tarpeen täydentää. — Sama huomautus koskee 47 a §:n 5 momenttia. Myös 26 b §:n 1 

momenttiin on tarpeen lisätä säännökset edellytyksistä, joiden täyttyessä opetusministeriö 

hyväksyy momentissa tarkoitetun hyvitysmaksuvarojen käyttösuunnitelman. 

Hyväksymisen peruuttaminen. Ministeriöllä on 26 §:n 2 momentin perusteella toimivalta 

peruuttaa hyväksyminen järjestön rikkoessa hyväksymispäätöksessä asetettuja ehtoja. 

Perustuslakivaliokunta on elinkeinotoiminnan sääntelyn yhteydessä pitänyt luvan peruuttamista 

vakiintuneesti yksilön oikeusasemaan puuttuvana viranomaistoimena vaikutuksiltaan 

jyrkempänä kuin haetun luvan epäämistä. Valiokunta on sen vuoksi katsonut sääntelyn 

oikeasuhtaisuuden kannalta välttämättömäksi sitoa luvan peruuttamismahdol-lisuus vakaviin tai 

olennaisiin rikkomuksiin tai laiminlyönteihin sekä siihen, että luvanhaltijalle mahdollisesti 



PeVL */2005 vp — HE 28/2004 vp 

annetut huomautukset ja varoitukset eivät ole johtaneet toiminnassa esiintyneiden puutteiden 

korjaamiseen (PeVL 14/2004 vp, s. 3/1, PeVL 44/2004 vp, s. 2—3). Näitä periaatteita on 

valiokunnan mielestä syytä noudattaa myös ehdotetuissa 26 §:n 2 momentin ja 47 a §:n 5 

momentin säännöksissä järjestölle myönnetyn hyväksymisen peruuttamisesta. Lakiehdotusta on 

täydennettävä, jota se voidaan näiltä osin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
 

Asetuksenantovaltuudet 

Yleistä. Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvostoja ministeriö voivat antaa 

asetuksia perustuslaissa tai muussa laissa säädetyn valtuuden nojalla. Lailla on kuitenkin 

säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka perustuslain 

mukaan muuten kuuluvat lain alaan. Valtuuden säätämiseen laissa on perustuslakivaliokunnan 

käytännössä kohdistettu vaatimuksia sääntelyn täsmällisyydestä ja tarkkarajaisuudesta (esim. 

PeVL 33/2004 vp, s. 4—6). 

Perustuslakivaliokunta on toistuvasti korostanut, että perustuslain 80 §:n säännökset 

rajoittavat suoraan valtuussäännösten tulkintaa samoin kuin valtuuksien nojalla annettavien 

säännösten sisältöä. Asetuksella ei siten voida antaa yleisiä oikeussääntöjä lain alaan kuuluvista 

asioista (esim. PeVL 33/2004 vp, s. 4/1). 

Valtioneuvoston asetuksenantovalta. Valtioneuvoston asetuksella säädetään lakiehdotuksen 16 

§:n nojalla niistä arkistoista, kirjastoista ja museoista, joilla on oikeus valmistaa kappaleita 

omissa kokoelmissaan olevista teoksista. Valtuutus ei sisällä lainkaan asetuksenantajan 

harkintavallan käyttöä rajoittavia tai ohjaavia säännöksiä, vaan jättää tekijänoikeuden 

rajoitukseen oikeutettavien laitosten valinnan asetuksenantajan vapaaseen harkintaan. 

Perustuslain 80 §:n 1 momentin näkökulmasta on ongelmallista valtuuttaa asetuksenantaja 

valitsemaan vapaasti myös sellaiset yksityiset laitokset, jotka voivat käyttää lakiin perustuvaa 

oikeutta teoksen kappaleiden valmistamiseen. Ehdotus ei avoimuudessaan täytä valtuuden 

täsmällisyyteen perusoikeuskytkentäisen sääntelyn yhteydessä kohdistuvia vaatimuksia. 

Sääntelyä on täsmennettävä, jotta lakiehdotus voidaan tältä osin käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. Laista tulee käydä riittävän täsmällisesti ilmi vaatimukset, jotka 

ehdotetussa säännöksessä tarkoitetun laitoksen on täytettävä. Sama valtiosääntöoikeudellinen 
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huomautus koskee 16 a §:n 1 ja 2 momenttia, 16 d §:n 1 momenttia sekä 17 §:n 2 ja 3 

momenttia. 

Lakiehdotuksen 17 §:n 2 ja 3 momentin mukaan säännöksissä tarkoitetuilla laitoksilla on 

oikeus valmistaa julkaistuista teoksista kappaleita muiden ohella näkö-ja kuulovammaisten 

käytettäväksi valtioneuvoston asetuksella säädettävin ehdoin. Valtuudet ovat täysin avoimia. 

Niitä on täydennettävä esimerkiksi maininnoin siitä, millaisia tai minkä tyyppisiä oikeuksien 

käyttämiseen liittyviä ehtoja asetuksella voidaan säätää, jotta lakiehdotus voidaan tältä osin 

käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Valiokunta huomauttaa, että asetuksenantajaa ei 

voida valtuuttaa antamaan säännöksiä esimerkiksi tekijänoikeuden tai sen rajoituksen kannalta 

olennaisista taikka muista vastaavista lain alaan kuuluvista seikoista. 

Valtioneuvoston asetuksella annetaan 26 h §:n nojalla tarkemmat säännökset pykälässä 

mainittujen lainkohtien täytäntöönpanosta. Tarkempien täytäntöönpanosäännösten 

antamisvaltuus sisältyy myös 25 i §:n 3 momenttiin. 

Ehdotukset vastaavat sanonnaltaan lakiin tavanomaisesti sisältyvää yleisluonteista 

valtuutta lain täytäntöönpanoa koskevien säännösten antamisesta valtioneuvoston asetuksella. 

Perustuslakivaliokunta on aiemmin torjunut käsityksen, jonka mukaan lain 

täytäntöönpanosääntelyyn oikeuttavan valtuuden nojalla olisi mahdollista antaa asetuksella 

säännöksiä mistä tahansa lain sääntelyalaan kuuluvasta asiasta, ja todennut perustuslain 80 §:ään 

perustuvasta valtuussääntelyn täsmällisyysvaatimuksesta johtuvan, että 

täytäntöönpanosäännösten antamiseen oikeuttavaa valtuutusta on tulkittava supistavas-ti. 

Tällaisen valtuuden nojalla voidaan valiokunnan kannan mukaan antaa esimerkiksi lain 

voimaantullessa välttämättömiä viranomaistoimintaa ohjaavia säännöksiä (PeVL 40/2002 vp, s. 

7/1, PeVL 29/2004 vp, s. 3/II). Näitä periaatteita tulee noudattaa myös lain yksittäisiin pykäliin 

sisältyviä täytäntöönpanovaltuuksia tulkittaessa ja sovellettaessa. Ehdotettujen valtuuksien 

käyttöala jää siten verraten vähäiseksi. 

Lakiehdotuksen 54 § :n 1 momentissa tarkoitetut asiat ratkaistaan erimielisyyden sattuessa 

välimiesmenettelyssä siten kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään. Asianosaiset voivat 2 

momentin perusteella myös sopia asian saattamisesta välimiesten ratkaistavaksi 

välimiesmenettelystä annetun lain mukaisesti. 

* Ehdotus ei muodostu ongelmalliseksi perustuslain 21 §:n 1 momentin kannalta, koska 

asianosaisella on 54 §:n 4 momentin perusteella aina mahdollisuus saattaa asia Helsingin 
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käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Avointa valtuutusta välimiesmenettelyn asetuksentasoiseen 

sääntelyyn ei sen sijaan voida pitää asianmukaisena perustuslain 21 §:n 2 momentin 

vaatimuksen kannalta oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeiden 

turvaamisesta lailla. Ongelmallista on sekin, että valtuuden nojalla näyttää olevan mahdollista 

rajoituksetta poiketa välimiesmenettelystä annetun lain säännöksistä. Valiokunta pitää 

perustuslain 21 §:n 2 momentin ja 80 §:n 1 momentin takia välttämättömänä, että lakiin lisätään 

säännökset asianosaisten oikeusturvan kannalta olennaisten oikeuksien ja velvollisuuksien 

perusteista välimiesmenettelyssä ja ehdotettu asetuksenantovaltuus —jos sitä pidetään 

tarpeellisena — muotoillaan lakia tarkempien säännösten antamista tarkoittavaksi. Tämä on 

edellytys lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

Ministeriön asetuksenantovalta. Hyvitysmaksun piiriin kuuluvista laitteista säädetään 26 a §:n 3 

momentin nojalla opetusministeriön asetuksella liikenne-ja viestintäministeriön sekä kauppa- ja 

teollisuusministeriön annettua asiasta lausuntonsa. Pykälän 1 momentin perusteella maksun 

piiriin kuuluvat ääni- ja kuvanauhat sekä muut sellaiset laitteet, joihin teos voidaan tallentaa ja 

jota merkittävässä määrin käytetään teosten kappaleiden valmistamiseen yksityiseen käyttöön. 

Vaikka säännös on ennen muuta laite-sanan laajuuden takia verraten väljä, se rajaa 

asetuksenantovaltuutta perustuslain 80 §:n 1 momentin näkökulmasta riittävästi. Valiokunnan 

mielestä on kuitenkin asianmukaista täsmentää 1 momenttia esimerkiksi maininnalla laitteen 

rinnastettavuudesta ääni-ja kuvanauhaan. 

Opetusministeriön asetuksella säädetään 26 a §:n 3 momentin nojalla myös hyvi-

tysmaksun suuruus. Valtuuden käyttöä rajaa hyvin väljä säännös maksun vahvistamisesta 

sellaiseksi, että sitä voidaan pitää sopivana hyvityksenä teosten kappaleiden valmistamisesta 

yksityiseen käyttöön. Maksun suuruudesta säädettäessä tulee momentin mukaan lisäksi ottaa 

huomioon, missä määrin yksityisen kappaleen valmistamisen estäviä teknisiä toimenpiteitä on 

käytetty yleisön saataviin saatettujen teosten suojana. Tämänkään säännöksen ei voida sanoa 

merkittävästi ohjaavan valtuuden käyttöä. 

Valtuutus on perustuslain 80 §:n 1 momentin näkökulmasta väljä etenkin, kun ote-taan 

huomion hyvitysmaksun merkitys tekijänoikeuden haltijoiden, maksuvelvollisten ja kuluttajien 

oikeuksien kannalta. Ehdotus ei siksi ole hyvin sopusoinnussa perustuslain 80 §:n 1 momentin 

sen lähtökohdan kanssa, jonka mukaan ministeriölle voidaan osoittaa asetuksenantovaltaa 
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lähinnä teknisluonteisissa sekä yhteiskunnalliselta ja poliittiselta merkitykseltään vähäisehköissä 

asioissa (HE 1/1998 vp, s. 132/11, PeVL 27/2004 vp, s. 3, PeVL 33/2004 vp, s. 6/1). Valiokunta 

pitää edellä esitetyn perusteella tärkeänä, että valtuutta säätää asetuksella hyvitysmaksun 

suuruudesta täsmennetään tai valtuus osoitetaan ministeriön asemesta valtioneuvostolle. 

Opetusministeriön asetuksella säädetään 26 a §:n 3 momentin nojalla myös hyvi-

tysmaksun ylärajasta. Säännös on erikoinen, koska ehdotetun valtuuden sanamuodon perusteella 

maksun suuruus säädetään ministeriön asetuksella muutoinkin yksiselitteisesti. 

 

Useiden 1. lakiehdotuksen voimaantulosäännöksestä ilmenevien lainkohtien voimaantu-

loajankohdasta ehdotetaan säädettäväksi valtioneuvoston asetuksella. Valtuus on merki-

tyksellinen perustuslain 79 §:n 3 momentin näkökulmasta. Sen mukaan laista tulee käydä ilmi, 

milloin se tulee voimaan. Erityisestä syystä laissa voidaan säätää, että sen voi-

maantuloajankohdasta säädetään asetuksella. 

Lain voimaantuloajankohdan tulee perustuslakiesityksen perustelujen mukaan käydä 

ensisijaisesti ilmi itse laista. Voimaantuloajankohta voidaan jättää asetuksella säädettäväksi vain 

erityisestä syystä. Tästä voi esitöiden perusteella olla kysymys esimerkiksi silloin, kun suuren 

lainsäädäntökokonaisuuden eri osien on tultava voimaan samana ajankohtana eikä tuota 

ajankohtaa ole lakia säädettäessä tarkoituksenmukaista tai mahdollista vielä vahvistaa (HE 

1/1998 vp, s. 130/11). Perustuslakivaliokunnan käytännössä erityisenä syynä on pidetty myös 

lain voimaantuloajankohdan sidonnaisuutta Suomen kansainvälisten velvoitteiden tai 

esimerkiksi Euroopan unionin lainsäädännön voimaantuloon (PeVL 43/2000 vp, s. 4—5, PeVL 

1/2004 vp, s. 4/II, PeVL 5/2004 vp, s. 2/1, PeVL 14/2004 vp, s. 5). 

Käsiteltävänä olevan lakiehdotuksen voimaantulosäännöksessä mainituista lainkohdista 

jotkut (16 b §:n 1 momentin 2 ja 3 kohta, 16 c §:n 1 momentin 2 ja 3 kohta, 16 c §:n 2 momentti 

ja 2 1 §:n 3 momentti) ovat tarkoitetut tulemaan voimaan samaan aikaan 

vapaakappalelainsäädännön uudistuksen voimaantulon kanssa. Näiltä osin ehdotus täyttää 

perustuslain 79 §:n 3 momenttiin sisältyvän erityisen syyn vaatimuksen. 
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Voimaantulo 

Muilta osin sääntelyssä on kysymys tarpeellisen ajan varaamisesta laista johtuville 

hallinnollisille toimenpiteille, käytännön järjestelyille ja tiedottamiselle. Tällaiset toimet ovat 

tavanomaisia lähes kaikelle lainsäädännölle ja tarvittava aika niille voidaan varata päätettäessä 

lain voimaantuloajankohdasta lakia vahvistettaessa. Näiltä osin (13 ja 13 a §, 14 §:n 1 momentti, 

16 d §, 25 a §:n 2 momentti, 25 f §:n 3 momentti sekä 25 g, 25 h, 26, 26 a, 26 b, 26 e ja 26 h §) 

perustuslain 79 §:n 3 momentissa tarkoitettu erityisen syyn vaatimus ei valiokunnan mielestä 

täyty eikä näiden lainkohtien voimaantuloajankohdasta säätämistä siten ole mahdollista jättää 

valtioneuvoston asetuksen varaan. Voimaantulosäännöstä on siksi tarkistettava, jotta lakiehdotus 

voidaan tältä osin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
 

Lausunto 
 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 

 

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, 

jos valiokunnan sen 16 §:stä, 16 a §:n 1 ja 2 

momentista, 16 d §:n 1 momentista, 17 §:n 2 ja 3 

momentista, 21 §:n 4 momentista, 25 i §:n 2 

momentista, 26 §:n 2 momentista, 47 a §:n 5 

momentista, 54 §:n 1 momentista ja voi-

maantulosäännöksestä tekemät valtiosääntö-

oikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti 

huomioon. 
 
 
 
Helsingissä päivänä helmikuuta 2005 
 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Kimmo Sasi /kok 
vpj. Arja Alho /sd 
jäs.   Leena H^4etrrro-/k-erk 

Hannu Hoskonen /kesk 
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Voimaantulo 
Roger Jansson /r 
Irina Krohn /vihr 
Miapetra Kumpula /sd 

Annika Lapintie /vas Outi Ojala 
/vas Reino Ojala /sd Klaus 
Pentti /kesk Markku Rossi /kesk 
Simo Rundgren /kesk Arto 
Satonen /kok Seppo Särkiniemi 
/kesk Ilkka Taipale /sd 

Astrid Thors Ix. \ > » ' / • » 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Sami Manninen. 



 

1 
 
 

Eriävä mielipide 
 

Esitetty sääntely vaikuttaa perustuslain 11 §:ssä turvattuun uskonnonvapauteen, jonka 
ydinalueeseen kuuluu oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa. Jumalanpalvelusmusiikin 
esityskorvauksen vaikutukset yksittäisten ihmisten uskonnon tunnustamiseen ja 
harjoittamiseen jäisivät kuitenkin vähäisiksi. Esitys ei myöskään vaikuttaisi ihmisten 
oikeuteen kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Sääntelyn vaikutukset 
kohdistuisivat lähinnä seurakuntien taloudelliseen tilanteeseen. 
 

Jumalanpalvelusten yhteydessä esitettävästä musiikista maksetaan sen tekijöille korvaus 
useimmissa Euroopan maissa. Yhdessätoista ns. vanhassa ETA-maassa tekijöille maksetaan 
korvaus jumalanpalvelusmusiikista. Pohjoismaissa korvaus maksetaan Norjassa, Islannissa ja 
Tanskassa, joissa korvaustaso on kolmesta neljään senttiä seurakuntalaista kohden vuodessa. 
 

Jumalanpalveluksia ei voi rinnastaa tekijänoikeuslain 21 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin 
kansanvalistus- ja hyväntekeväisyystilaisuuksiin, koska niihin ei varta vasten tehdä musiikkia. 
Maassamme järjestetään vuosittain noin 70 000 jumalanpalvelusta. 
 

Esitetty sääntely olisi merkityksellistä jumalanpalveluksissa esitettävän musiikin tekijöiden 
perustuslain 15 §:ssä turvatun omaisuudensuojan kannalta. Jumalanpalvelukset ovat usein 
ainoa tilaisuus, missä heidän tekemiään teoksia esitetään. Lisäksi sääntely saattaisi 
jumalanpalveluksissa esitettävän musiikin tekijät perustuslain 6 §:ssä tarkoitetulla tavalla 
yhdenvertaiseen asemaan muiden tekijöiden kanssa. Sääntelyn tarkoituksena ei ole vaikuttaa 
seurakuntien vapauteen päättää jumalanpalvelusten sisällöstä tai kulusta. 
 

Koska esitetvn sääntelyn vaikutukset ovat oääasiallisesti taloudellisia ia vaikutukset uskonnon 
vapauden toteutumisen kannalta olisivat näin ollen vähäiset, ei esitetty sääntely edellytä 
pemsmslainsäätämisjärjestyksen käyttämistä. 
 
 

Eduskunnassa 10 päivänä maaliskuuta 2005 
 
 
 

Irina Krohn 
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