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1. TEKIJÄNOIKEUSMARKKINOIDEN SÄÄNTELY

1.1. Tekijänoikeuden ja kilpailuoikeuden soveltamisalue ja
tavoitteet

Tapaukset, joissa tekijänoikeus on joutunut ristiriitaan
kilpailuoikeuden tavoitteiden kanssa ovat yleistyneet niin
Euroopan Unionin kuin sen jäsenvaltioiden oikeuskäytännössä.
Tähän on syynä paitsi oikeuksien kasvava taloudellinen merkitys,
myös kansallisen kilpailulainsäädännön soveltamisalueen
laajeneminen.

Kilpailulainsäädäntöä sovelletaan pääsääntöisesti kaikkeen
taloudelliseen toimintaan markkinoilla joilla kilpailua esiintyy
tai voisi esiintyä. Ainoastaan vahvat, tiettyyn taloudellisen
toiminnan muotoon liittyvät erityispiirteet oikeuttavat
poikkeamaan kilpailuoikeuden periaatteista.1

Tärkein rajoitus koskee työmarkkinoita, joita koskevat sopimukset
on rajattu kilpailunrajoituslain soveltamisalueen ulkopuolelle.
Soveltamisalueen rajausta perusteltiin lain esitöissä sillä, että
työsuhteen ehdot määräytyvät neuvottelumekanismissa, jossa
taloudellisen kilpailun merkitys ja luonne ovat erilaisia kuin
elinkeinonharjoittajien keskinäisissä suhteissa.2

Kilpailunrajoituslain muutoksilla sen soveltamisaluetta
laajennettiin 1980 luvulla pankki ja vakuutustoimintaan. Korkein
hallintooikeus on 1990luvulla ottanut eräissä ratkaisuissaan
kantaa kilpailunrajoituslain soveltamisalueeseen. Lakia on
katsottu voitavan soveltaa mm. ympäristökysymyksiin ja
työehtosopimustoimintaan. Tämä on antanut aiheen puhua jopa
kilpailulainsäädännön ekspansiosta.3

1 KM 1987:4, s. 60. Kilpailulainsäädännöllä tarkoitetaan tässä lähin-
nä lakia kilpailunrajoituksista (1992/480). Säännöksiä elinkeinon-
harjoittajien välisessä kilpailussa noudatettavista menettelytavois-
ta sisältyy myös lakiin sopimattomasta menettelystä elinkeinotoimin-
nassa (1978/1061). Määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen
osalta rajanveto on häilyvä; Korah (1994), s. 95.

2 HE 148:87, s. 8; HE 1991: 162, s. 9.
3 Kilpailuneuvosto totesi ratkaisussaan 16.6.1994, että "lainsäädän-
nön kehityksen myötä on suhtautuminen kilpailunrajoituksiin olennai-
sesti tiukentunut. Tämä aiheuttaa tarvetta harkita uudelleen myös
sellaisia järjestelyjä, joihin ei aiemmin ole puututtu". Kriittises-
ti kilpailulainsäädännön "tulkinnalliseen ekspansioon" suhtautuu
esim. Reinikainen (1996) jonka mukaan soveltamisaluetta olisi täs-
mennettävä säädöstasolla, s.149.
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Kehityksen arviointia vaikeuttaa se, että kilpailulainsäädännön
tavoitteet on määritelty varsin yleisellä tasolla. KRL 1§:n
mukaan
"lakia sovellettaessa on erityisesti otettava huomioon
kuluttajien etu ja elinkeinotoiminnan harjoittamisen vapauden
turvaaminen perusteettomilta esteiltä ja rajoituksilta."

Lain tarkoituksena on luoda pelisääntöjä elinkeinonharjoittajien
väliselle toiminnalle.4 Vuonna 1992 voimaan tullut uusi
kilpailunrajoituslaki tiukensi suhtautumista nimenomaan yritysten
itsensä aikaansaamiin kilpailunrajoituksiin.

Kilpailuoikeutta sovelletaan taloudellisilla markkinoilla. Tästä
syystä sen tavoitteet saattavat joutua ristiriitaan
tekijänoikeudellisen tekijän suojatavoitteen kanssa.5 Suojan
laajentuminen tietokoneohjelmien kaltaisiin
informaatiotuotteisiin on luonut markkinat, joiden toiminta
perustuu tekijänoikeudelliseen suojaan, mutta jotka poikkeavat
monissa suhteissa perinteisistä kirjallisten ja taiteellisten
teosten markkinoista. Rajanveto tekijänoikeussuojan ja
kilpailuoikeuden välillä saattaa näillä "informaatiomarkkinoilla"
olla häilyvä.6

Tekijänoikeus ei sinällään suojaa informaatiota, vaan teoksia.
Teknologinen kehitys on kuitenkin mahdollistanut teosten
levittämisen digitaalisessa muodossa. Ruotsissa keväällä 1996
annetun lakiesityksen mukaan
"viestillä tarkoitetaan tekstiä, kuvia, ääniä tai muuta
informaatiota, jota välitetään elektronisessa muodossa"7

Niin Suomessa kuin Ruotsissakin on katsottu, että viestinnän
intressien vuoksi säädetyt tekijänoikeuden rajoitukset ovat
poikkeus tekijän yksinoikeuden pääperiaatteesta.8

Tekijänoikeussuojan on pidemmällä aikavälillä nähty edistävän

4 KM 1987:4, s.3.
5 Kilpailuoikeuden soveltaminen ei kuitenkaan sinänsä uhkaa tekijänoi-
keutta, vaan myös kilpailuoikeudellisen sääntelyn täytyy sopeutua
vastakkaisiin oikeuksiin, intresseihin ja vaatimuksiin, kun sitä ryh-
dytään soveltamaan uusilla ja kehittyvillä alueilla Oesch (1996), s.
27; Koopmans (1994), s. 91.

6 Tekijänoikeudellisen teoskäsitteen yhteyksistä kommunikaatio- ja
informaatioteoriaan ks. esim. Andersen (1995); informaatiomarkki-
noista esim. Mallet-Poujol (1996).

7 Esitys laiksi elektronisista välityspalveluista 1§. SOU 1996:40.
8 Rosén (1985), s.168. Vrt. Cohen (1995), jonka mukaan sekä teki-
jänoikeuden että ilmaisuvapauden perusteluna olisi julkinen intres-
si: tiedon luominen ja levittäminen.
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sananvapautta turvaamalla rahoittajista riippumattoman
tekijäkunnan olemassaolon.9

Yksittäistapauksissa tekijänoikeus informaatioon joutuu kuitenkin
helposti ristiriitaan tiedon vapaan liikkuvuuden periaatteen
kanssa. Tällöin tekijän oikeuksia joudutaan punnitsemaan
vastakkain kuluttajien tarpeiden kanssa. Kuluttajien "oikeus
informaatioon" saattaa tällöin painaa vaa'an kilpailuoikeuden
hyväksi.10

Yrityksen hallussa tekijänoikeus on lailla suojattu
kilpailukeino.Kilpailuoikeus pyrkii estämään suojan väärinkäytön
markkinoiden monopolisoimiseksi rajoittamalla
elinkeinonharjoittajien välistä yhteistyötä sekä määräävässä
markkinaasemassa olevien yritysten käyttäytymistä. Tämä koskee
informaatiomonopoleja samalla tavoin kuin muitakin monopoleja.
Viestintäyrityksiä koskevien tapausten osuus EU:n komission
käytännössä on viime vuosina nopeasti kasvanut.11

Lähtökohtana tekijänoikeusalalla kuten muillakin kulttuurin
alueilla on ollut, että valtio luo sääntelyllään ainoastaan
toiminnan puitteet. Tekijöiden ammatillisilla järjestöillä ja
tekijöiden oikeuksia hallinnoivilla järjestöillä on ollut
keskeinen tehtävä tekijän suojan käytännön toteuttamisessa.
Oikeuksien taloudellisen merkityksen kasvaessa on järjestöjen
asema kuitenkin joutunut kilpailuviranomaisten punnittavaksi.
Viranomaiset ovat arvioineet järjestöjen toimintaa lähinnä
kilpailuoikeudellisesta yleisen edun näkökulmasta.
Kilpailuoikeuden soveltaminen järjestöjen toimintaan on
välillisesti merkinnyt myös valtion sääntelevän otteen
voimistumista.

Tekijänoikeuden ja kilpailuoikeuden rajanveto Euroopan yhteisöjen
tuomioistuimen käytännössä

Euroopan Unionin kilpailuoikeudella oli jo ennen Suomen
jäsenyyttä keskeinen vaikutus nykyisen kilpailunrajoituslain
valmisteluvaiheessa.12 Jäsenyyden myötä on yhteisöoikeus tullut
osaksi kansallista lainsäädäntöä, samoin kuin Euroopan yhteisöjen
tuomioistuimen oikeuskäytäntö.

9 KM 1992:4, s. 90.
10 Lucas (1996), s. 9.
11 Competition policy newsletter, 5:1996, s. 32.
12 HE 162:91 s. 3.
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Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on käytännössään joutunut
kiinnittämään erityistä huomiota yhteisön kilpailuoikeuden ja
kansallisen tekijänoikeussääntelyn väliseen rajanvetoon.
Tekijänoikeus on muita immateriaalioikeuksia tiukemmin sidoksissa
kansalliseen kulttuuriin ja sääntelyn erot jäsenmaiden välillä
ovat suuria. Lähtökohtana onkin ollut, että kysymys materiaalisen
suoja ulottuvuudesta on ratkaistava kansallisen sääntelyn
nojalla.13

Yhteisön kilpailuoikeuden ensisijaisena tavoitteena on turvata
sisämarkkinoiden toimivuus. Kansalliset erot
immateriaalioikeuksia koskevassa sääntelyssä saattavat muodostua
kaupan esteiksi. Näitä tapauksia koskee Rooman sopimuksen artikla
36, joka sallii poikkeuksia tavaroiden ja palvelusten vapaan
liikkuvuuden periaatteesta.

Kysymys siitä, onko artiklan maininta "teollisen ja kaupallisen"
omaisuuden suojasta sovellettavissa tekijänoikeudellisesti
suojattuihin teoksiin oli pitkään avoin. EY:n tuomioistuin otti
tähän kantaa tapauksessa Musik Vertrieb GMBH v. GEMA14, jossa se
totesi, että myös tekijänoikeudellisesti suojatut teokset
kuuluvat tavaroiden vapaan liikkuvuuden ja artiklan 36
soveltamispiiriin. Tuomioistuin perusteli kilpailuoikeuden
soveltamista sillä, että tekijänoikeuteen sisältyy tekijän
moraalisten oikeuksien suojan ohella myös taloudellisia
oikeuksia, jotka ovat kaupallisesti hyödynnettävissä. Tässä
suhteessa tekijänoikeus ei eroa muista immateriaalioikeuksista
tai varallisuusoikeuksista.

Kyseessä on poikkeussäännös, joten artiklaa on tulkittava
suppeasti. Tapauksessa Association des Centres Distributeurs v.
Au Ble Vert 'Sarl15 yhteisöjen tuomioistuin totesi, ettei artiklan
tavoitteisiin kuulu kuluttajien etujen, luovuuden tai
kulttuurisen monimuotoisuuden suojeleminen.

Rooman sopimuksen kilpailusäännökset sisältyvät artiklaan 85,
joka kieltää elinkeinonharjoittajien yhteistyön jolla saattaa
olla kilpailua rajoitavia vaikutuksia, sekä artiklaan 86 joka
kieltää määräävän aseman väärinkäytön elinkeinotoiminnassa.
Toisin kuin tavaroiden ja palvelusten vapaata liikkuvuutta
koskevat artiklat, edellyttää kilpailuoikeudellisten artiklojen

13 Kansallisessa tekijänoikeuslainsäädännössä on jo sinällään otettu
huomioon erilaiset yhteiskunnan suojelemat intressit, mukaan lukien
vääristymättömän kilpailun saavuttaminen; Mestmäcker (1976), s. 3.

14 Tapaus 55 & 57/80 (1981) ECR 147; (1981) 2 CMLR 44.
15 Tapaus 229/83.
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soveltaminen oikeuksien käyttöön liittyviä kilpailua rajoittavia
sopimuksia, yhdenmukaista menettelyä tms.16

Kilpailusääntöihin ei sisälly mainintaa siitä, miten
ristiriitatilanteet immateriaalioikeuksia koskevan kansallisen
sääntelyn kanssa olisi ratkaistava. Tavaroiden vapaata
liikkuvuutta koskevan oikeuskäytännön vaikutusten ulottaminen
yksityisoikeudellisiin suhteisiin, jotka liittyvät
immateriaalioikeuksien käyttöön, herätti keskustelua.17

Tapauksessa Sirena18 tuomioistuin totesi, että vaikka artikla 36
liittyy määräyksiin, jotka koskevat jäsenvaltioiden välisen
kaupan määrällisiä rajoituksia, se ilmaiseen periaatteen, joka on
yhtä hyvin sovellettavissa kilpailuoikeudellisiin säännöksiin.
Kilpailusäännöt ovat etusijalla immateriaalioikeuksien käyttöön
nähden samalla tavoin kuin artikla 36 on etusijalla tavaroiden
vapaata liikkuvuutta koskeviin sääntöihin nähden.19

Tuomioistuin on käytännössään erotellut immateriaalioikeuksien
olemassaolon ja käytön. Tämän erottelun soveltamiseksi on
yhteisöoikeudessa kehitelty erilaisia malleja. Komissio on
suosinut lähestymistapaa, jonka mukaan tietyt oikeudet ovat niin
olennainen osa immateriaalioikeuksien erityissisältöä, ettei
niiden käyttö voi olla kilpailuoikeuden loukkaus.20 Tuomioistuin
on ottanut huomioon myös ratkaisun taloudelliset vaikutukset.
Tässä on sovellettu tekijänoikeuden päätarkoituksen käsitettä.21

Koska tekijänoikeutta hyödynnetään hyvin eriytyneillä
taiteellisilla markkinoilla, ei sillä ole katsottu olevan yhtä
merkittäviä kilpailua estäviä vaikutuksia kuin esimerkiksi
patenttilainsäädännöllä. Suojan alueen laajentuessa ovat myös sen
kilpailuvaikutukset kuitenkin painottuneet oikeuskäytännössä
aiempaa selkeämmin. Audiovisuaalisten teosten osalta on

16 Joutsamo (1991), s. 165.
17 Dietz (1978), s.15.
18 Tapaus 40/70.
19 Mestmäcker (1976) suhtautuu kriittisesti tavaroiden vapaata liikku-
vuutta koskevien säännösten soveltamiseen tekijänoikeuden käyttöön
sen "ei-materiaalisissa" muodoissa.

20 Ns. per se -malli. Julkisasiamies Gulmann totesi ratkaisuehdotuk-
sessaan tapauksessa Magill, että "oikeuksien olemassaolon ja käytön
erottaminen sekä erityissisällön käsitteen käyttö ovat ilmauksia
samasta käsitteellisestä lähestymistavasta",k 31.

21 Ns. rule of reason -malli. Päätarkoituksen käsite on luonteeltaan
yhteisöoikeudellinen, mutta se perustuu kansalliselle tekijänoi-
keussääntelylle. Yhteisön ensi asteen tuomioistuin on määritellyt
tekijänoikeuden päätarkoitukseksi ”suojella teosta koskevia moraa-
lisia oikeuksia ja palkita tekijän luova työ".



6

tapauksessa Coditel22 kiinnitetty huomiota elokuvamarkkinoiden
erityispiirteisiin. Tuomioistuin totesi, etä suojan vaikutukset
ovat näillä erilaisia kuin esimerkiksi kirjojen markkinoilla.

Tapauksessa Magill oli esillä kysymys, voidaanko Rooman
sopimuksen kilpailumääräysten nojalla puuttua myös
tekijänoikeuden erityissisältöön. Komissio perusteli myönteistä
kantaansa mm. sillä, että hyötykäyttöön tarkoitetut teokset ovat
kilpailuoikeudellisessa mielessä eri asemassa kuin taiteelliset
teokset.23

1.2. Tekijänoikeussuojan perustelu kansallisilla markkinoilla

Eri oikeusperinteissä on tekijän suojaa perusteltu osin eri
tavoin. Angloamerikkalaisessa copyrightjärjestelmässä on
painotettu suojan myönteisiä vaikutuksia yleisen edun ja
kulttuurikehityksen kannalta. Tekijänoikeuden on
teollisoikeuksien tavoin katsottu edistävän myös kilpailua
pitkällä aikavälillä.24 Eurooppalaisessa droit d´auteurperinteessä
tekijän oikeuksia on puolestaan perusteltu kohtuus ja
oikeudenmukaisuussyillä, ja vedottu teoksen ja tekijän väliseen
henkilökohtaiseen siteeseen. Taloudellisten oikeuksien ohella
suojaa annetaan myös tekijän moraalisille oikeuksille.25

Suomen tekijänoikeuslainsäädännön keskeisenä oikeuspoliittisena
perusteena on "luovan yksilön moraalisten ja aineellisten etujen
suojaaminen". Sääntely sisältää kuitenkin myös muihin
tavoitteisiin liittyviä normeja. Suojan on nähty välillisesti

22 Esim. Coditel SA v. Cine Vog Films SA, tapaus 62/79 (Coditel I)
sekä tapaus 262/81 (Coditel II).

23 Radio Telefis Eireann ym. vastaan komissio, 241 ja 242/91. Jul-
kisasiamies Gulmann totesi ratkaisuesityksessään, että tekijänoi-
keussuoja on sinänsä ensisijainen kilpailunäkökohtiin verrattuna.
Kuitenkin ”tietyissä oloissa tekijän suojelu voi saada vähemmän
painoarvoa etujen punninnassa ja kilpailunäkökohdat vastaavasti
enemmän", 83. Tuomioistuinta on kritisoitu siitä, että se analysoi
kysymystä lähinnä artiklan 86 määräävän aseman väärinkäytön edelly-
tysten kannalta, eikä huomioinut tarkasteltujen oikeuksien erityis-
piirteitä. Calvet ja Desurmont (1996); Mallet-Poujol (1996).

23 Suomessa on katsottu, että tekijänoikeussuoja on teoksen käyttö-
tarkoituksesta riippumatonta.

24 Tekijän suoja rinnastetaan tällöin muiden investoijien suojaan.
Tekijöiden palkitseminen voitaisiin järjestää myöntämällä teki-
jälle ainoastaan oikeus saada jälkikäteen korvaus teoksensa käytös-
tä.- Tämä olikin suojan alkuperäinen lähtökohta. Tekijän yksinoi-
keudeksi suoja muotoutui vasta 1700-luvulla; Godenhielm (1984), s.
448-463.

25 Suomessa nämä moraaliset oikeudet on määritelty tekijänoikeuslain 3
§:ssä.
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hyödyttävän myös yhteiskuntaa, ja eräissä TekijäL:n säännöksissä
yhteiskunnan etu on myös ensisijaisessa asemassa.26

Tekijän oikeuksia koskevaa sääntelyä voidaankin tarkastella
paitsi tekijän suojan, myös eri osapuolten välisen tasapainon
näkökulmasta. Tekijänoikeussääntely turvaa tasapainon sekä
alkuperäisen tekijän ja investoijan, että oikeudenhaltijan ja
yleisön etujen välillä. Tekijän yksinoikeus ei ole rajoittamaton,
vaan sitä on rajoitettu myös suhteessa yksittäiseen käyttäjään.27

Sääntelyn kohteen mukaan tekijänoikeuden alue voidaan jaotella
materiaalisen suojan alueeseen, tekijänoikeuksien
luovutussopimuksia koskevaan sääntelyyn sekä
tekijänoikeusjärjestöjä koskevaan sääntelyyn.28 Kuten edellä
yhteisöoikeuden osalta esitettiin, saattaa tekijänoikeussuoja
olla este tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle. Koska näillä
sisämarkkinatavoitteilla ei ole merkitystä kansallisen
kilpailuoikeuden tulkinnan kannalta, sivutaan materiaalisen
suojan aluetta seuraavassa lähinnä siinä määrin, kuin on tarpeen
sellaisten tekijänoikeuden keskeisten käsitteiden kuten “tekijä“
ja “teos“ määrittelemiseksi.

Kilpailuoikeuden soveltaminen tulee kyseeseen lähinnä niiltä osin
kuin on kyse tekijän taloudellisten oikeuksien käytöstä
markkinoilla. Suomessa on tekijänoikeussääntelyn ja
kilpailuoikeuden rajanveto ollut esillä erityisesti oikeuksia
koskevan sopimustoiminnan osalta. Tekijöitä edustavilla
järjestöillä on tässä sopimustoiminnassa keskeinen rooli.

Työn näkökulma on tekijänoikeudellinen: sääntelyä ei arvioida
elinkeinonharjoittajien välisen kilpailun, vaan oikeudenhaltijan
suojan tarpeen näkökulmasta. Suojan tarve määräytyy kuitenkin
paljolti sen mukaan, millaisilla markkinoilla oikeuksia pyritään
hyödyntämään. Suomen tekijänoikeuslaki antaa suojaa paitsi
luonnollisille henkilöille, myös tuottajille ja
yleisradioyhtiöille. Koska suojan perustelu näiden osalta
poikkeaa varsinaisten tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden
suojasta, käsitellään näitä ryhmiä seuraavassa erikseen.

1.2.1. Teosmarkkinat ja luovan työn suoja

26 KM 1992:4, s. 88.
27 Tekijänoikeudesta tasapainojärjestelmänä, ks. esim. Dietz (1978), s.
193.

28 Dietz, emt. s. viii.
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Tekijänoikeuslaki ei määrittele "teoksen" käsitettä. Vaikka
suojan on oikeuskirjallisuudessa katsottu edellyttävän teokselta
omaperäisyyttä ja itsenäisyyttä, ei sillä kuitenkaan ole
varsinaisia esteettisiä kriteerejä. Teoksia suojataan yksinomaan
sen luovan työn perusteella, joka niiden aikaansaamiseen
sisältyy.29 Uhratun työpanoksen tai ammattitaidon määrällä ei
sinänsä ole ratkaisevaa merkitystä, vaan suojaa voi saada
jokainen, joka on luonut teoksen.

Tekijyyden määrittely on aiheuttanut ongelmia lähinnä
audiovisuaalisessa tuotannossa, jossa tuotantoprosessiin
osallistuu lukuisia eri työntekijäryhmiä. Suojan peruste ei
tällöinkään ole ammattiryhmittäin rajattavissa.30 Varsinaista
tekijänoikeussuojaa voivat saada paitsi ne, jotka ovat luoneet
tuotannon pohjana olevan teoksen, myös valmistusprosessiin
itsenäisellä työpanoksellaan osallistuneet.

Laki antaa suojaa myös esittäville taiteilijoille, kuten
näyttelijöille, muusikoille ja laulajille. Tämän ns. lähioikeuden
kohteena ei ole teos, vaan taiteellinen suoritus. Suoja ei ole
luonteeltaan varsinaista yksinoikeutta, vaan lähinnä oikeus saada
korvaus esityksen julkisesta toisintamisesta ja tallentamisesta.

Tämän työn kannalta ei jaottelulla varsinaiseen
tekijänoikeussuojaan ja sitä lähellä oleviin oikeuksiin ole
olennaista merkitystä. "Tekijä" käsitettä käytetäänkin väljästi
siten, että se kattaa myös esittävät taiteilijat ja muut luovan
työpanoksensa nojalla tekijänoikeudellista suojaa saavat
luonnolliset henkilöt.31

Näiden ryhmien suojan tarve on tosin erilainen. Kilpailuvirasto
on Teostoa koskevassa päätöksessään32 katsonut säveltäjät,
sanoittajat ja sovittajat elinkeinonharjoittajiksi. Yleensä
tekijät eivät kuitenkaan yksin kykene hyödyntämään
taloudellisesti oikeuksiaan, vaan siirtävät ne joko taiteen
alalla toimivalle kaupalliselle yrittäjälle tai
tekijänoikeusjärjestölle, jotka organisoivat markkinat.33

Vastaavanlaisia välittäjiä toimii myös esittävän taiteen aloilla.
Koska esittävät taiteilijat toimivat kuitenkin valtaosin
työsuhteessa, on kilpailuvirasto tapauksessa "Näyttelijäliitto"

29 Hakulinen (1949), Haarmann (1994).
30 Karnell (1991), s. 462.
31 Määritelmän ulkopuolelle jäävät tällöin tuottajat ja yleisradio-
yhtiöt, joita lähioikeus suojaa lähinnä sopimattomalta kilpailulta.
EY:n tuomioistuin ei ole jaottelua juurikaan huomioinut; ks. Cohen-
Jehoram (1990), s.80-133. Ks. myös KM 1987:7, s. 123.

32 Dno 178/67/93, 2.1.1995.
33 Jyrämä (1995), s.106-107.
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katsonut, ettei näyttelijöitä voida pitää näiltä osin
elinkeinonharjoittajina.34

Työsuhteessa olevat tekijät kuuluvat myös työoikeudellisen
suojajärjestelmän piiriin. Taiteen työmarkkinoille on kuitenkin
tyypillistä vapaiden ammatinharjoittajien ja freelancereiden
suuri määrä. Näiden tekijäryhmien sosiaalinen suoja on heikompi
kuin vakinaisessa työsuhteessa toimivien tekijöiden.
Tekijänoikeuden voikin näiltä osin ajatella kompensoivan
puutteellista työ ja sosiaalioikeudellista suojaa.35

Suomessa on taidepolitiikan painopistettä pyritty siirtämään
julkisista apurahajärjestelmistä taiteilijoiden työn edellytysten
parantamiseen.36 Tekijöiden sosiaaliseen asemaan vedoten on
esitetty uusien korvausjärjestelmien luomista. Esimerkkejä tästä
ovat kuvataiteilijoiden jälleenmyynti ja
näyttökorvausjärjestelmät.37

1.2.2. Informaatiomarkkinat ja investointien suoja

Tietotekniikan kehitys on mahdollistanut uudet
informaatioteollisuuden tuotteet, joiden markkinat poikkeavat
monissa suhteissa perinteisistä kirjallisten ja taiteellisten
teosten markkinoista. Näille informaatiotuotteille on ominaista
se, että niiden tuottaminen edellyttää usein huomattavia
investointeja, mutta levittäminen on hyvin halpaa. Tuotteisiin
tehtyjen investointien suojaaminen on tästä syystä tarpeen
markkinoiden toimivuuden turvaamiseksi.38

Tekijänoikeudellisen suojan on katsottu edellyttävän teokselta
omaperäisyyttä. Tehtyjen investointien suuruudella ei
pääsääntöisesti ole suojan kannalta merkitystä. Myös

34 Kilpailuvirasto 14.8.1991; Kilpailupoliittisia tiedonantoja 2/1991.
35 OPM Taisto-työryhmä; 10:1995, ks. myös Pohjonen (1995), s. 181. Te-
kijänoikeustulojen merkityksestä taiteilijoiden toimeentulolle ei
ole olemassa kovin kattavia tutkimustuloksia. Tekijänoikeustulot
muodostavat pääasiallisen toimeentulon lähteen pienelle osalle lä-
hinnä kirjallisuuden ja säveltaiteen alalla toimivista oikeuden-
haltijoista.

36 Ks. esim. KUPOLI-mietintö; KM 1992:36.
37 L 24.3.1995/446; HE 287:94, s. 12.
38 Perinteisten teosten osalta investointien suojaa on perusteltu
paitsi suojan kilpailua edistävillä vaikutuksilla, myös kulttuuripo-
liittisilla syillä. Teosmarkkinoiden epävarmuuden vuoksi yrittäjillä
on erityisen suuri houkutus keskittyä tiettyihin harvoihin menestys-
tuotteisiin ja niiden markkinointiin laajemman tuotevalikoiman si-
jasta. Suojaamalla tuottajaa tekijänoikeus edistää teosten kauppaa
ja laajentaa tarjolla olevaa teosvalikoimaa; Björkegren (1996).
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informaatioteollisuuden tuotteet saavat tekijänoikeussuojaa vain
siinä määrin kuin ne ovat “teoksia“ tekijänoikeuslain mielessä.
Lakiin on kuitenkin jo vanhastaan sisältynyt 49§:n luettelosuoja,
jonka osalta omaperäisyysedellytystä ei ole.

Suomen tekijänoikeuslain mukaan alkuperäisenä yksinoikeuden
haltijana voi olla ainoastaan luonnollinen henkilö. Investointien
suojaaminen on haaste tälle tekijäkeskeiselle lähestymistavalle.39

Lainsäädännön tasolla on määriteltävä, miten oikeudet jakaantuvat
alkuperäisen oikeudenhaltijan ja investoijan välillä, tai
säänneltävä näiden väliset luovutussopimukset. Tietokoneohjelmien
osalta tekijänoikeuslakiin onkin sisällytetty oletussäännös
oikeuksien siirtymisestä työsuhteessa.40

Tekijänoikeusuojan ulottamisen tietokoneohjelmiin41 tulkittiin jo
olevan selvä askel kohti laajempaa investointien suojaamista.
Tietokantojen osalta on EU:n 11.3.1996 antamassa direktiivissä42

todettu, että tekijänoikeus ei yksinään kykene riittävästi
suojaamaan tehtyjä investointeja. Niiltä osin kuin tietokannat
eivät täytä tekijänoikeussuojan edellytyksiä, niitä varten
luotiin uusi ”sui generis” oikeus, joka suojaa investoijaa
sopimattomalta kilpailulta. Suomen tekijänoikeuslakiin on
sisältynyt vastaavia säännöksiä; esimerkkeinä 48§
yleisradioyhtiöiden ja 46§ tuottajien osalta. Uuden 46a§:n myötä
tämä lähioikeussuoja on ulotettu äänitteiden tuottajien ohella
myös elokuvatuottajiin.43

Corbet:n mukaan tekninen kehitys ei sinällään uhkaa
tekijänoikeutta, vaan ne uudet intressiryhmät, joita se luo. Nämä
pyrkivät tekijänoikeussuojaan vetoamalla suojautumaan
taloudellisilta riskeiltä. Vaarana on tällöin tekijänoikeuden
"degeneroituminen" investointien suojaan painottuvaksi

39 Seignette (1994).
40 Kysymys oikeuksien siirtymisestä työsuhteessa oli esillä EU:n tieto-
kantadirektiiviä valmisteltaessa. Mm. Suomen kielteisen kannan vuoksi
tätä koskeva säännös poistettiin lopullisesta direktiivistä. Joulu-
kuussa 1996 WIPO:n kokouksessa esillä olleen sopimusehdotuksen 2 ar-
tiklan mukaan tietokannan tekijäksi katsottaisiin henkilö, joka val-
voo ja vastaa tietokantaan tehdyistä investoinneista, ei siis esimer-
kiksi tuotantoon osallistunutta työntekijää; The basic proposals...
Tietokantoja koskeva sopimus jäi kokouksessa kuitenkin hyväksymättä.

41 Direktiivi 91/250/EC (14.5.1991). Direktiivi tuli Suomessa voimaan
vuoden 1994 alusta, L 7.5.1993.

42 Direktiivi 96/9/EC. Direktiivissä on otettu käyttöön kaksiportainen
järjestelmä, jossa tietokantoja suojataan tekijänoikeuden ohella
myös sopimatonta kilpailua vastaan. Ruotsissa lainsäätäjä on sen si-
jaan erityisesti todennut, että kansallisen. kilpailulainsäädännön
tavoitteisiin ei kuulu täydentää immateriaalioikeudellista säänte-
lyä; Muldin (1993), s. 86.

43 EU:n komissio on pohtinut yksinoikeussuojan ulottamista myös
tuottajiin; Kom (95) 382, s. 61-64.
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kilpailulainsäädänöksi, tai tekijöiden suojaa painottavaksi
sosiaalilainsäädännöksi.44

1.2.3. Sopimustasapaino suhteessa käyttäjiin

Suomen tekijänoikeuslain lähtökohtana on yksinoikeusperiaate.
Käyttäjän on jo etukäteen sovittava teoksen käytön ehdoista
tekijän kanssa.45

Tekijälle myönnetty yksinoikeus pohjautuu kansainväliseen Bernin
sopimukseen, jossa tekijänoikeuksia on lähestytty
ihmisoikeusnäkökulmasta.46 Tekijän oikeudet eivät Bernin
sopimuksenkaan nojalla silti ole rajoittamattomat. Oikeuksien
rajoittaminen on mahdollista siinä määrin, kuin tämä ei
kohtuuttomasti loukkaa tekijän etuja.

Yksinoikeutta on rajoitettu lähinnä teosten käytön turvaamiseksi.
Suomen tekijänoikeuslaissa rajoitussäännökset on koottu lain 2
lukuun. Pääosin näitä rajoitussäännöksiä on perusteltu on tiedon
kulun vapauteen vedoten.

Tekijän yksinoikeutta rajoittavat tosiasiallisesti myös
tekijänoikeuslain sopimuslisenssisäännökset. Näidenkin
tavoitteena on edistää teosten käyttöä ja leviämistä
yksinkertaistamalla oikeuksia koskevaa sopimustoimintaa.

Tarve tekijänoikeussääntelyn uudistamiseen nousi Suomessa esille
1970luvulla valokopioinnin kehityksen myötä. Valokopiointi
mahdollisti uudet suojatun aineiston käyttömahdollisuudet, ja
teosten luvaton käyttö yleistyi. Koska suojattua aineistoa
käytettiin paljon myös koulujen ja oppilaitosten
opetustoiminnassa, oli käytön suoranainen kieltäminen vaikeaa.

Vuonna 1976 asetettu Tekijänoikeuskomitea sai tehtäväkseen
selvittää, miten teosten käyttömahdollisuudet ja toisaalta
tekijän neuvotteluasema olisivat turvattavissa massakäytön

44 Corbet (1991), s. 88. Hän esittää ratkaisuksi suojan alueen selke-
ää rajaamista varsinaisten tekijöiden ja "välittäjien" kesken. Myös
Magill -ratkaisun on tulkittu osoittavan, että tapauksissa, joissa
yksinoikeus joutuu ristiriitaan kilpailunäkökohtien kanssa, on nii-
den keskinäistä painoarvoa punnittaessa kiinnitettävä huomiota teh-
tyihin investointeihin. Mallet-Poujol (1996); ensimmäisen asteen
tuomioistuimen tuomion osalta Andersen (1993) s. 413.

45 Haarmann (1994).
46 Sopimuksen onkin katsottu heijastelevan ensi sijassa tekijöiden
omia näkemyksiä, ei niinkään julkisen vallan sääntelypyrkimyksiä;
Ladd (1983), s. 283-300. Vrt. Cohen (1995), joka erottelee Bernin
sopimuksen oikeuksiin, ja Kansainvälisen tekijänoikeussopimuksen
tavoitteisiin perustuvan sääntelyn, s. 23.
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oloissa. Tavoitteena oli edelleen säilyttää tekijän
mahdollisimman laaja yksinoikeus määrätä teoksestaan. Komitean
tuli ensisijaisesti tutkia, missä määrin mahdolliset epäkohdat
olivat poistettavissa sopimusratkaisuin.47

Tekijän yksinoikeussuojan laajuutta arvioitaessa tuli komitean
mukaan ottaa huomioon paitsi sivistyksen ja sananvapauden kal-
taiset huomattavat yhteiskunnalliset intressit, myös tekijänoi-
keuden toteuttamismahdollisuudet. Yksinoikeusjärjestelmän
edellyttämät sopimukset eivät enää olleet käytännössä
mahdollisia. "Tekijöiden suuri määrä erilaisissa
käyttötilanteissa vaikeuttaa luvan hankkimista. Usein on myös
niin, että yksittäiseen vähäpätöiseen käyttötapahtumaan liittyvä
intressi on niin selvässä epäsuhteessa luvan hankkimisesta
aiheutuviin käytännön hankaluuksiin, että yksilöllinen lupien
hankinta ei voi tulla kyseeseen”.48

Komiteatyön tuloksena tekijänoikeuslakiin tehtiin lukuisia muu-
toksia, jotka ovat mahdollistaneet kollektiiviset
sopimusratkaisut erityisesti teosten jälkikäytön (TV, radio,
valokopiointi) osalta. Tehtyjä esityksiä perusteltiin paitsi
teosten käytön helpottumisella, myös tekijöiden etuun vedoten.49

Kollektiivinen sopimusjärjestelmä on edellyttänyt kattavien, eri
oikeudenhaltijaryhmiä edustavien järjestöjen olemassaoloa. Koska
erityisesti musiikin alueella oikeudenhaltijat olivat jo pitkään
valvoneet yhteistoiminnassa oikeuksiaan, otettiin järjestöt
tavallaan annettuna. Keskustelua käytiin lähinnä siitä, missä
määrin yksittäisen tekijän oikeuksia on Bernin sopimuksen valossa
mahdollista rajoittaa järjestön hyväksi.50 Sopimusratkaisut
nähtiin tässä suhteessa kuitenkin paremmaksi vaihtoehdoksi kuin
lakiin perustuva pakkolisenssi.

Tekijän neuvotteluasema suhteessa käyttäjään on siis perustunut
jo Bernin sopimuksessa määriteltyyn yksinoikeussuojaan jota
täydentää osin kansalliseen sääntelyyn perustuva järjestöjen
kollektiivinen sopimustoiminta. Tämä on mahdollistanut laajan
sopimusvapauden yksittäisten sopimussuhteiden tasolla. Markkinat
ovat kuitenkin muuttumassa: kustantajat ja tuottajat pyrkivät
ostamaan oikeuksia laajoina kokonaisuuksina, ja myymään niitä
edelleen välittäjäyrityksille. Yksinoikeus ja kollektiivinen

47 KM 12:1980, s. 2.
48 Emt, s. 27. Oikeuden taloustieteessä näitä sopimiseen liittyviä

kustannuksia kutsutaan transaktiokustannuksiksi; ks. Coase (1992).
49 Emt, s. 116.
50 KM 1980:12, s. 112-113. Ks. myös jäsen Tyynilän eriävä mielipide,KM

1990:31.
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sopinen ei tällöin riitä suojaaman tekijää, erityisesti jos
järjestöjen toimintaa valvotaan kilpailuoikeuden keinoin.51

1.3. Järjestöt tekijämarkkinoiden ja käyttäjämarkkinoiden
välissä

Tekijänoikeuden kansainväliset konventiot eivät sisällä
määräyksiä oikeuksien hallinnoinnista52. Myöskään Euroopan Unioni
ei ole erikseen säännellyt järjestöjen asemaa. Komission vuonna
1995 julkaisemassa Vihreässä kirjassa kuitenkin todetaan, että
kansallisten erojen olemassaolo lisää tekijänoikeuksien
valvontaan ja selvittämiseen liittyviä kustannuksia. Tämä saattaa
vaikeuttaa teosten leviämistä yhteisön alueella. Kansallisia
järjestöjä olisi kannustettava perustamaan sellaisia
yhteenliittymiä, joiden avulla voitaisiin yksinkertaistaa
oikeuksien hallinnointia.
Kilpailuoikeudellinen näkökulma sivuutetaan Vihreässä kirjassa
lyhyellä maininnalla: vaikka kilpailunäkökohdat ovat keskeisiä,
eivät ne komission arvion mukaan olisi ristiriidassa
keskitettyjen kansallisten järjestelmien kanssa.53

Kansallisella tasolla ei oikeuksien kollektiivisella valvonnalla
ole nähty olevan kilpailua rajoittavia vaikutuksia.54 Vaikka
yksinoikeus tekijän hallussa on käyttäjän kannalta eräänlainen
monopoli, ei se sinällään rajoita tekijöiden välistä kilpailua
Kyetäkseen taloudellisesti hyödyntämään oikeuksiaan tekijän on
kuitenkin yleensä luovutettava oikeutensa kaupalliselle
yrittäjälle tai järjestölle. Tämä tekijänoikeuksien
sopimuksellinen siirto on kilpailuoikeuden alaista oikeuksien
käyttöä.

Tekijä voi luovuttaa järjestölle ainoastaan taloudelliset
oikeutensa, jotka määritellään TekijäL 2 §:ssä.55 Järjestöillä on
oikeuksien markkinoilla vastaava organisoiva rooli kuin

51 Karnell (1995), s. 193-213.
52 WIPO:n kokouksessa joulukuussa 1996 esitetyssä sopimusluonnoksessa
todetaan, että oikeuksien kollektiivista hallinnointia olisi pyrit-
tävä tukemaan; artikla 6.

53 COM (95) 382 fin., s. 47.
54 Integraatiotavoitteilla ei ole relevanssia kansallisen kilpailu-

lainsäädännön kannalta. Dietzin (1978) mukaan oikeuksien valvonta
turvaa lähinnä tekijänoikeuden "olemassaoloa", ei kilpailuoikeuden
alaista oikeuksien "käyttöä".

55 Tekijänoikeus tuottaa "yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta val-
mistamalla siitä kappaleita tai saattamalla se yleisön saataviin."
TekijäL 3 §:n mukaiset moraaliset oikeudet ovat sen sijaan periaat-
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kustantajilla, gallerioilla ja muilla välittäjillä on taiteen
ensimarkkinoilla. Sen lisäksi, että järjestöt valvovat
yksittäisten tekijöiden oikeuksia, ne myöntävät käyttölupia
oikeudenhaltijoiden puolesta ja kokoavat oikeuksista ohjelmistoja
erityisesti viestintäyritysten käyttöön. Järjestöt eivät yleensä
myönnä käyttölisenssejä teos tai käyttökohtaisesti, vaan oikeus
käyttää teoksia myönnetään kaikkeen järjestön hallinnoimaan
ohjelmistoon. Tämä ns. blankettilisensointi on usein ollut
kilpailuviranomaisten arvioitavana.

Suomen kilpailunrajoituslain 1§:n mukaan lain tavoitteena on
terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen
vahingollisilta kilpailunrajoituksilta. Laki ei määrittele itse
kilpailunrajoituskäsitettä. Vahingollisia kilpailunrajoituksia
voi liittyä elinkeinonharjoittajien välisiin sopimuksiin,
määräävässä markkinaasemassa olevan yrityksen yksipuolisiin
toimiin tai julkiseen alakohtaiseen sääntelyyn.56

Kilpailuvirasto on arvioinut järjestöjen toimintaa
elinkeinonharjoittajien välisen horisontaalisen yhteistyön
näkökulmasta.57 Virasto on katsonut toiminnan KRL 6§:n kieltämäksi
hintakartelliksi. Koska siihen kuitenkin liittyy myös olennaisia
tehokkuusetuja, virasto tulkitsi kyseessä olevan sellaisen
liitännäisen kilpailunrajoituksen, jolle on hakemuksesta
mahdollista myöntää KRL 19§:n mukainen poikkeuslupa.58

Niin EY:n kuin Suomen kansallisenkin kilpailulainsäädännön mukaan
voidaan kilpailunrajoitusten arvioinnissa huomioida paitsi
järjestelyn vaikutukset, myös sen tarkoitus.59 Lain esitöissä on
todettu, että horisontaalista yhteistyötä koskevan poikkeusluvan
edellytyksiä harkittaessa tulisi huomioida myös markkinatasapaino

teessa luovuttamattomia, eivätkä täten voi kuulua kilpailuoikeuden
soveltamispiiriin.

56 Hagman (1993), s. 24.
57 Teosto 2.1.1995 Dno 178/67/93. Gramex 2.1.1995 Dno 178/67/93.
58 Virasto katsoi kollektiivihallinnoinnin alentavan esityskorvausten

määrittelyyn liittyviä vaihdantakustannuksia sekä johtavan mitta-
kaavaetuihin tekijänoikeuskorvausten perinnässä. Lähestymistapa ei
erityisesti ota huomioon tekijänoikeusmarkkinoiden erityispiirteitä
tai tekijänoikeussuojan tarkoitusta.Vastaavat tehokkuusedut voitai-
siin saavuttaa, vaikka järjestöjen tehtävistä huolehtisi kaupalli-
selta pohjalta toimiva yritys.

59 On kuitenkin epävarmaa, missä määrin muita kuin puhtaan taloudelli-
sia vaikutuksia voidaan pitää KRL:n tarkoittamana hyötynä. Vaikka
kilpailulainsäädännöllä ei suoranaisesti ole sosiaalisia tavoittei-
ta, ei tätä ole pidetty mahdottomana; EU:n komissio on liitännäis-
ten kilpailunrajoitusten osalta kiinnittänyt huomiota sellaisiin
ei-taloudellisia tekijöihin kuten ärjestelyn vaikutuksiin kulut-
tajansuojan tai ympäristönsuojelun kannalta. EY:n tuomioistuin on
huomioinut ympäristönsuojelun artiklan 30, mutta ei toistaiseksi
kilpailusääntöjen osalta; Kalliomaa-Puha (1995), s. 127
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erityisesti jos toinen osapuoli on määräävässä
markkinaasemassa.60

Tekijöitä edustavilla taiteilija ja ammattijärjestöillä on vahva
edustus tekijänoikeusjärjestöjen hallinnossa.
Tekijänoikeusjärjestöjen toiminnan erityisluonnetta onkin pyritty
kuvaamaan vertaamalla niiden toimintaa ammattiliittojen ja
työntekijöiden väliseen suhteeseen.61 Tekijänoikeussääntely
kytkeytyy työmarkkinakenttään myös sopimuskäytäntöjen tasolla.
Erityisesti työmarkkinajärjestöjen viestintäyritysten kanssa
solmimiin työehtosopimuksiin on vanhastaan sisällytetty myös
tekijänoikeutta koskevia määräyksiä. Luvussa 2 kuvataan tätä
tekijänoikeuksia koskevaa kollektiivista sopimuskäytäntöä.62

Keskeisessä tekijänoikeusjärjestöjä koskevassa ratkaisussaan
kilpailuneuvosto on katsonut,että järjestön suhde yksittäiseen
oikeudenhaltijaan on vertikaalinen. Tekijät luovuttavat
yksittäisen oikeutensa järjestölle, ja pyrkivät
jakeluorganisaation kautta saamaan kontaktin käyttäjiin.
Järjestöjä on tarkasteltava elinkeinonharjoittajina, jotka
toimivat itsenäisesti suhteessaan yksittäisiin
oikeudenhaltijoihin.63 Toiminnasta puuttuu tällöin KRL 6§:n
edellyttämä yhteistoimintatunnusmerkki.

Järjestöt toimivat tekijä ja käyttäjämarkkinoiden välittäjinä.
Ne ovat määräävässä markkinaasemassa näillä
"tekijänoikeusmarkkinoilla"64, joten niiden toimintaan on
tarvittaessa mahdollista puuttua määräävän markkinaaseman
väärinkäytön kieltävän KRL 7§:n nojalla.

60 HE 1991:162, s. 16.
61 Esim. Dietz (1978). EY:n tuomioistuin ei oikeuskäytännössään ole

tulkintaa hyväksynyt, vaan se on rinnastanut järjestöt yrityksiin.
Tuomioistuin perusteli tätä sillä, että toisin kuin ammatillisten
järjestöjen, tekijänoikeusjärjestöjen toiminta on luonteeltaan kau-
pallista toimintaa; BRT v. SABAM, 127/73 (1974) ECR 313.

62 Ulkopuolelle jäävät tällöin oikeudenhaltijan ja yrityksen väliset
yksilölliset sopimukset, jotka koskevat lähinnä teosten ensikäyt-
töä. Tärkein tämän ns. tekijänoikeusteollisuuden sektoreista on
graafinen teollisuus. Suojattua aineistoa käytetään lisäksi mm.
äänilevy- ja elokuvatuotannossa. Ks. esim. KM 1992 :4, s. 24. Myös
näillä aloilla on tosin käytössä järjestöjen ja käyttäjien välillä
neuvoteltuja malli- ja puitesopimuksia.

63 Ulkomaisessa oikeuskäytännössä ollut esillä lähinnä järjestöjen it-
senäisyys suhteessa taloudellisesti vahvoihin käyttäjätahoihin.Jär-
jestöjen itsenäisyyden turvaamiseksi on komissio tapauksessa GEMA
katsonut oikeutetuksi rajoittaa niiden kustantaja-asiakkaiden suo-
ria sopimussuhteita erityisesti elokuva- ja äänilevyteollisuuden
yrityksiin.

64 Kritiikistä, ks. Calvet ja Desurmont (1996), s. 22.
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Luvussa 3 tarkastellaan tekijänoikeusjärjestöjen markkinaasemaa
sähköisen viestinnän toimialalla.65 Koska sähköisen viestinnän
käyttöalue on osa laajempia jälkimarkkinoita, joilla järjestöt
kilpailuneuvoston mukaan ovat määräävässä asemassa, ne ovat
määräävässä asemassa myös näillä osamarkkinoilla.66 Rajausta
voidaan perustella paitsi radio ja televisiotoimintaan liittyvän
jälkikäytön taloudellisella merkityksellä, myös sillä että KRL 7
§:n väärinkäytön arviointi edellyttää erilaista lähestymistapaa
kuin hintayhteistyön kieltävä KRL 6§. Väärinkäytön arvioinnissa
on otettava huomioon myös toimialan kilpailuolosuhteet.
Viestinnän alalla tekijänoikeussuojan ja järjestöjen
lisensointikäytäntöjen kilpailuoikeudellinen merkitys on
erityisen suuri.

Työn lähtökohtana on kysymys, mitä kilpailuoikeuden soveltaminen
järjestöjen toimintaan merkitsee tekijän suojan kannalta.
Olennaista on, miten järjestöjen suhde yksittäiseen tekijään
hahmotetaan. Horisontaalisessa suhteessa järjestöt voidaan
rinnastaa työmarkkinajärjestöihin, joiden tarkoituksena on
tekijöiden oikeuksien kollektiivinen suojaaminen suhteessa
käyttäjiin. Työssä selvitetään, miten tämä tarkoitus on
oikeuskäytännössä huomioitu kilpailulainsäädäntöä
sovellettaessa.67

Vertikaalisessa suhteessa markkinoita voidaan kuvata tuoteketjuna
tekijältä kuluttajalle. "Jakeluyhteisönä" järjestö on
rinnastettavissa muihin tuoteketjussa toimiviin välittäjiin,
kuten viestintäyrityksiin.68 Vertikaalinen näkökulma ohjaa
arvioimaan järjestöjen toimintaa teosten leviämisen ja

65 Työmarkkinajärjestöjä ei ole sen paremmin yhteisöoikeudessa kuin
kansallisessakaan oikeudessa katsottu yrityksiksi, joihin kilpailu-
oikeutta voidaan soveltaa, joten ne jäävät tältä osin tarkastelun
ulkopuolelle.

66 EY:n tuomioistuin on esimerkiksi tapauksessa GVL rajannut relevan-
tit markkinat kilpailuneuvostoa suppeammin. Tuomioistuin katsoi
harkitessaan artiklan 86 soveltamista relevanteiksi markkinoiksi
suojatun aineiston käytön sähköisessä viestinnässä, erityisesti
televisiossa ja radiossa.

67 Kysymys kilpailunrajoituslain soveltamisalueesta suhteessa niin
tekijänoikeuslakiin kuin työehtosopimuslakiin on ollut esillä 1990
-luvulla. Työehtosopimuslain osalta kilpailuneuvosto totesi 16.6.
1994, että huomiota on kiinnitettävä työehtosopimusmääräysten "si-
sältöön, merkitykseen ja vaikutuksiin toimivan kilpailun kannalta".
Sikäli kuin määräykset eivät koske työsuhteeseen liittyvää ydinalu-
etta, voidaan kilpailuvaikutukset huomioida; dno 9/359/93, s. 19.
Tekijänoikeuslain osalta kilpailueuvosto totesi 6.10.1995, että
"tekijänoikeuslain sisältö,tarkoitus ja vaikutukset on tulkinnal-
lisesti huomioitava arvioitaessa, onko kyseessä kielletty kilpai-
lunrajoitus.
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loppukäyttäjien kannalta. Käyttäjät ovatkin aiempaa herkemmin
vedonneet kilpailuoikeuteen, joka on saanut roolin myös
viestinnän vapauden puolustajana.69

Tietotekniikan ja televiestinnän yhdentyminen on mahdollistanut
teosten aineettoman levittämisen tietokoneiden välisissä
verkoissa. Verkostolevitykseen liittyviä tekijänoikeudellisia
kysymyksiä selvitellään parhaillaan kansainvälisen
tekijänoikeusjärjestö WIPO:n johdolla. Useissa maissa on
käynnistetty myös kansallisia tietoverkkostrategioita, joiden
avulla pyritään aktiivisesti edistämään verkottumista. Tällainen
ohjelma on vireillä myös Suomessa. Muutokset ovat toistaiseksi
olleet suurimpia perinteisen viestinnän alueella, jossa on
purettu sähköistä viestintää koskevaa toimilupasääntelyä.
Julkisen vallan aktivoituminen on osaltaan tiivistänyt
tekijänoikeuden yhteyksiä viestintää koskevaan sääntelyyn.

Luvussa 5 pohditaan, miten verkottuminen muuttaa oikeuksien
hallinnoinnin edellytyksiä. Järjestöt ovat toimineet tekijä ja
käyttäjämarkkinoiden välittäjinä. Verkostomarkkinat eroavat
kuitenkin monissa suhteissa yleisradiotoiminnan hallitsemista
markkinoista. Digitalisoituminen laajentaa erityisesti
yksittäisten tekijöiden ja loppukäyttäjien
toimintamahdollisuuksia. Myös järjestöjen toiminnan perusteluja
sekä oikeuksien jakautumista tekijöiden, välittäjien ja
loppukäyttäjien kesken on arvioitava uudesta näkökulmasta.

Kysymyksenasettelua havainnollistaa oheinen kuvio.

68 Viestintäyrityksillä on suhteessa kuluttajiin vastaavanlainen pal-
velujen tarjoajan rooli kuin järjestöillä suhteessa yksittäisiin
oikeudenhaltijoihin; ks. Dommering (1995).

69 Mallet-Poujol (1996), kuvaa kehitystä tekijänoikeussääntelyn ja
kilpailuoikeudellisen sääntelyn logiikkojen "yhteentörmäykseksi".
Tekijänoikeus antaa aiempaa laajemmin suojaa informaatioteollisuu-
den investoinneille, kun taas kilpailuoikeus suojaa tekijänoikeuden
väärinkäytöltä, s. 94.
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Kuvio 1.
JÄRJESTÖT TEKIJÄ- JA KÄYTTÄJÄMARKKINOIDEN VÄLISSÄ

KOLLEKTIIVINEN SOPIMINEN

TEKIJÄT TEKIJÄNOIKEUSALAN
JÄRJESTÖT

JOUKKOVIESTINTÄ
PERINTEISET MEDIAT

KULUTTAJAT

VERKKOLEVITYS
UUDET MEDIAT

TEKIJÄNOIKEUS
YKSINOIKEUS

KILPAILUOIKEUS
YLEINEN ETU
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2. JÄRJESTÖT TEKIJÖIDEN EDUSTAJINA

2.1. Tekijänoikeusjärjestöjen eriytyminen tekijäjärjestöistä

Tekijänoikeusjärjestelmä on muotoutunut suurelta osin tekijöiden
oman aktiivisen toiminnan tuloksena. Aikana, jolloin yksittäisen
tekijän oikeuksia ei oltu säännelty lain tasolla, oli tekijöiden
pyrittävä suojaamaan yhteisiä etujaan järjestäytymällä
ammattiliittojen tapaan.70

Ensimmäinen varsinainen tekijänoikeusjärjestö perustettiin
Ranskassa 1851. Sitä mukaan kun tekijän oikeudet saada korvaus
teoksensa julkisesta esittämisestä tunnustettiin lainsäädännön
tasolla, perustettiin tekijänoikeuksien valvontajärjestöjä myös
muihin maihin. Järjestöjen asema on edelleen vahvin
eurooppalaisen tekijänoikeusperinteen maissa, joissa tekijän
persoonallisuuden suojalla on keskeisempi asema kuin
copyrightjärjestelmän maissa.

Tekijänoikeusjärjestöjen alkuperä liittyy musiikkiteosten
julkiseen esittämiseen.71 Suomessa perustettiin säveltäjien,
sanoittajien ja sovittajien oikeuksia hallinnoiva Teosto vuonna
1928. Muille taiteenaloille kollektiivinen valvontajärjestelmä
levisi vasta sitä mukaa kuin viestinnän kehitys mahdollisti
teosten massakäytön.

Esittäviä taiteilijoita ja äänitetuotajia edustava
tekijänoikeusjärjestö Gramex perustettiin 1968. Gramex hallinnoi
näiden ryhmien tekijänoikeuslain 47§:ään perustuvaa oikeutta
saada korvaus esityksen tai tallenteen julkisesta esittämisestä.
Lähioikeusyhteisöjen synnyn taustalla oli paitsi oikeuksien
käytön valvonta, myös ammatillisia syitä. Mekaanisen musiikin
käytön yleistyminen uhkasi esittävien taiteilijoiden
työllisyyttä.72

Nykyistä tekijänoikeuslakia valmisteltaessa ei järjestöjen asema
juurikaan ollut esillä.73 Myöhemmin on valtion toiminta kuitenkin
epäsuorasti edistänyt järjestörakenteen muotoutumista. Keskeinen
merkitys oli Kopioston perustamisella vuonna 1978. Järjestely

70 Tekijöiden välisen yhteistyön juuret ovat jo ammattikuntalaitokses-
sa. Ensimmäisenä vapaiden taiteilijoiden välisenä aatteellisena
järjestönä voidaan kuitenkin pitää Ranskassa 1776 perustettua näy-
telmäkirjailijoiden yhdistystä; Freegaard (1985).

71 Möller (1988), s. 482.
72 Olsson (1995).
73 Liedes (1978).
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kokosi yhteen tekijänoikeusalan eri oikeudenhaltijaryhmät, ja
mahdollisti uusien sopimuslisenssisäännösten sisällyttämisen
tekijänoikeuslakiin 1980luvulla.

Valtaosa taiteen ja viestinnän alalla toimivista järjestöistä on
tekijänoikeusjärjestöjen jäseniä. Näistä jäsenjärjestöistä osan
toiminta on enemmän aatteellisesti, toisten taas ammatillisesti
painottunutta. Työnjako on periaatteessa hoidettu siten, että
alakohtaiset järjestöt huolehtivat jäsentensä yleisestä
edunvalvonnasta ja tekijänoikeusjärjestöt hallinnoivat näiden
tekijänoikeuslakiin perustuvia taloudellisia oikeuksia.

Rajanveto eri järjestötyyppien välillä ei kuitenkaan ole täysin
selkeä.74 Vapaita taiteilijoita edustavat järjestöt hallinnoivat
myös jäsentensä tekijänoikeuksia. Aloilla, joilla valtaosa
tekijöistä toimii työsuhteessa, on rajanveto
työmarkkinajärjestöihin häilyvä. Esittäviä taiteilijoita
edustavat järjestöt kuten Näyttelijäliitto ja Muusikkojen liitto
neuvottelevat työehtosopimuksista. Myös Journalistiliitto on
vanhastaan neuvotellut jäsentensä tekijänoikeuksien käytöstä
graafisen alan työnantajien kanssa.

Tekijänoikeuksien taloudellisen merkityksen kasvun myötä on uusia
tekijänoikeusjärjestöjä perustettu Euroopan eri maissa. Samalla
niiden toimintaalue on laajentunut.75 Painoviestinnän osalta on
kollektiivihallinnointi kuitenkin edelleen käytössä vain
valokopioinnin osalta.76 Myös kuvataiteen alueella on järjestöjä
perustettu vasta viime aikoina. Kuvataiteen teoksille ei ole
ollut olemassa jälkimarkkinoita, jotka olisivat tehneet
oikeuksien hallinnoinnin taloudellisesti kannattavaksi. Suomessa
valtio on tekijänoikeuslakiin tehdyillä muutoksilla pyrkinyt
aktiivisesti vahvistamaan kuvataiteen jälkimarkkinoita, ja
samalla oikeuksien hallinnoinnin edellytyksiä.77

Audiovisuaalisen tuotannon alalle on uusien teknisten
mahdollisuuksien myötä syntynyt ammattiryhmiä, joissa toimiminen
edellyttää varsin pitkälle menevää taiteellista osaamista.
Suomessa näitä edustaa lähinnä Teatterityöntekijäin
yhteisjärjestö STY. Vaikka teknistaiteellisten ryhmien asema ei

74 Pohjonen (1995), s. 152.
75 Dillenz (1990).
76 EU:n komissiolle antamissaan lausunnoissa ilmaisivat eri maiden

kustantajat haluttomuutensa siirtyä kollektiivihallinnointiin; Sa-
lokannel (1995), s. 392. Sen sijaan freelance-journalistit ovat
Ruotsissa perustaneet kirjailijoiden kanssa yhteisen tekstien uu-
delleenkäyttöä hallinnoivan yhdistyksen (ALIS) valvomaan vapaiden
journalistien tekijänoikeuksia. Journalistit solmivat yksilöllisiä
sopimuksia ALIS:in kanssa; Journalisti 9/95.
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suoranaisesti perustukaan tekijänoikeuslakiin, ovat järjestöt
pyrkineet kollektiivisen sopimustoiminnan keinoin ulottamaan
suojan myös jäseniinsä.

Perinteisen taiteen alalla toimivat järjestöt ovat usein
vastustaneet tekijänoikeussuojan laajentamista uusiin
ammattiryhmiin. Järjestörakenteen erot eri maissa heijastelevat
osin erilaisia käsityksiä siitä, keillä on oikeus saada korvaus
teoksen käytöstä. Mitä laajemmin hyväksytään teknistaiteellisesti
korkeatasoisten myötävaikuttajien korvausoikeus, sitä vaikeampi
tekijänoikeussuojaa on perustella suurelle yleisölle.78

Digitalisoitumisen laajentaessa mahdollisuuksia teosten
muokkaamiseen ja kaupalliseen jälkikäyttöön tulee kysymys
tekijänoikeudellisen suojan rajoista todennäköisesti
kärjistymään.

"Tekijänoikeusjärjestöllä" tarkoitetaan seuraavassa järjestöä,
joka hallinnoi oikeudenhaltijoiden puolesta näiden
tekijänoikeuslakiin perustuvia taloudellisia oikeuksia.
Järjestöjen tehtäviin kuuluu paitsi tekijälle kuuluvien
korvausten kerääminen ja jakaminen, myös teosten käytön
lisensointi tai ainakin käytön ehdoista sopiminen ilman
velvollisuutta neuvotella ehdoista yksilöllisesti tekijöiden
kanssa.79 Käsitteen ulkopuolelle jäävät tällöin tekijöiden
ammatilliset järjestöt ja työmarkkinajärjestöt, jotka myös
edustavat tekijöiden oikeuksia suhteessa kolmansiin. Näitä
kutsutaan yhteisellä nimityksellä "tekijäjärjestö". Eri
järjestötyyppien erottelu on tarpeen, koska kilpailulainsäädäntöä
sovelletaan eri tavoin näiden toimintaan.80

2.2. Järjestöjen toiminnan säädöspohja

Euroopan Unioni ei ole antanut erillistä tekijänoikeuksien
kollektiivista hallinnointia koskevaa direktiiviä, vaan
esimerkiksi vuokrauksesta annetun direktiivin (92/100/ETY) 4

77 KM 1992:4, s. 47.
78 Koskinen (1992) NIR.
79 Freegaard (1985), s. 444. Vrt. Riis (1994), s. 5.
80 Toisin kuin työmarkkinajärjestöjen osalta, ei Suomen lainsäädän-
töön sisälly tekijänoikeusjärjestön legaalimääritelmää. Tekijänoi-
keuslaissa niihin viitataan "tekijöitä edustavina järjestöinä".Mää-
ritelmä on melko yleinen, ja sen voi katsoa kattavan varsinaisten
tekijänoikeusjärjestöjen ohella myös alalla toimivat tekijäjärjes-
töt. Myös yhteisöoikeudessa aihetta on lähestytty tapauskohtaises-
ti. Vuonna 1993 annetun satelliitti- ja kaapelidirektiivin (93/83
/ETY) 1 artikla sisältää kuitenkin määritelmän,jonka mukaan "yh-
teisvalvontajärjestöllä tarkoitetaan organisaatiota, jonka ainoana
tarkoituksena tai yhtenä pääasiallisena tarkoituksena on hoitaa tai
hallinnoida tekijänoikeuksia tai lähioikeuksia".
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artiklassa on todettu, että kysymys kuuluu kansallisen
toimivallan piiriin.81

Valtaosassa Euroopan maita järjestöt toimivat
yksityisoikeudellisella pohjalla. Selkein poikkeus tästä on
Italia, jossa tekijänoikeuksia hallinnoivan järjestön asema
perustuu sille laissa annettuun monopoliin. Lähes vastaavanlainen
järjestely on käytössä Sveitsissä, jossa toimilupa
tekijänoikeuksien valvontaan voidaan lain mukaan myöntää vain
yhdelle järjestölle.82 Saksan järjestelmä on eräänlainen
yksityisoikeudellisen ja julkisoikeudellisen välimuoto: järjestöt
toimivat yksityisoikeudelliselta pohjalta, mutta niiden toiminta
on tarkoin säännelty erillislaissa.83

Valtion perustamiskontrollin tavoitteena oli alkujaan turvata
järjestöjen tosiasiallinen monopoliasema.84 Myöhemmin on sen
sijaan korostettu niitä vaaroja, joita tähän asemaan liittyy.
Valtion valvonnan on nähty olevan tarpeen tämän markkinaaseman
tasapainottamiseksi.85

Belgia ja Kreikka ovat nykyisin ainoita Euroopan maita, joiden
lainsäädäntöön ei ole sisällytetty tekijänoikeusjärjestöjä
koskevia säännöksiä. Järjestöjen perimien korvaussummien kasvun
myötä on valtio esimerkiksi Ranskassa ryhtynyt valvomaan teosten
käyttöä koskevaa hinnoittelua. Maissa, joissa järjestöjen asemaa
ei ole säännelty erillislaissa, on niiden toimintaa valvottu
erityisesti kilpailuoikeuden keinoin.

Suomessa on tekijänoikeuslakiin sisällytetty säännöksiä
järjestöjen solmimien sopimusten oikeusvaikutuksista, sekä
oikeuksien hinnoitteluun liittyvien riitaisuuksien
ratkaisemisessa käytettävistä menettelytavoista. Järjestöjen
asema suhteessa tekijään perustuu sen sijaan lähinnä niiden omiin
sääntöihin sekä asiakkaan kanssa solmittuihin sopimuksiin.

2.2.1. Yhdistyslakiin perustuva sääntely

81 Komission Vihreän kirjan pohjalta järjestämässä kuulemistilaisuu-
essa 8-9.1.1996 oli esillä kysymys, olisiko yhteisön erityisesti
säänneltävä tekijänoikeuksien kollektiivinen hallinnointi tai aina-
kin määriteltävä tekijänoikeusjärjestöjen toiminnan suuntaviivat.
Monet jäsenmaat katsoivat kuitenkin Rooman sopimuksen kilpailuoi-
keudellisen sääntelyn riittävän, s.4.

82 Katzenberger (1995), s. 7.
83 Toisin kuin maissa, joissa järjestöjen oikeudellinen muoto säännel-

ty, voidaan oikeus tekijänoikeuksien välitystoimintaan kuitenkin
myöntää Saksassa periaatteessa myös yksityiselle henkilölle.

84 Katzenberger (1995),s. 11.
85 Freegaard (1985), s.451.
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Erityissääntelyn puuttuessa keskeinen järjestön suhdetta tekijään
sääntelevä laki on Suomessa yhdistyslaki (1989/ 503). Laki
sisältää määräyksiä yhdistysten sisäisen hallinnon
järjestämisestä, ja siinä on mm. määritelty perusteet, joilla
jäsen voidaan erottaa. Muissa Skandinavian maissa ei vastaavaa
lakia ole, vaan esimerkiksi Ruotsissa on lainsäädäntöhankkeista
luovuttu lähinnä työmarkkinajärjestöjen vastustuksen vuoksi.86

Laki koskee ainoastaan aatteellisia yhdistyksiä. Tästä syystä sen
soveltaminen eräisiin tosiasiallisesti taloudellisesti toimiviin
yhdistyksiin on ollut keskustelun kohteena.87 Koska
tekijänoikeusjärjestöjen pääasiallisena tehtävänä on edustaa
tekijöiden taloudellisia oikeuksia teosten jälkimarkkinoilla, voi
niiden toiminnan katsoa olevan tosiasiallisesti taloudellista.
Vuonna 1990 Teoston sääntöjä uudistettaessa pohdittiinkin eräänä
vaihtoehtona sen toimintojen yhtiöittämistä.88

Järjestöillä on yhdistyslakiin pohjautuva autonominen asema
suhteessa valtioon. Tämä yhdistysautonomia ei kuitenkaan estä
kilpailunrajoituslain soveltamista niiltä osin, kuin
toimenpiteillä on ulkoisia vaikutuksia markkinoilla. Jos
järjestöt harjoittavat liiketoimintaa, jossa niillä on
monopoliasema, voidaan ne velvoittaa antamaan palveluja
liiketaloudellisin periaattein myös ulkopuolisille.89

2.2.2. Tekijänoikeusjärjestöt ja kilpailunrajoituslaki

Kilpailunrajoituslain soveltaminen järjestöjen toimintaan on
ollut esillä useaan otteeseen. Lain esitöissä todetaan, että
lakia ei yleislakina sovelleta "sopimuksiin tai järjestelyihin,
jotka perustuvat suoraan muussa lainsäädännössä oleviin
säännöksiin tai määräyksiin, eikä myöskään sellaisiin kilpailua
rajoittaviin järjestelyihin, jotka viranomainen on aikaansaanut
lainsäädännön perusteella"90

86 Hemström (1988).
87 Yhdistysrekisteritoimiston käytännöstä voidaan mainita tapaus, jos-

sa on hylätty Arvopaperivälittäjien yhdistyksen rekisteröimishake-
mus. Yhdistyksen tarkoituksena oli pörssin ulkopuolella julkisesti
noteerattujen arvopapereiden markkinoiden ylläpitäminen, valvonta
ja kehittäminen. Hylkäämistä perusteltiin sillä, että kyseessä oli-
si ollut liiketoimintayksikkö eikä edunvalvontajärjestö tai esimer-
kiksi pörssin etiikkaan keskittyvä yhteenliittymä. Yhdistysrekiste-
ritoimiston päätös 12.3.1987. Ks. Halila-Tarasti (1988), s. 66.

88 Halila (1991) DL, s. 310.
89 Halila (1991), s. 311.
90 KM 1991:15, s.86. Rooman sopimuksen artiklaan 90 (2) sisältyy mai-

ninta, jonka mukaan yrityksiin, jotka huolehtivat yleistä taloudel-
lista etua tarkoittavista palveluksista, sovelletaan kilpailuoi-
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Suomen tekijänoikeuslain sopimuslisenssisäännöksissä on
viittauksia "tekijöitä edustaviin järjestöihin". Valtio on myös
delegoinut järjestöille eräitä korvausten perintään liittyviä
tehtäviä. Tästä syystä kilpailuviranomaiset joutuivat ottamaan
kantaa kysymykseen siitä, estääkö tekijänoikeuslaki erityislakina
kilpailunrajoituslain soveltamisen. Kilpailuvirasto pyysi asiasta
lausuntoa opetusministeriöltä91, jonka nojalla se totesi, että
sopimuslisenssisäännökset eivät estä KRL:n soveltamista
tekijänoikeusjärjestöjen toimintaan.92

Tämän jälkeen kilpailuvirasto lähti selvittämään, liittyykö
tekijänoikeutta hallinnoivien järjestöjen toimintaan sellaista
oikeudenhaltijoiden välistä horisontaalista yhteistyötä, jonka
voitaisiin katsoa olevan KRL 6§:n vastaista.93

Tekijänoikeusjärjestöt asettivat vastineissaan kyseenalaiseksi,
ovatko järjestöjen tekijäasiakkaat kilpailuoikeudellisessa
mielessä elinkeinonharjoittajia. KRL 3.1 §:n mukaan
elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan henkilöä, joka
ammattimaisesti pitää kaupan, ostaa, myy tai muutoin vastiketta
vastaan hankkii tai luovuttaa tavaroita tai palveluksia. Lain
esitöissä on todettu, että käsite on tarkoitettu laajaksi:
ammattimaisuus ei tarkoita kokopäiväisyyttä, eikä taloudellisen
voiton tavoittelua edellytetä.94

Kilpailuvirasto katsoikin Teostoa, Gramexia ja Kuvastoa
koskevassa päätöksissään, että järjestöjen toimintaan liittyy
sellaista horisontaalista yhteistyötä, jolle on haettava KRL
19§:n poikkeuslupa. Virasto totesi, että "kansallista
kilpailulainsäädäntöä on sovellettava tekijänoikeuden haltijoiden
väliseen yhteistoimintaan samoin periaattein kuin muilla aloilla
toimivien elinkeinonharjoittajien yhteistyöhön. Oikeuksien
hallinnoinnista saatavat tehokkuusedut eivät saa johtaa siihen,
että tekijöiden yhteistyö suljetaan kokonaan
kilpailulainsäädännön ulkopuolelle. Alan erityispiirteet voidaan
ottaa riittävästi huomioon arvioitaessa sitä, täyttääkö

keutta vain rajoitetusti. Tämä edellyttää, että nämä tehtävät on
määritelty lainsäädännössä, ja valtio valvoo niiden hoitamista.

91 OPM:n lausunto 1.7.1995.
92 Myös EY:n kilpailuoikeuden voidaan katsoa soveltuvan rajoituksetta

suomalaisiin tekijänoikeusjärjestöihin; Hammarberg (1996).
93 Tätä oli edeltänyt eräiden tunnettujen viestintäalan vaikuttajien

käynnistämä julkinen keskustelu, ks. esim. HS 5.1.1989 "Tekijänoi-
keuksien vaalinta uhkaa hinnoitella kotimaisen kulttuurin ulos".

94 KM 1987:4, s. 122-123. Oikeuskirjallisuudessa ei kysymystä ole vii-
me aikoina käsitelty. Kivimäki katsoo, että vaikka taiteilijat ja
muut vapaat ammatinharjoittajat ovatkin sinänsä kilpailulainsäädän-
nön alaisia, ei tekijää pääsääntöisesti voi pitää yrittäjänä, vaan
vasta kustantajia, tuottajia ja myyjiä, joilla tekijä luovuttaa oi-
keutensa; Kivimäki (1962), s. 13.
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oikeudenhaltijoiden välinen yhteistyö KRL 19§:n poikkeusluvan
myöntämisen edellytykset."95

Teosto ja Gramex veivät asian poikkeuslupavaatimusta koskevilta
osin kilpailuneuvoston ratkaistavaksi. Antamassaan vastineessa
Teosto katsoi olevansa itsenäinen elinkeinonharjoittaja, jonka
suhde yksittäisiin tekijäasiakkaisiin on vertikaalinen. Sen
toimintaa on tällöin arvioitava määräävän markkinaaseman, ei
elinkeinonharjoittajien välisen yhteistyön näkökulmasta. Lisäksi
järjestö vetosi kilpailuviraston aiempaan Kopiostoa koskevaan
päätökseen.96

Kilpailuneuvosto ei ottanut suoranaisesti kantaa siihen, onko
tekijänoikeusjärjestöjen asiakkaita pidettävä
elinkeinonharjoittajina. Sen sijaan se korosti, että ratkaisevaa
on yhteistoimintajärjestelyjen tosiasiallinen tarkoitus ja niiden
vaikutukset markkinoilla.97 Kilpailuneuvoston ratkaisun mukaan
Teoston ja Gramexin toimintaan ei liittynyt KRL 6§:n kieltämää
horisontaalista yhteistyötä. Se viittasi myös tekijänoikeuslain
sopimuslisenssisäännöksiin, ja katsoi että
tekijänoikeusjärjestöjen toiminta palvelee legitiimiä päämäärää
niiden pyrkiessä turvaamaan jäsentensä oikeuksia ja etuja
suhteessa käyttäjiin. Ratkaisun pääasiallinen perustelu oli
kilpailuoikeudellinen ja markkinoiden rakenteeseen nojaava.
Kilpailuneuvosto totesi kuitenkin, että myös tekijänoikeuslain
sisältö, tarkoitus ja vaikutukset on osaltaan otettava
tulkinnallisesti huomioon arvioitaessa järjestöjen toimintaa.98

Kilpailuneuvoston edellä kuvatun ratkaisun jälkeen Kuvasto pyysi
kilpailuvirastolle lähettämässään kirjeessä, ettei sen toimintaa
katsottaisi KRL 6 §:n tarkoittamaksi yhteistyöksi.
Kilpailuvirasto toisti Kuvastoa koskevassa päätöksessään
kantansa,jonka mukaan Kuvaston asiakkaina olevia taiteilijoita
voidaan pitää elinkeinonharjoittajina. Samalla se kuitenkin
viittasi kilpailuneuvoston aiempaan ratkaisuun ja totesi, että

95 Kilpailuvirasto 2.1.1995.
96 Kopioston osalta kilpailuvirasto oli kirjeessään 31.1.1994 (Dno

595/61/93) todennut, että koska järjestö toimii yksinomaan teosten
jälkikäyttöön liittyvillä markkinoilla, ei poikkeusluvan hakeminen
ole sen osalta tarpeen.

97 Markkinoiden rakenne edellyttää järjestöjen kaltaisia välittäjäor-
ganisaatioita. Vaikka tekijöiden välinen yhteistoiminta vähentää
kilpailua tekijämarkkinoilla, alentaa se samalla teosten käytöstä
sopimiseen liittyviä kustannuksia; KN 6.10. 1995. Vrt. Coasen(1992)
teoria yritysten synnystä. Kilpailulainsäädännön kannalta teorialla
on merkitystä siinä suhteessa, miten kielteisesti tai myönteisesti
asennoidutaan yritysten väliseen yhteistoimintaan, ks. Salonen
(1996), s. 96.

98 Ratkaisu seurailee EY:n tuomioistuimen linjaa esim. tapauksessa
SABAM.
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”koska erityisesti Teosto hallinnoi vastaavia oikeuksia musiikin
tekijöiden osalta kuin Kuvasto kuvataiteilijoiden osalta, on
ratkaisu otettava huomioon Kuvaston asemaa arvioitaessa.” Päätös
rajasi Kuvastossa tehtävän tekijänoikeuksien hinnoittelun KRL
6§:n ulkopuolelle, mutta ei muutoin estä lain soveltamista sen
toimintaan.99

2.2.3. Tekijäjärjestöjen oikeudellinen asema

Taiteilijoiden alakohtaisten järjestöjen rooli on erityisen
keskeinen sellaisilla aloilla, joille oikeuksien yhteisvalvonta
ei ulotu. Tämän lisäksi ne ovat myös osa tekijänoikeuksien
hallinnointijärjestelmää.100

Osa järjestöistä on luonteeltaan työmarkkinajärjestöjä.101 Niiden
keskeisenä toimintaalueena on ollut suojata työsuhteessa olevien
tekijöiden oikeuksia suhteessa työnantajaan. Työehtosopimuksiin
sisältyvä tekijänoikeussääntely hämärtää rajaa ammattiyhdistysten
ja muiden tekijänoikeusalan järjestöjen välillä. Samalla
työoikeuden välillinen painoarvo tekijänoikeusalalla on
kasvanut.102

KRL 2.1§ rajaa työmarkkinoita koskevat sopimukset
kilpailunrajoituslainsäädännön ulkopuolelle.
Soveltamisaluerajausta perusteltiin lain esitöissä sillä, että
työsuhteen ehdot määräytyvät sopimusmekanismissa, jossa
taloudellisen kilpailun merkitys on erilainen kuin
elinkeinonharjoittajien välissä suhteissa. Työehdoista sopimiseen
on jo moraalisista syistä sovellettava eri periaatteita kuin
hyödykkeiden hinnanmuodostuksessa.103 Työmarkkinoiden

99 Päätös 15.11.1995, dno 36/67/95.
100 Kopioston jäseninä tekijäjärjestöt osallistuvat kollektiivisten
tekijänoikeusvarojen jakoon. Järjestöt on jaettu ryhmiin, joiden si-
sällä ne sopivat keskenään valokopiointikorvausten jaosta. Vaikka ne
voivat periaatteessa itse päättää korvausvarojen käytöstä, on
TekijäA 39§:ssä hyväksyttäviksi käyttömuodoiksi katsottu lähinnä
apurahat, eläkkeet ja tutkimustoiminta. - Sen sijaan järjestöjen
osallistuminen oikeuksien hinnoitteluun olisi tulkittavissa KRL 6§:n
kieltämäksi hintayhteistyöksi.

101 TEhtoL 1§:n mukaan työntekijän yhdistyksellä tarkoitetaan yhdis-
tytä, jonka varsinaisiin tarkoituksiin kuuluu työntekijäin etujen
valvominen työsuhteissa.

102 Karnellin (1986) mukaan tämä saattaa muodostua ongelmaksi tekijän-
oikeuden tapaisella nopeasti kansainvälistyvällä oikeudenalalla.
Työlainsäädäntö on luonteeltaan kansallista, ja työmarkkinajärjes-
töt ovat osa kansallista sopimusjärjestelmää,s.63.

103 KM 4:1987, 61-62. Rajausta voitaisiin periaatteessa perustella te-
kijänoikeuksia koskevan kollektiivisen sopimustoiminnan tavoin ve-
toamalla KRL 19§:n tehokkuusetuihin Työmarkkinoiden kollektiivista
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kollektiivista sopimustoimintaa ei siis voida pitää KRL 6§:n
hintakartellina. Työmarkkinajärjestöjä ei EY:n tai Suomen
kilpailuoikeudessa myöskään ole pidetty määräävässä asemassa
olevina yrityksinä.104

Korkein hallintooikeus on kuitenkin 1990luvulla antanut
ratkaisuja, joilla kilpailuoikeuden alue on ulotettu myös
työmarkkinajärjestöjen sopimustoimintaan. Aiemman vuonna 1992
kumotun lain (709/88) ajoilta on ratkaisu, jossa lääkäreiden
katsottiin työ ja virkasuhteessa toimivia lukuunottamatta olevan
kilpailulansäädännön tarkoittamia elinkeinonharjoittajia. Koska
Lääkäriliitto valvoo jäsentensä taloudellisia ja
yhteiskunnallisia etuja, sen tulkittiin olevan laissa tarkoitettu
elinkeinonharjoittajien yhteenliittymä. Liiton jäsenilleen
antamat palkkiosuositukset olivat täten kielletty
horinsontaalinen kilpailunrajoitus. Työsuhteessa olevien
lääkäreiden osalta ne kuitenkin koskivat työmarkkinoita, ja
jäivät kilpailulainsäädännön soveltamisalueen ulkopuolelle.105

Nykyisen kilpailunrajoituslain (1992/480) osalta
soveltamisaluerajauksen ulottuvuus oli esillä tapauksessa
"Paperiliitto". Paperiliitto ry:n ja Metsäteollisuus ry:n
väliseen työehtosopimukseen oli sisällytetty määräyksiä, jotka
kielsivät ulkopuolisen työvoiman käytön. KHO katsoi, ettei
määräyksillä ollut välitöntä vaikutusta alalla työskentelevien
työehtoihin, joten ne eivät koskeneet työmarkkinoita KRL 2.1§:n
mielessä. Kilpailuvirasto oli pitänyt järjestelyä KRL 6.2§:n
horisontaalisena kilpailunrajoituksena. KHO tulkitsi kuitenkin
kyseessä olevan vertikaalinen kilpailunrajoitus. Niiltä osin kuin
määräyksillä oli vaikutuksia, jotka ovat sopimattomia terveen ja
toimivan kilpailun kannalta, voitiin niihin soveltaa KRL 9§:ää.106

Toisin kuin tekijänoikeusjärjestöihin, joihin
kilpailulainsäädäntöä voidaan soveltaa rajoituksetta, edellyttää
kilpailulainsäädännön soveltaminen työmarkkinajärjestöjen
toimintaan siis, että sopiminen joko kohdistuu pääasiassa muihin
kuin työsuhteessa oleviin tai sillä muutoin ei ole välittömiä
vaikutuksia alalla toimivien työsuhteen ehtojen kannalta.107

sopimusjärjestelmää ei kuitenkaan yleensä ole perusteltu tehokkuuse-
duin; ks. kuit. Kairinen (1995).

104 Bellamy-Child, s. 47.
105 "Lääkäriliitto", KHO 11.5.1990. Ks. myös Rissanen-Korah (1991), s.
291.

106 KHO 6.6.1995 (D 3125/1/94). Ks. myös Saloheimo (1995).
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2.2.4. Tekijänoikeusjärjestöjen toiminnan erityisluonne

Erityissääntelyn puuttuessa on tekijänoikeusjärjestöjen
toimintaan sovellettu kilpailulainsäädäntöä. Vaikka
työmarkkinajärjestöjä ei ole pidetty "yrityksinä", on
kilpailunrajoituslakia eräin edellytyksin sovellettu myös
työehtosopimustoimintaan.

Kilpailulainsäädännön soveltaminen saattaa kaventaa tekijän
yksinoikeussuojaa. Yksinoikeus määrätä teoksen käytöstä sisältää
myös oikeuden kieltäytyä myöntämästä käyttölupaa. Tekijän ja
järjestön välisellä sopimuksella myös tämä oikeus siirtyy
järjestölle. Määräävässä markkinaasemassa olevan yrityksen
kieltäytyminen myöntämästä lisenssiä voidaan tietyissä
olosuhteissa katsoa tekijänoikeussuojan väärinkäytöksi. Järjestö
voidaan velvoittaa myöntämään lisenssi, jolloin tekijän
yksinoikeussuoja menetetään.108

Työmarkkinajärjestöjen sopimustoiminta on täydentänyt
lakitasoisen sääntelyn aukkoja. Yksinoikeutena on tekijänoikeutta
kuitenkin vaikea sovittaa sopimusjärjestelmään, joka koskee työn
tekemistä, ei sen tulosten käyttöä. Yksittäisen oikeudenhaltijan
mahdollisuudet vaikuttaa järjestöjen solmimiin tekijänoikeuden
käyttöä koskeviin sopimuksiin ovat vähäiset.109 Koska
työmarkkinajärjestöt tarkastelevat tekijänoikeuksia usein vain
osana laajempia työsuhteen ehtoja, on niiden epäilty vetoavan
tekijänoikeussuojaan lähinnä perusteena vaatia taloudellisia
etuja vakinaisessa työsuhteessa oleville jäsenilleen.
Tekijänoikeuksien taloudellinen merkitys on kuitenkin erityisen
suuri muiden kuin vakinaisessa työsuhteessa olevien tekijöiden
osalta.

Kilpailuoikeudellinen tai työoikeudellinen sääntely ei huomioi
tekijänoikeusjärjestöjen toiminnan erityispiirteitä. Järjestöt
voidaan kuitenkin pyrkiä määrittelemään myös niiden
toimintatavoista käsin.110 Järjestöjen toiminnan tarkoituksena on
työmarkkinajärjestöjen tavoin pyrkiä suojaamaan sopimussuhteen
heikompaa osapuolta neuvottelemalla oikeudenhaltijoiden puolesta

107 Kysymykseen työmarkkinajärjestöjen säännöstämiskompetenssin ra-
joista ja tekijäjärjestöjen solmimien sopimusten kilpailuoikeudel-
listasta asemasta palataan jaksossa 2.3.3.

108 Yksittäistapauksessa tämä rinnastuu vaikutuksiltaan tekijänoikeu-
den pakkolisensseihin; Cohen-Jehoram (1990) s. 214-217. Kysymykseen
palataan tarkemmin Magill-tapauksen osalta jaksossa 3.3.3.

109 Svensäter, s. 215.
110 Mauhs (1994), s. 23-27. EY:n kilpailuoikeudessa on vastaavanlais-
ta lähestymistapaa käytetty esimerkiksi "yrityksen" käsitettä mää-
riteltäessä; Kuoppamäki (1992), s. 118.
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kollektiivisia tariffisopimuksia. Niillä on kuitenkin
työmarkkinajärjestöjä pidemmälle meneviä oikeuksia suhteessa
yksittäiseen oikeudenhaltijaan: toiminta ei rajoitu sopimusten
solmimiseen, vaan ne myös hallinnoivat tekijöiden oikeuksia.
Toisin kuin työmarkkinajärjestöt, joiden neuvottelemat sopimukset
ovat ainoastaan vähimmäissopimuksia, eivät tekijänoikeusjärjestöt
yleensä salli rinnakkaisia yksilöllisiä neuvotteluja teosten
käytön ehdoista.

Järjestöt eivät kaupallisten yrittäjien tapaan tavoittele
taloudellista voittoa hyödyntämällä itse oikeuksia
teoskappaleiden valmistamiseen tai julkiseen esittämiseen. Sen
sijaan ne myyvät oikeudet laajoina ohjelmistoina eteenpäin. Koska
ne ovat itse sopijapuolina tai ainakin sopivat itsenäisesti
käytön ehdoista, eivät ne kuitenkaan toimi neutraaleina
välittäjinä, vaan edustavat oikeudenhaltijaosapuolen usein
keskenäänkin ristiriitaisia etuja suhteessa suojatun aineiston
käyttäjiin.111

Erityissääntelyn etuna on mahdollisuus paremmin huomioida
toiminnan alakohtaiset erityispiirteet. Järjestöt ovat
edellyttäneet oikeudenhaltijalta varsin pitkälle meneviä oikeuden
luovutuksia. Yksittäistapauksissa saattavat järjestön edustama
tekijäkunnan kokonaisetu ja yksittäisen oikeudenhaltijan etu
kuitenkin joutua ristiriitaan. Tämä puoltaisi järjestön ja
oikeudenhaltijoiden keskinäisiä oikeuksia ja velvoitteita
koskevan sääntelyn sisällyttämistä tekijänoikeuslakiin.112

2.3. Järjestöjen sopimustoiminnan sääntely

Tekijänoikeusjärjestöt perustettiin alkujaan valvomaan
yksittäisten tekijöiden puolesta näiden oikeuksien käyttöä. Tämä
valvontarooli oli keskeinen myös Teoston alkuaikojen
toiminnassa.113 Tehtävään liittyi myös teosten hyväksikäytöstä
maksettavien korvausten perintä tekijän puolesta sekä näiden
tilittäminen. Teosten massakäytön myötä järjestöjen toimintaalue
on laajentunut ja niiden keskeisenä tehtävänä on hallinnoida

111 Ks. esim. kilpailuviraston päätös Gramexin poikkeuslupahakemukseen
2.1.1995, jossa todetaan että muusikoiden ja äänitetuottajien oi-
keuksien hallinnointi samassa järjestössä lisää paineita korkeaan
korvaustasoon.

112 Oikeudenhaltijan ja järjestön välinen eturistiriita saattaa kär-
jistyä markkinoiden kehityksen myötä. Kysymykseen palataan tarkemmin
jaksossa 4.2.2.2.

113 Ks. esim. Kallio (1978). Tekijänoikeusjärjestelmän vakiinnuttami-
nen edellytti nykyisen mittapuun mukaan järjestöiltä varsin kovia-
kin toimia.
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oikeuksia tekijöiden puolesta eli myöntää käyttölupia ja sopia
käytön ehdoista.

Yksityisoikeudellisina yhteisöinä järjestöt voivat säännöissään
vapaasti määritellä toimintansa tavoitteet. Niiden
toimintamuodoissa on eräitä eroja, jotka perustuvat
tekijänoikeuslain materiaaliseen sisältöön. Teosto ja Kuvasto
myöntävät käyttölisenssejä; Teosto musiikin alalla toimivien
säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja kääntäjien ja Kuvasto
taas visuaalisen alan taiteilijoiden puolesta. Gramex ei
lähioikeusyhteisönä myönnä käyttölupia, vaan sopii muusikoiden,
laulajien ja äänitetuottajien puolesta ainoastaan näille TekijäL
47§:n nojalla kuuluvista korvauksista. Kopiosto puolestaan
hallinnoi TekijäL 26§:n sopimuslisenssisäännöksen nojalla
lupajärjestelyjä, jotka liittyvät julkaistujen teosten
jälkikäyttöön kuten valokopiointiin, radio ja tvohjelmien
tallennelevitykseen sekä yleisradiolähetysten
edelleenlähettämiseen.

Seuraavassa kartoitetaan tekijänoikeusalan kollektiivista
sopimuskäytäntöä sekä sopimusten sitovuutta yksittäisen
oikeudenhaltijan kannalta. Erityisesti viestintää sivuavilla
aloilla on myös työmarkkinajärjestöjen välillä solmittu
tekijänoikeuksien käyttöä koskevia kollektiivisia sopimuksia.
Tämän sopimustoiminnan lähtökohdat ovat työlainsäädännössä.114

2.3.1. Tekijän ja järjestön välinen sopimussuhde

Yhdistysoikeudessa on katsottu, että sidonnaisuus järjestön
tekemiin päätöksiin voi syntyä jo jäseneksi liittymisellä.
Yhdistykseen liittyessään henkilö on samalla hyväksynyt sen
säännöt. 115 Vastaavia vaikutuksia on jäsenyydelle annettu myös
työlainsäädännössä.116 Koska tekijänoikeuden lähtökohtana on
tekijän yksinoikeus, edellyttää järjestön solmimien sopimusten
sitovuus suhteessa yksittäiseen oikeudenhaltijaan kuitenkin aina
tekijän nimenomaista tahdonilmaisua.

Oikeuksien hallinnointi on järjestetty siten, että
tekijänoikeusjärjestöjen jäseninä ovat eri oikeudenhaltijaryhmiä
edustavat järjestöt.117 Yksittäisten oikeudenhaltijoiden kanssa

114 Dietz (1978), jonka mukaan tekijänoikeus on saanut runsaasti vai-
kutteita työ- ja sosiaalilainsäädännön käsitteistöstä, s. 18.

115 Tätä kutsutaan "liittymisriskiksi". Säännöt voidaan tällöin ymmär-
tää eräänlaisiksi vakiosopimuksiksi, ks. Hemström (1982).

116 Esim. TEhtoL 4§ ulottaa työehtosopimusten yleissitovuuden kaik-
kiin työnantajayhdistykseen kuuluviin.

117 Vain Teostossa voidaan luonnollinen henkilö hyväksyä jäseneksi 4
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järjestö solmii vakiosopimuksen luonteisia
asiakassopimuksia,joilla oikeudenhaltija luovuttaa oikeutensa
järjestön hallinnoitavaksi.

Järjestö voi toimia oikeudenhaltijan asiamiehenä, jolloin sillä
on valtuutuksen nojalla oikeus neuvotella käytön ehdoista ja
kerätä korvaukset käyttäjältä.118 Yleisempi käytäntö kuitenkin on,
että järjestö hallinnoi oikeuksia siirronsaajana.

Asiakkuudelle ei ole asetettu erityisedellytyksiä. Tekijän kanssa
solmitut sopimukset ovat pääsääntöisesti luonteeltaan
yksinomaisia, joten tekijä ei itse saa sopimuskautena myöntää
rinnakkaisia käyttölupia. Vastaavasti hänelle syntyy yksilöllinen
oikeus saada korvaus järjestöltä.119

Asiakassopimus ei sisällä yksityiskohtaisia säännöksiä järjestön
muista velvoitteista oikeudenhaltijaa kohtaan, vaan järjestöt
ovat sopimuksissa varanneet mahdollisuuden itse määritellä, missä
laajuudessa ne valvovat hallinnoimiaan oikeuksia.120 Missä määrin
järjestöjen toiminnan tarkoitus voitaisiin ottaa huomioon
arvioitaessa niiden suhdetta oikeudenhaltijaan?

Kivimäki on tulkinnut oikeuksien luovutuksia koskevat sopimukset
luottamusoikeustoimiksi. Toimeksiantosopimuksista
luottamusoikeustoimet eroavat sikäli, että oikeustoimi ei tapahdu
yksinomaan luovuttajan edun vuoksi, eikä ole myöskään luovuttajan
välittömästi peruutettavissa.121 Asiakassopimuksen solmiminen luo
järjestölle myös velvoitteita Myöhemmässä suomalaisessa
oikeuskirjallisuudessa ei kysymys ole ollut esillä.122

Koska tekijänoikeusjärjestöt ovat tosiasiallisessa
monopoliasemassa kansallisilla markkinoilla, liittyy
sopimussuhteeseen oikeudenhaltijan kannalta tietynlainen

vuoden asiakassuhteen jälkeen, Teoston säännöt 5§. Jäsenyyden käy-
tännön merkitys on siinä, että vain jäsenillä on mahdollisuus
osallistua järjestöjen sisäiseen päätöksentekoon.

118 Tämä on käytäntönä esim. Teostossa ns. suurten oikeuksien osalta.
119 Riis (1994), s. 44.
120 Ks. Teoston säännöt 26§; Kuvaston asiakassopimus 1§; Gramexin asi-
kassopimus 1§.

121 Kivimäki (1938), s. 377-378; (1962), s. 21-22. Asiakas voi sanoa
sopimuksen irti vasta tietyn irtisanomisajan jälkeen.

122 Saksassa on katsottu, että järjestöjen luottamusasema rajoittaa
niiden toimintaa valtion sääntelyn ohella. Mauhsin (1990) mukaan
luottamusasema suhteessa oikeudenhaltijaan syntyy jo oikeuksien
luovutuksella, koska järjestö ei ole sidottu yksittäisen tekijän
esittämiin korvausvaatimuksiin. Hauptmannin (1994) mielestä pelkkä
oikeuksien siirtyminen järjestöjen hallinnoitavaksi ei kuitenkaan
riitä, vaan luottamusasemaa voidaan perustella tekijänoikeuslainsää-
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pakkoelementti. Oikeudenhaltijan on joko liityttävä kyseiseen
järjestöön tai jäätävä kokonaan yhteisvalvontajärjestelmän
ulkopuolelle.

Tekijänoikeuslaissa järjestöihin on viitattu yleisesti "tekijöitä
edustavina järjestöinä". Hallituksen esityksessä (287:94)
kuitenkin todetaan, että tekijänoikeuslainsäädäntö koskettaa
laajoja piirejä tekijänoikeuksien haltijoita ja teoksia käyttävää
elinkeinoelämää. Koska tekijänoikeutta valvovat ja oikeuksista
neuvottelevat monissa tapauksissa alan järjestöt, on näille
syntynyt yleinen tiedottamis ja neuvontavastuu.123

Myös työmarkkinajärjestöt neuvottelevat oikeuksien käytöstä
työsuhteessa olevien tekijöiden osalta työnantajien ja lisäksi
Kopioston kanssa. Niiden toimintaalue on osin ollut varsinaisia
tekijänoikeusjärjestöjä124 laajempi: järjestöt ovat edustaneet
jäseniään yksittäisissä oikeudenloukkaustapauksissa sekä ottaneet
eräissä tapauksissa jopa tekijöiden moraalisten oikeuksien
valvontaan liittyviä tehtäviä.125

2.3.3. Sopimuslisenssivaikutus suhteessa kolmansiin

Kysymys järjestöjen ulkopuolisten tekijöiden asemasta muodostui
ongelmaksi teosten kopiointi ja nauhoitusmenetelmien kehittyessä.
Sopimuksen solminut järjestö ei välttämättä edusta kaikkia alan
kotimaisia oikeudenhaltijoita. Teosten käyttö esimerkiksi
opetustoiminnassa edellytti näiltä osin yksilöllisen luvan
hankkimista.

Koska yksilöllisten lupien hankinta oli käytännössä hankalaa,
sitoutuivat järjestöt käyttäjien kanssa solmimissaan sopimuksissa
ottamaan vastuun järjestöön kuulumattomien tekijöiden

dännön tavoitteilla: järjestöjen toiminta perustuu lain tekijöille
antamaan suojaan.

123 HE 287:94, s. 10. Ks. myös Liedes (1990), s. 346.
124 Esim. Teoston sääntöjen 27§:n nojalla järjestö voi ilman erillistä
valtuutusta ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin, jos sen hallin-
noimia oikeuksia on loukattu. Tähän ei kuitenkaan ole velvoitetta.
Mikäli kyse on oikeudenhaltijoiden välisestä kiistasta, Teosto voi
pidättää korvausosuudet täksi ajaksi. - Tekijänoikeuskomitea esitti
muistiossaan vuonna 1984, että lakiin olisi lisättävä maininta järj-
esön oikeudesta edustaa yksittäistä tekijää. Esitys ei kuitenkaan
johtanut lainsäädäntötoimiin. Ks. myös Kivimäki (1966), s. 183-185;
Oesch (1989), s. 83.

125 Moraalisia oikeuksia koskevia määräyksiä sisältyy mm. Yleisradion
ja Näyttelijäliiton väliseen sopimukseen. Radio- ja televisiotoimit-
tajien liitto on uhannut järjestötoimilla tapauksessa, jossa se kat-
soi mainoskatkojen loukkaavan tekijöiden moraalisia oikeuksia; ks.
TT 15:1978.
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mahdollisesti esittämistä taloudellisista vaatimuksista.
Sopimukseen otettu vastuumääräys ei kuitenkaan ulotu tekijän
rikosoikeudellisilla tai moraalisten oikeuksiensa loukkauksen
nojalla nostamiin kanteisiin.126

Tekijänoikeuskomitea esittikin ratkaisuksi järjestön ja käyttäjän
välisen sopimuksen oikeusvaikutusten ulottamista myös niihin alan
oikeudenhaltijoihin, joita järjestö ei edusta. Ratkaisu
edellytti siihen nimenomaisesti oikeuttavan säännöksen
sisällyttämistä tekijänoikeuslakiin.127 Lakiteknisesti ratkaisu ei
ollut uusi, sillä jo tekijänoikeuslakia säädettäessä siihen oli
otettu säännös joka mahdollisti kirjallisten ja sävellysteosten
käytön radio ja televisiolähetyksissä.

Valokopiointia koskevaa sopimuslisenssisäännöstä perusteltiin
viittaamalla mm. luvattoman kopioinnin yleistymiseen ja sen
oikeudenhaltijoille aiheuttamiin taloudellisiin vahinkoihin.
Järjestelyn keskeinen perustelu ei kuitenkaan liity tekijöiden
suojaamiseen, vaan teosten käytön helpottamiseen.128 Käyttäjä voi
hankkia luvan suojatun aineiston käyttöön keskitetysti
järjestöltä.

Opetusministeriö on hyväksynyt Kopioston järjestöksi, joka
hallinnoi sopimuslisenssisäännöksiin perustuvia
tekijänoikeuskorvauksia.129 Sopimuslisenssivaikutuksen voimaantulo
edellyttää opetusministeriön nimenomaista hyväksymispäätöstä
ainoastaan TekijäL 25h§:n osalta. Muissa
sopimuslisenssisäännöksissä viitataan yleisesti "lukuisia
suomalaisia tekijöitä edustavaan järjestöön". Laissa ei ole
määritelty sopimuksen solmivalle järjestölle erillistä
kattavuusedellytystä.130

Vaikka sopimuslisenssijärjestely rajoittaa järjestöjen
ulkopuolisen oikeudenhaltijan yksilöllistä oikeutta määrätä

126 KM 1990:31, s. 57. Järjestely on kuitenkin yleisesti käytössä Poh-
joismaiden ulkopuolella.

127 Opetusministeriö pyysi asiasta lausunnon oikeuskanslerilta; ks.
lausunto nro 3703 (26.7.1983). Myöhemmin lakiin lisättiin vastaavat
säännökset jotka koskivat nauhoittamista opetustoiminnassa (1984)
sekä radio- ja tv-lähetysten edelleenlähettämistä (1986).

128 HE 1994:287, s. 13.
129 Kopiosto on toiminut korvausten perinnässä ja tilityksessä yh-
teistyössä muiden tekijänoikeusjärjestöjen kanssa. Vuoden 1997 alu-
ta tulee voimaan erillinen hyväksymispäätös myös Teoston osalta.

130 Ruotsissa on edellytetty kopiointia koskevan sopimuksen osalta
jopa 95% edustavuutta; KM 1980:12, s. 49. Sopimuslisenssivaikutus
voi periaatteessa liittyä myös Kopioston jäseninä olevien tekijäj-
ärjestöjen solmimiin sopimuksiin; osastopäällikkö Martti Kivistön
haastattelu 20.6.1996. - Vrt. TSL 17 §:n työehtosopimusten yleis-
sitovuus joka edellyttää yli 50% kattavuutta ao. toimialalla.
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teoksensa käytöstä,131 ei se sinänsä kumoa tekijän yksinoikeutta.
Yksinoikeutta ainoastaan käyttää järjestö. Tästä syystä
sopimuslisenssin on nähty loukkaavan yksinoikeutta vähemmän kuin
lakiin sisällytettyjen tekijänoikeuden rajoitusten. Bernin
sopimuksen on kuitenkin katsottu edellyttävän, että
lainsäädännössä on järjestöön kuulumattomalle taattu oikeus
yksilölliseen korvaukseen sekä oikeus kieltää teoksensa käyttö.132

Sopimuslisenssisäännöksiin perustuva edustusvalta on kapea.
Säännökset eivät esimerkiksi anna järjestölle itsenäistä
valtuutta edustaa ulkopuolisia oikeudenhaltijoita oikeuden
käyttöä koskevissa riidoissa.133

Ensimmäinen sopimuslisenssisäännös valmisteltiin oloissa,joissa
Yleisradiolla oli tosiasiallinen monopoliasema radio ja tv
toiminnassa. Säännöksellä voi tästä syystä katsoa olleen
vastaavanlaisia yleiseen etuun nojaavia perusteluja kuin
tekijänoikeuden rajoitussäännöksillä. Tekijänoikeuslain
muutoksella vuonna 1995 poistettiin laista aiemman 22§:n
maininta, jonka mukaan oikeus lähettää teoksia koskee vain
asetuksella määrättävää suomalaista radio tai televisioyritystä.134

Käytännössä muutos merkitsi sopimuslisenssivaikutuksen
ulottamista Oy Yleisradio Ab:n ohella myös muihin radio ja
televisiotoimintaa harjottaviin yrityksiin. Samalla esimerkiksi
Teoston näiden yritysten kanssa solmimat lähetysoikeussopimukset
tulivat sopimuslisenssivaikutuksen piiriin. Järjestön
ulkopuolisen tekijän teosten käyttö on siis nykyisin lain nojalla
sallittua myös kaupallisessa toiminnassa.135

2.3.3. Tekijäjärjestöjen solmimat sopimukset

131 TekijäL 25f§:n muutoksella 24.3.1995 täsmennettiin sopimuslisens-
sivaikutuksen ulottuvan vain tekijän samaa teoslajia edustaviin
teoksiin.

132 Haarmann (1994), s. 162. Kielto-oikeuttaan käytti vuosina 1980-
1990 yhteensä kymmenkunta henkilöä, KM 31:1990, s. 72. Kieltooi-
keutta ei ole niiltä osin, kuin kyse on 25h§ radio- ja tv-lähetysten
edelleenlähettämisestä. Kollektiivinen tilitys on käytössä valokopi-
ointikorvausten osalta. Oikeuteensa vaatia yksilöllinen korvaus ve-
toaa vuosittain muutama oikeudenhaltija; Kivistö 20.6. 1996.

133 Salokannel (1995) s. 396.
134 L 24.3.1995/446. Samalla poistettiin erillinen viittaus kirjalli-
siin ja sävellysteoksiin.

135 Eräiden tutkijoiden mukaan sopimuslisenssijärjestelyä tekijän yk-
inoikeuden rajoituksineen ei alkujaan ollut tarkoitus ulottaa kau-
palliseen joukkoviestintään; ks. viite artikkelissa Huuskonen
(1995), s.102. Digitalisoitumisen luomien kaupallisten jälkikäyt-
tömahdollisuuksien vuoksi kysymys on erityisen ajankohtainen.
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Työlainsäädäntöön perustuvan sopimusjärjestelmän merkitys on
erityisen suuri viestinnässä sekä sellaisilla esittävän taiteen
alueilla, joilla tekijät ovat pääosin työsuhteisia
(musiikki,teatteri). Vapaita taiteilijoita edustavat järjestöt
ovat sen sijaan olleet melko vähän kiinnostuneita jäsentensä
tekijänoikeutta koskevista sopimuksista136; poikkeuksena lähinnä
kustannusalan järjestöt, jotka ovat neuvotelleet kattavia malli
ja puitesopimuksia.

Tukimuksen kohteeksi on seuraavassa kuitenkin rajattu tekijän
taloudellisia oikeuksia koskeva kollektiivinen sopimuskäytäntö.
Pääosin sopimukset ovat luonteeltaan työehtosopimuksia. Rajanveto
tekijänoikeuslakiin ja työlainsäädäntöön perustuvan
sopimusmekanismin välillä saattaa olla häilyvä.137

Kysymys tekijänoikeuksia hallinnoivan järjestön ja
työmarkkinajärjestön solmimien sopimusten rajanvedosta oli esillä
Tanskan korkeimmassa oikeudessa vuonna 1974. Korkein oikeus
totesi, että artikkelin journalistinen luonne ei sinällään
erottele sitä muista kirjallisista teoksista, joten siihen oli
sovellettava tekijänoikeuksia hallinnoivan Kirjailijaliiton ja
Tanskan Yleisradion välistä sopimusta, eikä sinänsä kattavampaa
Tanskan Journalistiliiton solmimaa sopimusta.138

Työmarkkinajärjestön solmiman sopimuksen vaikutus ei siis
pelkästään teoksen luonteen tai käyttömuodon nojalla ulotu alalla
työsuhteessa toimivien piirin ulkopuolelle.

Rajanveto ei käytännössä kuitenkaan ole selväpiirteinen. Eräät
tekijöitä edustavat järjestöt ovat varsinkin aiemmin solmineet
Yleisradion ja MTV:n kanssa erityisiä tekijänoikeussopimuksia.
Nämä sopimukset eivät ole työehtosopimuksia, eikä niihin
sovelleta työlainsäädäntöä. Niiltä osin kuin sopimukset ovat
koskeneet työsuhteen ulkopuolella toimivia freelancereita, on
kilpailuvirasto puuttunut niihin kilpailunrajoituslain nojalla.

2.3.3.1. Työehtosopimusten tekijänoikeussääntely

Työehtosopimus on luonteeltaan normisopimus, johon liittyy
työlainsäädännön nojalla myös sopimussuhteen ulkopuolisiin
henkilöihin ulottuvia vaikutuksia. Tästä syystä lainsäädännössä
on asetettu eräitä edellytyksiä järjestöille, jotka voivat

136 Rosén (1992), s. 12.
137 Yleisradion mukaan tekijänoikeuksia koskevan kollektiivisen sopi-
musmallin etuna on, että sopimukset on helppo yhteensovittaa muusi-
koita ja näyttelijöitä koskevien työehtosopimusten kanssa; lausunto
kilpailuvirastolle 15.11.1995.
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keskenään pätevästi solmia työehtosopimuksia. Niitä voivat solmia
vain yhdistykset, joiden varsinaisiin tehtäviin kuuluu
työntekijöiden etujen ajaminen työsuhteissa.139

Tekijänoikeuslaki ei sisällä säännöksiä, jotka sinällään
ohjaisivat työmarkkinaosapuolia sopimaan tekijänoikeuksista.
Välittömänä syynä sopimuskäytännön syntymiselle on ollut se,
ettei tekijänoikeuslakiin ole tietokoneohjelmia lukuunottamatta
sisällytetty säännöksiä tekijänoikeuksien siirtymisestä
työsuhteissa.

Tekijänoikeuskomitea käsitteli kysymystä mietinnössään vuonna
1987. Komitea korosti yksilöllisen ja kollektiivisen
sopimustoiminnan ensisijaisuutta suhteessa lakisääntelyyn.
Työmarkkinajärjestöjen sopimustoiminta on suojannut työsuhteessa
olevaa tekijää suhteessa työnantajaan, ja täten osaltaan
paikannut lakitasoisen sääntelyn aukkoja.140 "Toiminta ei
kuitenkaan saisi johtaa tulokseen, jossa tekijänoikeudellisiksi
väitetyillä perusteilla hankitaan etuja työntekijöille, joilla ei
ole tekijänoikeuslainsäädäntöön pohjautuvia oikeuksia.
Lainsäädännön yhdelle työntekijäryhmälle antamaa neuvotteluasemaa
ei myöskään tulisi käyttää väärin."

Sääntelyn ei tulisi häiritä sopimuskäytäntöä aloilla, joilla
järjestelmä toimii jo tyydyttävästi. Se antaisi kuitenkin yleiset
suuntaviivat sekä menettelytavat, joilla osapuolet voisivat
ratkaista keskinäiset erimielisyytensä. Ottaen huomioon asian
yhteiskunnallisen merkityksen komitean riippumattomat jäsenet
päätyivät esittämään työsuhdetekijänoikeuden sääntelemistä
tekijänoikeuslaissa.141 Esitys kaatui kuitenkin
työmarkkinaosapuolten vastustukseen.

138 HD 31.10.1974.
139 Työtuomioistuin on katsonut, että kun yhdistyksen sääntöihin ei
sisältynyt määräystä, jonka mukaan sen varsinaisiin tarkoituksiin
olisi kuulunut työnantajien etujen valvominen työsuhteissa, ei liit-
to ollut työehtosopimuskelpoinen. Sääntöihin sisältyvää mainintaa
jäsenten ammatillisista ja taloudellisista eduista huolehtimisesta
ei pidetty tässä suhteessa riittävänä; TT 57/71.

140 Tekijänoikeuden ja työoikeuden tavoitteet on tosin nähty jopa vas-
akkaisiksi.Työoikeus antaisi etusijan pääomapanokselle, tekijänoi-
keus puolestaan tekijän työpanokselle. Ks. esim. Svensäter (1990).
Toisaalta työoikeudessa on hyväksytty nimenomaisesti ajatus työnte-
kijästä työsuhteen heikompana osapuolena. Ero ilmenee kollektiivi-
sopimuksia koskevan sääntelyn perusteluissa ja oikeusvaikutuksissa.
Tekijänoikeuslain sopimuslisenssisäännösten perustelu liittyy ensi-
sijassa käytön helpottamiseen ja sitoo järjestöjen ulkopuolisia te-
kijöitä. Työehtosopimusten yleissitovuus sen sijaan on säädetty tur-
vaamaan työntekijälle tietyt vähimmäisehdot, ja ne sitovat ensi si-
jassa työnantajia.

141 KM 1987:7, s. 187.
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Työmarkkinaosapuolten kesken on vallinnut erimielisyys sopimisen
tarpeesta. Tekijänoikeuslaki ei sisällä säännöksiä oikeuksia
koskevan luovutussopimuksen muodosta. Etenkin aiemmin kantana
tekijänoikeudellisessa kirjallisuudessa oli, että työsopimuksen
solmimiseen sisältyy oikeuksien hiljainen siirto työnantajalle. 142

Työnantaja saisi tällöin käyttöoikeuden teokseen jo työsopimuksen
allekirjoittamisella. Tähän vedoten työnantajat ovat katsoneet,
etteivät tekijänoikeuskysymykset kuulu
työehtosopimusneuvotteluihin.143

Tekijänoikeuksista sopiminen työehtosopimuksissa oli esillä
työtuomioistuimessa vuonna 1978. Ratkaisussaan työtuomioistuin
totesi, että tekijänoikeus on luonteeltaan
yksityisoikeudellisilla normeilla säänneltyä monopolinkaltaista
oikeutta. Työehtosopimusten soveltamisala sen sijaan on
rajoitettu ehtoihin, joita työsuhteissa on noudatettava.
Tuomioistuimen mukaan työehtosopimuksia solmivien järjestöjen
jäsenten oikeusturva edellytti, etteivät järjestöt ilman
erityistä valtuutusta voi sopia jäsentensä oikeuksista
työsuhteeseen sisältyviä ehtoja laajemmin.144

Kysymys järjestöjen säännöstämiskompetenssin rajoista on jäänyt
jossain määrin avoimeksi. Työoikeudellisessa kirjallisuudessa
työehtosopimuslain 1.1§:n säännöstämiskompetenssin rajausta on
usein pidetty vanhentuneena.145 Järjestöt ovat neuvotelleet
tekijänoikeuksista jäseniltään hankkimiensa valtakirjojen
nojalla.146

142 TT 15:1978. Kysymys on edelleen ajankohtainen ja oli esillä mm.
keväällä 1996. Näyttelijäliitto ja Suomen teatterityöntekijäin yh-
teisjärjestö uhkasivat LTK:n Erityisalojen liittoa työtaistelutoi-
milla. Neuvottelujen jälkeen saatiin aikaan sopimus, jonka mukaan
tekijänoikeuksista on työsopimuksen solmimisen yhteydessä sovittava
erikseen kirjallisesti; 22.5.1996.

143 Työsuhdekeksintöjen osalta on katsottu, että työnantaja voi saada
oikeuden työsuhdekeksintöön ilman erillistä sopimusta, jos keksinnön
hyväksikäyttö kuuluu työnantajan tavanomaiseen toimialaan, ks. Työ-
suhdekeksintöL (1967/656). Toisin kuin Ruotsissa, ei Suomessa ole-
kaan muodostunut työsuhdekeksintöjä koskevaa työehtosopimuskäytän-
töä, ks. Bruun (1987).

144 TT 1978:15.
145 Sarkko (1980) katsoo, että vastuunalaiset työmarkkinajärjestöt
pystyvät itse päättämään, mistä asioista on syytä ottaa määräyksiä
työehtosopimuksiin. Säännöstämiskompetenssin rajaus estää sopimus-
toiminnan kehittymistä, s. 218.

146 Journalistiliiton pääsihteeri Eila Hyppösen haastattelu 31.5.1996.
Suomen Teatterityöntekijäin liiton toiminnanjohtaja Raimo Söderin
haastattelu 22.6.1996.
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Tuoreessa ratkaisussaan147 työtuomioistuin on tulkinnut TEhtoL
1.1§:n soveltamisaluetta aiempaa tiukemmin ja katsonut, että
kysymys kuuluu työmarkkinajärjestöjen säännöstämiskompetenssin
piiriin, jos sillä on välitöntä vaikutusta alalla työskentelevien
työntekijöiden työehtoihin.

Myös kysymys työehtosopimuksiin sisällytettyjen
tekijänoikeusmääräysten oikeusvaikutuksista on jossain määrin
avoin. Tekijänoikeuskomitea toteaa mietinnössään vuonna 1990,
että tekijöiden ammattiliittojen solmimien sopimusten tulkinnassa
on epäselvää, missä määrin työehtosopimusten tekijänoikeudellisia
määräyksiä voidaan pitää yleissitovina.148

Työehtosopimusjärjestelmää luotaessa ei nimenomaisesti otettu
huomioon, että niillä säänneltäisiin myös tekijänoikeuksien
käyttöä. Käyttöoikeuden siirtyminen työehtosopimuksen perusteella
on epävarmaa, jos työsopimukseen ei ole otettu nimenomaista
määräystä työnantajalle tulevista oikeuksista. Kysymyksen
ratkaiseminen edellyttäisi komitean mielestä asian säätämistä
tekijänoikeuslainsäädännössä.149

2.3.3.2. Mitä säännöksiä on sovellettava kollektiivisiin sopi
muksiin, jotka eivät ole työehtosopimuksia?

147 TT 1993:95. Ratkaisu koski Paperiliiton ja Metsäteollisuus ry:n
väliseen työehtosopimukseen sisältyviä ulkopuolisen työvoiman käyt-
töä koskevia määräyksiä. Työoikeudellisessa kirjallisuudessa kysy-
yksestä oli esitetty eriäviä tulkintoja. Työtuomioistuin punnitsi
vastakkain sopimustoiminnan tarkoitusta eli työntekijöiden suojaam-
ista sekä toisaalta sopimusmääräysten vaikutuksia työnantajan sopi-
musvapauden kannalta. Koska määräysten tarkoituksena on työntekijän
suojaaminen, kuuluivat ne järjestöjen sopimuskompetenssin piiriin.
Lisäksi tuomioistuin perusteli kantaansa vakiintuneella sopimuskäy-
tännöllä. - Kilpailuviranomaiset olivat aiemmin tulkinneet määräyk-
set KRL 6.2§:ssä kiellettyiksi kilpailunrajoituksiksi. KN katsoi,
että tapauksissa, joissa tes:iin sisällytetyt määräykset eivät kos-
kettele työsuhteisiin liittyvää ydinaluetta, on huomioon otettava
myös määräysten vaikutukset toimivan kilpailun kannalta; 16.6.1994
Dno 9/359/93, s. 19. KHO on myöhemmin vahvistanut tulkinnan.

148 Yleissitovuus liittyy osin sopijajärjestöihin ja osin määräysten
luonteeseen. TSL 17§ mielessä yleissitovia ovat valtakunnalliset,
yleiseksi katsottavat sopimukset. Tekijänoikeusmääräykset ovat luon-
teeltaa ei-työoikeudellisia, mutta työnormeihin rinnastettavia.
- Tapauksessa TT 15:1978 olivat osapuolet RTTL ja Yleisradio yksi-
mielisiä siitä, etteivät tes:n osalliset voi muita sopimukseen si-
dottuja sitovasti määrätä tekijänoikeuksien käyttämisestä.

149 KM 1990:31, s. 57.
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Tekijöitä edustavat järjestöt ovat solmineet lähinnä
valtakunnallisten yleisradioyhtiöiden kanssa sopimuksia, joissa
on säännelty työnantajalle siirtyvän käyttöoikeuden laajuutta ja
teosten uudelleen ja jälkikäytöstä maksettavia korvauksia. Tämä
tekijänoikeutta koskeva kollektiivinen sopimuskäytäntö syntyi,
koska viestintäalan työnantajat halusivat pitää tekijänoikeutta
sivuavat kysymykset erillään varsinaisista
työehtosopimusneuvotteluista. Myöhemmin tekijänoikeussopimuksia
on solmittu lähinnä niiden ryhmien osalta, jotka ovat jääneet
muiden sopimusmekanismien ulkopuolelle. Tällaisia ovat mm.

työsuhteen ulkopuolella toimivat freelancerit
sellaiset esittävän taiteen alat, joita tekijänoikeusjärjestöjen
sopimusjärjestelmä ei täysin kata
audiovisuaalisen alan teknistaiteelliset ammattiryhmät jotka
eivät ole saavuttaneet vakiintunutta tekijänoikeudellista asemaa150

Vaikka nämä sopimukset ovat olleet osa vakiintunutta
työmarkkinakäytäntöä, on niiden sitovuus suhteessa yksittäiseen
oikeudenhaltijaan epäselvä. Työlainsäädäntöön pohjautuvia
oikeusvaikutuksia on ainoastaan työmarkkinajärjestöjen solmimilla
sopimuksilla, jotka sääntelevät työsuhteen ehtoja.151

Tekijänoikeuslainsäädäntöön perustuva sopimuslisenssivaikutus
puolestaan voi liittyä sopimukseen, jonka on solminut "lukuisia
tietyn alan suomalaisia tekijöitä edustava järjestö".
Periaatteessa vaikutus voi liittyä myös kattavan tekijäjärjestön
solmimiin sopimuksiin.152

Sopimukset sitovat lähinnä niiden osapuolina olevia järjestöjä.
Niillä ei sen sijaan ole työlainsäädäntöön tai
tekijänoikeuslakiin perustuvia oikeusvaikutuksia suhteessa
yksittäiseen oikeudenhaltijaan, vaan sitovuus voi perustua vain
tekijän järjestölle antamaan erityiseen valtuutukseen.

Mikäli sopimuksissa on sovittu noudatettavasta korvaustasosta ja
palkkioista, voi kyseessä olla KRL 6§:ssä tarkoitettu

150 Esimerkkinä Yleisradion ja Suomen lavastustaiteilijoiden liiton
välinen sopimus 30.3.1987.

151 Työtuomioistuin on ratkaisussaan 3:1965 todennut, että myös jär-
jestöjen solmimilla erillisillä sopimuksilla voi olla työlainssää-
däntöön perustuvia oikeusvaikutuksia, mikäli ne liittyvät sillä ta-
valla varsinaisesti työehtosopimukseen, että niitä on pidettävä sen
osana.

152 Koska sopimuslisenssijärjestelmän alkuperäisenä tavoitteena oli
ulottaa kollektiivisen sopimisen edut erityisesti työelämän sopi-
musten ulkopuolisiin, on Karnell kuitenkin katsonut, ettei työnteki-
jäjärjestöjen solmimille kollektiivisopimuksille tulisi antaa sopi-
muslisenssivaikutusta vaikka olisikin selvää, että sopimus kattaa
useita alan tekijöitä; Karnell (1990), s. 154.
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hintayhteistyö. Kilpailunrajoituslaissa on nimenomaisesti
rajoitettu horisontaalisten hintasopimusten yksityisoikeudellista
pätevyyttä. Tällaisen velvoitteen rikkoneelle ei voida tuomita
sopimussakkoa tai vahingonkorvausta.153

MTV Oy teki 17.10.1994 kilpailuvirastolle selvityspyynnön, joka
koski eräiden tekijäjärjestöjen sen kanssa solmimia
tariffisopimuksia. Päätöksessään kilpailuvirasto totesi, että
koska kyseisten tekijäjärjestöjen jäsenet toimivat sen arvion
mukaan pääosin työsuhteessa, ei kyse näiltä osin ole kielletystä
hintayhteistyöstä. Kilpailuvirasto lähetti päätöksensä tiedoksi
tekijäjärjestöille ja totesi, että niiden tulisi huomioida
kilpailulainsäädäntö sopimustoiminnassaan.154

2.3.4. Ristiriitojen ratkaisumenettely

Tekijän yksinoikeuteen kuuluu myös oikeus määrätä hinta teoksen
käytölle.155 Tekijän luovutettua oikeutensa järjestön
hallinnoitavaksi siirtyy yksinoikeus myös näiltä osin
järjestölle. Tällä on siis periaatteessa vapaus määritellä
tekijänoikeuskorvausten taso.156

Käytännössä valtaosa esimerkiksi Teoston perimistä
esityskorvauksista pohjautuu käyttäjiä edustavan järjestön kanssa
yhteisesti neuvoteltuihin tariffiperusteisiin. Ellei kattavaa
neuvottelukumppania löydy, Teoston johtokunta vahvistaa
kohtuulliseksi katsottavan tariffin.

Tekijänoikeusjärjestö voi tarvittaessa myös kieltää teoksen
käytön.157 Kieltooikeus koskee lähinnä Teostoa ja Kuvastoa, jotka

153 HE 162:1991, s. 5. - Järjestö voi kuitenkin turvautua yhdistysoik-
eudellisiin sanktioihin; Rosén (1992), s. 40.

154 Kilpailuvirasto Dno 614/61/94, 26.1.1996. MTV on tehnyt vastaavat
selvityspyynnöt myös Näytelmäkirjailijaliiton sekä Säveltäjät ja
sanoittajat ELVIS ry:n osalta. Koska näiden jäsenet toimivat työsuh-
teen ulkopuolella, on kilpailuvirasto kirjeessään 6.6.1996 pitänyt
liittojen kollektiivisesti sopimia minuuttitariffikorvauksia 6§:n
vastaisena hintakartellina;Westman 12.11.96

155 Oesch (1989), s. 7.
156 Toisin kuin esimerkiksi Ranskassa, ei tariffisopimusten pätevyys
edellytä erillistä valtion hyväksymistä. Opetusministeriö määritte-
lee korvaustason ainoastaan ns. tyhjäkasettimaksujen osalta neuvo-
teltuaan tekijöitä ja tuottajia edustavien tahojen kanssa. Tekijän-
oikeuskomitean II mietinnössä menettelyä pidettiin lainsäädännöl-
emme vieraana ja katsottiin, että korvaustaso olisi näiltäkin osin
määriteltävä ensisijaisesti osapuolten välisin sopimuksin, s. 34.

157 Karnell (1990), s. 146-151. - Kielto-oikeus on ollut esillä ke-
väällä 1996 ruotsalaisen tekijänoikeusjärjestö STIM:in ja kaupall-
isten tv-kanavien välisessä maksuriidassa. STIM on uhannut kieltää
suojatun musiikin käytön mainoskanavilla, ja katsonut että soitto-
kiellon uhmaaminen olisi tekijänoikeusrikkomus. TV-yhtiöillä on ol-



41

hallinnoivat tekijän puolesta tämän tekijänoikeuslain 2§:ään
perustuvia oikeuksia. Lähioikeusyhteisönä Gramex oli kevääseen
1995 asti tässä suhteessa heikommassa neuvotteluasemassa.158

Järjestöjen kieltooikeus ei kuitenkaan ole ehdoton. Koska ne ovat
tosiasiallisessa monopoliasemassa, voidaan lisensoinnista
kieltäytyminen tulkita KRL 7§:n mukaiseksi määräävän
markkinaaseman väärinkäytöksi. Tämä on erityisen todennäköistä,
mikäli kieltäytymisen peruste ei liittyisi järjestön varsinaiseen
tarkoitukseen.159

Valtio on useimmissa maissa säännellyt ristiriitojen
ratkaisemisessa noudatettavat menettelytavat. Ruotsissa tuli
vuonna 1981 voimaan erillinen laki sovittelusta eräissä
tekijänoikeusriidoissa. Laki koskee lähinnä
sopimuslisenssijärjestelmän edellyttämiä sopimuksia. Mikäli
tekijöitä edustavan järjestön ja käyttäjien välisissä
neuvotteluissa ei päästä tulokseen, voi hallitus toisen osapuolen
pyynnöstä asettaa erityisen sovittelijan. Osapuolet voidaan
uhkasakolla pakottaa osallistumaan sovitteluun.160

Suomessa valtion rooli on ollut rajoitetumpi kuin muissa
Pohjoismaissa. Tekijänoikeutta koskevien riitaisuuksien
ratkaiseminen kuuluu lähtökohtaisesti yleisille tuomioistuimille.
Taloudellisesti vähemmän merkittävissä asioissa, jotka koskevat
lain soveltamista yksittäistapauksissa, toimivaltainen elin on
opetusministeriön yhteydessä toimiva tekijänoikeusneuvosto.161

lut STIM:in kanssa voimassaoleva sopimus vuodesta 1993, ja kieltä-
mällä musiikin käytön se rikkoisi niiden tulkinnan mukaan tämän
sopimuksen. HS 6.6.1996.

158 Vaikka paikallisradiot jättivät maksamatta esityskorvauksia, ei
Gramexilla ollut mahdollisuutta etukäteen kieltää käyttöä. Tekijän-
oikeuslain muutoksella (24.3.1995/446) lakiin lisättiin uusi 54b§,
jonka mukaan tuomioistuin voi hakemuksesta kieltää käytön, kunnes
käyttäjä asettaa hyväksyttävän vakuuden.

159 Ruotsissa oli ennen kilpailunrajoituslain säätämistä esillä ta-
paus, jossa kirjailijoiden tekijänoikeuksia hallinnoiva järjestö
kielsi teosten käytön tukeakseen sikäläistä Teatteriliittoa sen
työriidassa Ruotsin radion kanssa. Sigeman (1964) on tarkastellut
tapausta työoikeuden näkökulmasta. Tapauksessa Ruotsin radio vetosi
siihen, että oikeus ryhtyä myötätuntolakkoon on tuntematon työmark-
kinoiden ulkopuolella. Sigeman tulkitsi tapausta siten, että koska
Ruotsin radion ja Kirjailijaliiton välinen sopimus ei ollut työehto-
opimus, ei työrauhavelvoite sitonut Kirjailijaliittoa. Se voitiin
kuitenkin tuomita vahingonkorvaukseen sopimusrikkomuksesta.

160 Valtio osallistuu tekijänoikeutta koskevien riitaisuuksien ratkai-
semiseen myös Tanskassa, jossa sovittelijan asettaa kulttuuriminis-
teriö sekä Norjassa, jossa hallitus nimeää välimiehet.

161 Ennen neuvoston perustamista käytiin keskustelua myös Julkisen Sa-
nan Neuvoston kaltaisesta alan sisäisestä elimestä. Neuvoston perus-
taminen opetusministeriön yhteyteen oli kuitenkin tarpeen, koska
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Eräiden taloudellisesti merkittävien kysymysten osalta on
ensisijaisena menettelynä kuitenkin noudatettava tekijäasetuksen
välimiesmenettelyä (TekijäL 54§). Tällaisia ovat lähinnä
pakkolisenssi ja sopimuslisenssikorvauksia koskevat
erimielisyydet.162

Näitä koskevat asiat voidaan viedä yleiseen tuomioistuimeen vain
asianosaisen erillisestä hakemuksesta.163

Tekijäasetuksen mukainen välimiesmenettely on käytännössä
kuitenkin ollut harvinainen. Asianosaiset voivat nimittäin sopia,
että erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelylain (967/93)
mukaisessa menettelyssä. Mikäli osapuolten kesken on solmittu
välityssopimus, voidaan asia viedä yleiseen tuomioistuimeen vain,
mikäli vastapuoli kieltäytyy välimiesmenettelystä.164

Taloudellisesti merkittävimmät välimiesoikeudenkäynnit on käyty
tekijänoikeusjärjestöjen ja valtakunnallisten yleisradioyhtiöiden
välillä. Erimielisyydet ovat koskeneet tekijänoikeuskorvausten
määräytymisperusteita.165

Koska työsuhteiset tekijät ovat monin tavoin sidoksissa
työnantajaansa, on työmarkkinajärjestöjen neuvotteluasema
tekijänoikeuskysymyksissä heikompi kuin varsinaisten
tekijänoikeusjärjestöjen. Järjestöt ovat kuitenkin tarvittaessa
käyttäneet työlainsäädännön tarjoamia keinoja myös
tekijänoikeustavoitteidensa läpiviemiseen. 166

riittävän kattavan elimen luominen alan sisäisin järjestelyin tuot-
ti vaikeuksia, KM 1982:63.

162 Välimiesmenettelyyn ryhtyminen ei tällöin edellytä välityssopimuk-
sen olemassaoloa. Menettelyyn liittyvän julkisen intressin vuoksi
valtio vastasi aiemmin myös menettelyn kustannuksista. TekijäA 16§
on kuitenkin kumottu, A 15.3.1996/160.

163 Välimiesmenettelyun ensisijaisuutta suhteessa tuomioistuinkäsitte-
lyyn on perusteltu paitsi sen nopeudella myös sillä, että ratkaisus-
sa on näiltä osin kyse kohtuusharkinnasta, ei oikeusnormien sovelta-
misesta; esim. HE 287:94, s. 66.

164 Kysymyksessä on tällöin sopimusrikkomus. Hallituksen esityksessä
287:94 todettiin, että asianosaiselle olisi aina turvattava mahdol-
isuus viedä asia myös yleiseen tuomioistuimeen.

165 Korvaustason määrittely radio- ja tv-lähetyksissä käytettyjen
teosten osalta on tuottanut hankaluuksia. Vaihtoehtoisina mitoitta-
misperusteina ovat olleet esillä radioyhtiön saama hyöty tai teos-
ten esittämisestä äänitetuottajille ja esittäville taiteilijoille
koituva taloudellinen tappio. Ylöstalo (1966), s. 323-332.

166 Tekijänoikeudet ovat olleet keskeisenä kiistakysymyksenä Journa-
listiliiton ja Graafisen teollisuuden työnantajien välisissä työeh-
tosopimusneuvotteluissa vuonna 1995, samoin STY:n ja Näyttelijälii-
ton LTK: lle jättämässä työtaistelu-uhassa keväällä 1996. TV-yhti-
öiden ulkopuolista elokuvatuotantoa koskeva tekijänoikeusriita rat-
kesi vasta valtakunnansovittelijan johdolla käytyjen neuvottelujen
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2.3.5. Sopimusjärjestelmän arviointia

Järjestöjen toiminnan tarkoituksena horisontaalisessa suhteessa
on tekijöiden oikeuksien kollektiivinen suojaaminen suhteessa
käyttäjiin. Luvun tavoitteena oli arvioida, mitä
kilpailunrajoituslain soveltaminen järjestöjen toimintaan
merkitsee tekijän suojan kannalta.

KRL 2.1§ sulkee työmarkkinoita koskevat sopimukset lain
soveltamisalueen ulkopuolelle. Rajanveto työmarkkinoita koskevan
sopimisen ja kielletyn hintayhteistyön välillä on käytännössä
osoittautunut vaikeaksi. Kilpailuvirasto on joutunut perustamaan
arvionsa siihen, miten suuri osa sopimuksen kohteena olevista
toimii sen näkemyksen mukaan työsuhteessa.167

Tekijänoikeuskorvausten merkitys on erityisen suuri
freelancetyöntekijöiden ja lyhytaikaisissa työsuhteissa toimivien
tekijöiden kannalta. KRL 2.1§ soveltamisrajoitus koskee vain
työsuhteessa toimivia tekijöitä, kun taas freelancereita on
pidetty elinkeinonharjoittajina.Kilpailunrajoituslainsäädännön
soveltaminen järjestöjen sopimustoimintaan heikentää erityisesti
työsuhteen ulkopuolella toimivien tekijöiden suojaa. Kuuluminen
jompaan kumpaan ryhmään perustuu kuitenkin yleensä muihin kuin
tekijänoikeudellisesti relevantteihin seikkoihin. Tekijän
oikeudet ovat molemmissa ryhmissä samanlaisen suojan arvoiset.

Korkeimman hallintooikeuden vuonna 1995 antaman ratkaisun on
arvioitu merkitsevän uutta linjausta kilpailunrajoituslain ja
työmarkkinasääntelyn välisissä suhteissa. Työtuomioistuin oli
aiemmassa tuomiossaan katsonut, että ulkopuolisen työvoiman
käyttöä koskevat määräykset kuuluivat järjestöjen
säännöstämiskompetenssin piiriin, koska niiden tarkoituksena oli
työntekijöiden suojaaminen. Korkein hallintooikeus puolestaan
tarkasteli kysymystä KRL 2.1§:n soveltamisaluerajoituksen
kannalta ja päätyi tulkintaan, jonka mukaan määräyksillä ei ollut
sellaisia välittömiä vaikutuksia alalla toimivien
työsuhdeturvaan, että sitä olisi pidettävä työmarkkinoita
koskevana sopimuksena.168 KHO:n ratkaisu merkinnee sitä, että

jälkeen, mikä kuvastanee läheistä yhteyttä työlainsäädännössä sään-
neltyyn työriitojen sovittelujärjestelmään; Söder (1996).

167 Kilpailuvirasto näyttää mm. tulkinneen "elinkeinonharjoittajan"
käsitettä väljemmin kuin kilpailuneuvosto. Tariffeista sopimista ei
ole pidetty horisontaalisena hintayhteistyönä esimerkiksi tv-ohjel-
maan sävelletyn musiikin osalta (KN:n Teostoa koskeva päätös 6.10.
1995), mutta tekstin osalta kyllä (KIVI:n kirje Näytelmäkirjailija-
liitolle 6.6.1996).

168 Kilpailuneuvosto oli 16.6.1994 (9/359/93) s. 33 todennut, että
KRL:n soveltaminen voi tulla kyseeseen tapauksissa, joissa tes:n eh-
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kilpailunrajoituslainsäädännön vaikutus ulottuu aiempaa
selkeämmin myös työehtosopimusten tekijänoikeusmääräyksiin.169

Kysymys tekijänoikeuksia koskevan kollektiivisen sopimustoiminnan
suhteesta kilpailunrajoituslakiin tulee todennäköisesti
kärjistymään viestinnän kehityksen myötä. Viestintäalan
työnantajat ovat esittäneet, että tekijäjärjestöjen toiminta on
vaikeuttanut investointeja uusiin viestinnän muotoihin. Koska
Suomessa on lähdetty siitä, että työsuhteessa luotujen teosten
oikeudet siirtyvät työnantajalle vain siinä laajuudessa, kuin ne
liittyvät tämän normaaliin toimintaan, edellyttää uusien
kaupallisten hyödyntämismahdollisuuksien käyttöönotto myös uusia
sopimuksia viestintäyritysten ja tekijäjärjestöjen välillä.170

Tämä koskee myös käyttäjien ja tekijänoikeusjärjestöjen välisiä
sopimuksia. Bernin konvention 11 bis artiklaa on tulkittu siten,
että tekijän antama lisenssi ei kata kaikkea
yleisradiolähetysten kaupallista ja eikaupallista käyttöä, vaan
tekijän määräysvalta ulottuu myös teoksen uuteen julkiseen
esittämiseen.171

Tekijänoikeuskorvauksista sopimista vaikeuttaa se, että suojatun
aineiston käytölle on vaikea osoittaa yhtä objektiivisesti
perusteltavissa olevaa hintaa. Sitä mukaa kun
tekijänoikeuskorvausten merkitys viestintäyritysten välisessä
kilpailussa on kasvanut, ovat suojatun aineiston käyttäjät
vedonneet aiempaa useammin kilpailuviranomaisiin. Tämä on
käyttäjien kannalta perusteltua sikäli, että toisin kuin
tekijänoikeudellisessa välimiesmenettelyssä, jossa tapausta
arvioidaan tavallisena sopimusriitana, ottavat

dot eivät koske työsuhteisiin liittyvää ydinaluetta. Saloheimo
(1995) on tulkinnut KHO:n ratkaisua siten, että KRL:n soveltamisalue
on osin päällekkäinen TEhtoL:n kanssa. KRL on ensisijainen suhteessa
työehtosopimusmääräyksiin, jos näillä katsotaan olevan kilpailua ra-
joittavia vaikutuksia, s. 614.

169 MTV on jo vedonnut ratkaisuun ja pyytänyt kilpailuvirastoa selvit-
tämään sen ja Ohjelmatyöntekijät ry:n välisiä sopimuksia. Kilpailu-
virasto katsoi, että sopimuksilla saattaa olla KRL 9§:n tarkoittamia
vahingollisia vaikutuksia tv-ohjelmatuotannon piirissä; 23.11.1995,
dno 614/61/94.

170 Gronow (1995), s. 46. Valtaosassa kollektiivisopimuksia ei näitä
uusia käyttömuotoja ole osattu ottaa huomioon. Kirjailijoiden jär-
jestöt ovat Yhdysvalloissa kiistäneet viestintäyritysten oikeuden
hyödyntää aineistoa ilman lisäkorvauksia; Radcliffe (1996), s. 494.
Suomessa ovat MTV Oy ja Journalistiliitto solmineet 27.10.1995 sopi-
muksen suojatun aineiston käytöstä MTV:n Media on Demand-kokeilussa.

171 WIPO Guide to the Berne Convention, s. 68-69; ks. myös Harenko
(1996), s. 44-45. - Yleisradio on keväällä 1996 käynnistänyt usei-
den järjestöjen kanssa neuvottelut oikeudesta myydä suojattua ai-
neistoa kaupallisina tallenteina ja uutta teknologiaa käyttäen.
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kilpailuviranomaiset erityisesti huomioon myös järjestön
määräävän markkinaaseman.172

Tanskassa ja Englannissa on perustettu erillisiä
hallintoviranomaisia ratkaisemaan järjestöjen
lisensointikäytäntöä koskevia riitoja. Samalla järjestöjen
toiminta on ollut myös kilpailuviranomaisten valvonnan alaista.
Tämä on kuitenkin johtanut toimivaltaristiriitoihin.173 Selkeämpi
ratkaisu olisikin sulkea tekijänoikeusmarkkinoiden
sopimustoiminta työmarkkinasopimusten tavoin
kilpailulainsäädännön soveltamisen ulkopuolelle, ja keskittää
korvauksia koskevat riitaisuudet erillisille viranomaisille.

3. JÄRJESTÖJEN MÄÄRÄÄVÄ ASEMA JA VIESTINNÄN KEHITYS

3.1. Tekijänoikeus ja kilpailuoikeus sähköisen viestinnän toi
mialalla

Sähköiseen viestintään liittyy toimialana eräitä
erityispiirteitä, joiden vuoksi kysymys tekijänoikeussääntelyn ja
kilpailuoikeuden suhteista on erityisen ajankohtainen.
Ensimmäinen näistä on nopea viestintäteknologinen kehitys.
Materiaalisen tekijänoikeussuojan kannalta olennainen uuden
teknologian piirre on mahdollisuus yhdistellä eri teostyyppeihin
kuuluvia elementtejä kuten tekstiä, kuvaa ja ääntä. Myös teosten
muokkaaminen digitaalisessa muodossa on entistä helpompaa.

Kysymys näiden multimediateosten tekijänoikeudellisesta suojasta
ja tekijän yksinoikeussuojan alueesta jää kuitenkin tämän työn
ulkopuolelle.174 Kilpailuoikeuden näkökulmasta keskeisiä ovat

Yleisradion lakimieheltä Tapio Lehtoselta 20.6. 1996 saatu kirjal-
linen muistio.

172 Käyttäjät ovat täten tavallaan kyseenalaistaneet välimiesmenet-
telyn toimivuuden. MTV:n edellä mainittujen selvityspyyntöjen li-
säksi kilpailuviraston käsiteltävänä on myös tapaus, jossa yksityi-
nen yrittäjä on pyytänyt selvittämään, liittyykö Gramexin hinnoit-
teluun määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä. Gramexin mukaan ky-
seessä on sopimusriita, joka ei ylipäätään kuuluisi kilpailuvirano-
maisten käsiteltäväksi, vaan välimiesmenettelyyn.

173 Riis (1994), s. 44.
174 Näiltä osin ks. esim. Salokannel (1995), Harenko (1996). Multime-
dia on käsitteenä vielä uusi ja täsmentymätön; ks. Loewenstein
(1996), s. 42. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää käsitettä "uusi
media", joka laajempana kattaa myös digitaaliteknologian käytön ra-
dio- ja tv-toiminnassa sekä sellaiset aivan uudet viestinnän muodot
kuten hypermedian; ks. Study on new media and copyright (1994) s. 8.
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teknologisen kehityksen vaikutukset toimialan
markkinarakenteisiin. Kilpailuolosuhteiden arvioinnissa
kiinnitetään huomiota mm. alalla toimivien yritysten lukumäärään,
niiden markkinaosuuksiin sekä alalle pääsyn esteisiin.175

Toinen kehityspiirre liittyy tekijänoikeussuojan laajentumiseen
sellaisiin informaatioteollisuuden tuotteisiin kuten
tietokoneohjelmiin ja tietokantoihin. Samalla suojan
kilpailuoikeudellinen merkitys on kasvanut. Koska
tekijänoikeussuojan edellytykset ovat eräin osin lievemmät kuin
patenttisuojan, ovat yritykset pyrkineet rajatapauksissa
vetoamaan tekijänoikeuteen.176 EU:n komissio on todennut, että
tekijänoikeudella on ratkaiseva merkitys kilpailun kannalta
erityisesti tietotekniikassa ja televiestinnässä. Näillä aloilla
tekijänoikeussuoja voi erityisen helposti johtaa määräävän
markkinaaseman saavuttamiseen.177

Viestintäyritysten markkinaaseman arviointia monimutkaistaa se,
että uusi teknologia mahdollistaa uusien, luonteeltaan
joukkoviestintää lähellä olevien palvelujen tarjoamisen
televerkoissa. Tämä on johtamassa aiemmin erillisten markkinoiden
yhdentymiseen, mikä vaikeuttaa kilpailuoikeudellisesti
relevanttien markkinoiden rajaamista.178

Kolmas erityispiirre liittyy julkisen vallan alakohtaiseen
sääntelyyn. Niin sähköinen joukkoviestintä kuin teletoiminta ovat
olleet erityisesti säänneltyjä toimialoja. 1990luvulla julkiseen
sääntelyyn perustuvia kilpailunrajoituksia on nopeasti purettu.
Tämä on yhdessä joukkoviestinnän mainosrahoitteisuuden kanssa
luonut markkinat,joilla yritykset toimivat keskinäisessä
kilpailutilanteessa.

175 Tekijänoikeudellisen ja kilpailuoikeudellisen näkökulman erot voi-
daan tiivistää siten, että tekijänoikeus lähtee teostasolta ja tar-
kastelee informaatio- ja viestintäteknologisen kehityksen vaikutuk-
sia tekijän aineellisen suojan kannalta, ks. esim. Liedes (1995).
Kilpailuoikeudellinen näkökulma puolestaan lähtee toimialatasolta ja
tarkastelee suojan vaikutuksia yritysten välisessä kilpailussa.

176 Erityisesti copyright-järjestelmän maissa; Reichman (1995), s.
327.

177 Tapaus 241/91; julkisasiamies Gulmannin lausunto, k. 134.
178 Kysymys oli esillä Uudessa Seelannissa, jossa maan suurin teleyh-
tiö Telecom pyrki laajentamaan toimintaansa televisiotoimintaan.
Koska paikallinen kilpailulainsäädäntö kieltää määräävän aseman vah-
vistamisen, asiasta pyydettiin etukäteislausuntoa. Kilpailuvirano-
maiset katsoivat, että koska näiden alojen palvelut eivät vielä ole
toisensa korvaavia, kyse on toistaiseksi erillisistä markkinoista.
Commerce Commission Decision 276, 26.9.1995. ECLR 8:1995, s. 194-
195.



47

Yrityksen hallussa tekijänoikeus on muiden immateriaalioikeuksien
tapaan suojattu kilpailukeino. Tekijänoikeuksien merkitys
yritysten välisen kilpailun kannalta on erityisen suuri
joukkoviestinnässä, joka käyttää pääosin suojattua materiaalia.
Uusien toimijoiden tulo viestinnän markkinoille on jo kiristänyt
oikeuksista käytävää kilpailua, ja nostanut niistä maksettuja
hintoja.179

Kuvio 2. Tekijänoikeudet viestintäyritysten välisenä kilpailukei-
nona

V Viestinnän hallinnollista toimilupasääntelyä purettu,
sääntelyn kilpailuoikeudelliset keinot

K Kilpailuoikeudellinen sääntely. Tekijänoikeuksien merkitys
kilpailukeinona. Yritysten houkutus tekijänoikeussuojan
väärinkäyttöön.

T Tekijänoikeussuojan laajentuminen informaatiotuotteisiin.
Informaatiomarkkinoilla tekijänoikeussuojaan vetoaminen katso-
taan herkemmin väärinkäytöksi kuin taideteosten markkinoilla

Samalla kun alakohtaista erityissääntelyä on purettu, on yleisen
kilpailu ja tekijänoikeussääntelyn merkitys sähköisen viestinnän
toimialalla korostunut. Myös kysymys järjestöjen
kilpailuoikeudellisesta asemasta suhteessa viestintäyrityksiin on
noussut esiin kaupallisen joukkoviestinnän kehityksen myötä.180

Yritysten välisen kilpailun kiristyessä on järjestöjen
lisensointikäytännöillä aiempaa suorempi vaikutus viestinnän
kilpailuolosuhteisiin.

179 Televisio-ohjelmien tuotanto YLE:n ja MTV:n ulkopuolella. Liiken-
neministeriön julkaisuja 22/1994.

180 Gramexin ja paikallisradioiden välillä on käyty välimiesoikeuden-
käyntejä; ks. myös KIVI 23.9.1993, dno 414/61/93.
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EY:n tuomioistuin on tuoreessa ratkaisussaan katsonut, että
määräävässä asemassa olevien viestintäyritysten kieltäytyminen
myöntämästä lisenssiä voitiin erityisissä olosuhteissa katsoa
tekijänoikeuden väärinkäytöksi. Luvun lopuksi pohditaan ratkaisun
merkitystä järjestöjen toiminnan kannalta.181

3.2. Järjestöjen markkinaaseman arviointi

EY:n ja Suomen kilpailuoikeudessa on määräävää asemaa arvioitu
pitkälti yhteneväisin perustein.182 Huomioon otetaan
markkinarakenteen ohella myös yrityksen ominaispiirteet.
Määräävässä asemassa olevat yritykset ovat erityisen valvonnan
alaisia, ja kilpailuviranomaiset saattavat puuttua niiden
sellaisiinkin toimiin, jotka olisivat normaalissa
kilpailutilanteessa sallittuja.

Vaikka kilpailuteorian perusoletuksiin kuuluu, että yritysten
suuri lukumäärä on omiaan lisäämään kilpailua, ei eurooppalaisen
kilpailulainsäädännön tavoitteisiin kuulu suoranainen uuden
yritystoiminnan synnyn tukeminen. Teletoiminnan kaltaisilla
aloilla, joilla alalle pääsy edellyttää mittavia investointeja,
oli monopoli pitkään jopa tavoiteltu markkinarakenne.
Tekijänoikeusjärjestöjen osalta EU:n komissio on tyytynyt
toteamaan, että markkinoiden erityispiirteet tekevät kilpailun
epäkäytännölliseksi. Järjestöhallinnoinnin kansallisten
kilpailuvaikutusten arvioinnin on katsottu kuuluvan kansallisten
viranomaisten tehtäviin.183 Järjestöillä on ollut osin
virallisestikin tunnustettu asema tekijänoikeusmarkkinoiden
"luonnollisina monopoleina".

Kilpailunrajoituslaki ei kiellä määräävän aseman saavuttamista
sinänsä. Koska määräävä asema liittyy yrityksen taloudelliseen
voimaan relevanteilla markkinoilla, on sen juridinen määrittely
tuottanut hankaluuksia. KRL 3§:n mukaan määräävä markkinaasema
katsotaan olevan elinkeinonharjoittajalla tai
elinkeinonharjoittajien yhteenliittymällä, joka asemansa nojalla
kykenee

merkittävästi ohjaamaan hyödykkeen hintatasoa tai toimitusehtoja

181 "Magill" 241/91. Artiklan 86 osalta tapauksessa viitattiin myös
tekijänoikeusjärjestöjä koskeviin ratkaisuihin; julkisasiamiehen
lausunto, k. 59.

182 Mononen (1995), s. 52.
183 Metaxas-Marangidis (1990), s. 15.
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vastaavalla tavalla vaikuttamaan kilpailuolosuhteisiin tietyllä
tuotanto tai jakeluportaalla.

EU:n komissiota on kritisoitu siitä, että se on käytännössään
kiinnittänyt huomiota lähes yksinomaan yritysten
markkinaosuuteen. Määräävä asema on katsottu olevan
sellaisillakin yrityksillä,joilla ei ole tosiasiallisia
mahdollisuuksia vaikuttaa markkinoiden hinnanmuodostukseen.
Käytännön on nähty suosineen pieniä yrityksiä taloudellisen
tehokkuuden kustannuksella.184 Vaihtoehtona on kiinnittää enemmän
huomiota alalle pääsyn esteisiin. Tilanteissa, joissa
keinotekoisia alalle tulon esteitä ei esiinny, riittää
potentiaalisen kilpailun uhka pitämään toimialan kilpailun
elävänä.185

Suomessa on katsottu, että jos yrityksen markkinaosuus on pitkään
yli 50%, se on todennäköisesti myös määräävässä asemassa.186

Ratkaisu perustuu kuitenkin aina kokonaistilanteen arviointiin.
Myös alhaisempi markkinaosuus riittää osoitukseksi määräävästä
asemasta, jos yrityksellä on jokin tekninen, oikeudellinen tai
strateginen kilpailuetu muihin markkinoilla toimiviin yrityksiin
nähden. Määräävä asema voi perustua myös yksinoikeuteen kuten
toimilupaan, patenttiin tai tekijänoikeuteen.187

Sen lisäksi että tekijänoikeusjärjestöt toimivat tosiasiallisessa
monopoliasemassa kansallisilla markkinoilla, ne myös hallinnoivat
tekijöiden puolesta näiden yksinoikeuksia. Yhteisöoikeudessa on
pidetty selvänä, että pelkästään immateriaalioikeuksien omistus
ei sinänsä anna haltijalleen artiklan 86 määräävää asemaa.188 Sen
sijaan yksinoikeus antaa yritykselle kilpailuedun, jonka avulla
se voi saavuttaa tämän aseman. Määräävä asema perustuu tällöinkin

184 Korah (1994), s. 105-107; Turnbull (1996), s. 102.Kilpailulainsää-
däntöön läheisesti liittyvän toimialan taloustieteen piirissä on
esitetty erilaisia teorioita siitä, millainen markkinarakenne edis-
täisi innovaatioiden syntyä. Tunnetuin on Joseph Schumpeterin esit-
tämä teoria, jonka mukaan suurten yritysten hallitsemat oligopolis-
tiset markkinat olisivat innovatiivisimpia. Suuryrityksillä olisi
parhaat mahdollisuudet investoida pitkäjänteiseen tutkimus- ja ke-
hittämistyöhön. Väittämän soveltuvuus kulttuurin alueella on kiis-
tetty, esimerkiksi DiMaggion (1972) mukaan suuryritykset pyrkivät
minimoimaan toimintaansa liityvät epävarmuudet keskittymällä tuote-
kehittelyssään menestystuotteisiin.

185 Okko (1996), s.3.
186 Hagman (1993), s. 73.
187 Kilpailuvirasto on katsonut, että yrityksellä oli määräävä asema

lääkevalmisteiden tukkukaupassa, vaikka sen markkinaosuus lääkeai-
neiden jakelussa oli vain noin 40%. Yrityksellä on kuitenkin usei-
den lääkeaineiden jakeluyksinoikeudet, eikä uusien yritysten alalle
pääsy ole tästä syystä helppoa;emt,s. 72.

188 Copinger (1991), s. 459. Kysymys oli ensi kerran esillä tapauk-
sessa Parke-Davis ja se on tekijänoikeuksien osalta vahvistettu
tapauksessa Deutsche Grammophon.
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asemaan relevanteilla tuotemarkkinoilla, ei yksinoikeuden
omistukseen.

Vaikka järjestöt ovat merkittäviä yksinoikeuksien haltijoita,
arvioidaan niiden markkinaasemaa siis samoilla kriteereillä kuin
muidenkin yritysten.189 Tätä varten on ensin rajattava markkinat,
joilla järjestöt toimivat. Koska ne toimivat kahden
massamarkkinan välissä, on markkinaasemaa arvioitava erikseen
suhteessa käyttäjämarkkinoihin ja tekijämarkkinoihin.

Järjestöjen markkinaasema suhteessa käyttäjämarkkinoihin

Kilpailuneuvosto lähti Teostoa ja Gramexia koskevassa
ratkaisussaan määrittelemään relevantteja markkinoita suhteessa
käyttäjiin. Relevantteina markkinoina ovat tällöin teosten
käyttöä koskevien oikeuksien markkinat. Järjestöt luovat
toiminnallaan uuden tuotteen niputtamalla yksittäisten
oikeudenhaltijoiden oikeudet ohjelmistoiksi. Tätä voidaan
nimittää teosten massakäytöksi, sillä yksittäinen tekijä tai
tietyn teoksen tekemiseen osallistunut tekijöiden ryhmä ei pysty
tarjoamaan käyttäjille vastaavaa hyödykettä.

Kilpailuneuvosto ei määräävän aseman osalta tarkemmin analysoinut
markkinoiden luonnetta tai alalle pääsyn esteitä, vaan totesi
lyhyesti, että koska Teostolla ja Gramexilla on tosiasiallinen
monopoliasema kansallisilla markkinoilla, niillä on KRL 3§:ssä
tarkoitettu määräävä markkinaasema säveltaiteen ja äänitteiden
käyttöön liittyvien tekijänoikeuksien hallinnoinnissa.190

Ratkaisun jälkeen kuvataiteen tekijänoikeuksia hallinnoiva
Kuvasto lähetti kilpailuvirastolle kirjeen, jossa se mm. kiisti
olevansa määräävässä markkinaasemassa. Järjestön osuus lehdissä,
kirjoissa ja julkaisuissa käytetystä kuvituksesta on sen oman
selvityksen mukaan vain noin 11%.

Kilpailuvirasto myönsi vastauksessaan, että Kuvaston
markkinaosuus kuvataiteen jälkimarkkinoilla on nykyisellään
vähäinen. Käytännössä markkinaaseman arviointi perustuu kuitenkin
kokonaisharkintaan, jolloin huomioon voidaan ottaa myös
elinkeinonharjoittajan kilpailulta suojattu asema.
Tekijänoikeuksien välitystoiminta ei sinällään edellytä
viranomaisen myöntämää lupaa. TekijäL 25 §:n
sopimuslisenssisäännös ja Kuvaston valitseminen TekijäL 26j §:n
mukaiseksi jälleenmyyntikorvauksia periväksi järjestöksi saattaa

189 Pehrson (1985), s. 98.
190 KN 6.10.1995, s. 33-35.
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kuitenkin jo sinällään olla riittävä osoitus määräävästä
markkinaasemasta.191

Lisäksi kilpailuvirasto arvioi Kuvaston asemaa markkinoiden
kehityspiirteiden valossa. Aiemmassa kilpailuneuvostolle
lähettämässään vastineessa virasto oli perustellut Teostolle ja
Gramexille myöntämänsä poikkeusluvan määräaikaisuutta mm. sillä,
että markkinaolosuhteet saattavat tekijänoikeusalalla muuttua
hyvinkin nopeasti. Viestintäteknologinen kehitys mahdollistaa
tällä hetkellä kollektiivisesti hallinnoitavien oikeuksien
valvonnan ja hinnoittelun siirtämisen yksittäisille
oikeudenhaltijoille.192

Kuvataiteen käyttäjätahot olivat lausunnoissaan katsoneet, että
niiden on mahdollista sopia käytön ehdoista yksilöllisesti
taiteilijoiden kanssa. Kuvaston toiminta oli niiden mielestä
lisännyt teosten käyttöön liittyviä kustannuksia. Kilpailuvirasto
totesi, että kuvataiteen jälkimarkkinat ovat liittyneet lähinnä
teosten käyttöön kirjojen ja julkaisujen kuvituksessa. Viestinnän
digitalisoituminen tulee kuitenkin luomaan uudenlaisia
kuvataiteen teosten jälkikäytön muotoja, ja täten laajentamaan
kuvataiteen jälkimarkkinoita. Kuvataiteen teosten verkkokäyttöä
voidaan viraston mukaan verrata Teoston nykyisin valvomaan
suojattujen musiikkiteosten massakäyttöön.193 Virasto ei
ratkaisussaan perustellut, miksi se päätyi markkinoiden kehitystä
arvioidessaan nyt aiemmasta poikkeavaan päätelmään.

Määräävä asema suhteessa tekijämarkkinoihin

Kilpailuneuvosto totesi Teostoa ja Gramexia koskevissa
ratkaisuissaan, että järjestöt ovat määräävässä asemassa myös
suhteessa tekijämarkkinoihin.

Tekijänoikeuksien hallinnoinnista teosten jälkimarkkinoilla ovat
pääosin huolehtineet oikeudenhaltijoita edustavat järjestöt.
Markkinoiden rakenne on edellyttänyt järjestöjen kaltaisia
välittäjäorganisaatioita.194 Viestinnän nopean kehityksen myötä on
markkinoiden luonne kuitenkin muuttumassa. Samalla kysymys siitä,

191 KIVI 15.11.1995, dno 36/67/95.
192 KN 6.10.1995, s. 21.
193 KIVI 15.11.1995, s. 7-8.
194 "Tekijänoikeuskorvauksista sopiminen suoraan musiikin käyttäjien

ja oikeudenhaltijoiden välillä edellyttäisi niin suurta määrää yk-
sittäisiä sopimuksia, että sitä on kustannussyistä pidettävä epä-
realistisena vaihtoehtona nykyiselle järjestelmälle. Arviointi
voisi olla toinen tilanteessa, jossa elinkeinonharjoittajia on
rajallinen määrä", KN 6.10.1995 s.33.
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missä laajuudessa asiakkaan on luovutettava oikeutensa
järjestölle saattaa muodostua ongelmaksi.

Analogisen joukkoviestinnän oloissa on oikeuksien rajoituksia
voitu perustella sillä, että järjestöjen hallinnoima teosten
jälkikäyttö ei kilpaile teoskappaleiden myynnin kanssa.195 Teosten
esittäminen televisiossa ja radiossa on päin vastoin avannut
tekijöille uusia markkinoita. Joukkoviestinnän digitalisoituminen
mahdollistaa kuitenkin uudentyyppiset palvelut, joiden osalta ei
enää ole kyse teosten jälkikäytöstä.196

Tekijänoikeusjärjestöjen kannalta relevanttien markkinoiden
määritely oli EY:n tuomioistuimessa esillä tapauksessa SABAM.197

Tapauksessa todettiin, että koska järjestöt hallinnoivat
aineettomia oikeuksia, ei olennaista markkinoiden määrittelyssä
ole se, onko löydettävissä korvaavia tuotteita. Tuomioistuin
määrittelikin relevantit markkinat suhteessa oikeudenhaltijoihin,
ei käyttäjiin. Relevantit markkinat ovat tällöin niiden
vaihtoehtoisten palvelujen markkinat, jotka liittyvät
tekijänoikeuksien hallinnointiin198

Tapauksessa GVL tuomioistuin täsmensi määritelmäänsä
relevanteista markkinoista.

Tekijänoikeusjärjestö GVL on ainoa esittävien taiteilijoiden lähioi
keuksia hallinnoiva järjestö Saksassa. Tästä huolimatta järjestö ei
mielestään ollut määräävässä markkinaasemassa, koska taiteilijoilla
oli mahdollisuus itse hyödyntää oikeuksiaan solmimalla sopimuksia suo
raan äänitetuottajien kanssa. Tuomioistuin kuitenkin katsoi, että re
levantit markkinat järjestön kilpailuoikeudellisen aseman kannalta ei
vät ole taiteilijoiden ja tuottajien suoritusten markkinat, vaan nii
den palvelujen markkinat, jotka liittyvät tekijänoikeuksien hallin

nointiin teosten jälkimarkkinoilla.

Tuomioistuin erotteli siis oikeuksien ensimarkkinat ja
jälkimarkkinat. Relevanttien markkinoiden ulkopuolelle jäivät mm.
taiteilijoiden ja teosten käyttäjien väliset sopimukset. Sillä,
että taiteilijoilla oli vaihtoehtoisia kanavia hyödyntää
oikeuksiaan, ei ollut järjestön määräävän aseman kannalta
merkitystä.

195 Lucas (1996), s. 12.
196 Vihreä kirja, COM (95) 382 fin., s. 61.
197 Julkisasiamies Mayrasin lausunto; tapaus 127/73
198 Myös Teosto oli kilpailuvirastolle antamassaan lausunnossa kat-
sonut toimivansa "hallinnointipalvelujen markkinoilla" ; KIVI 2.1.
1995, s. 5.
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Vastaajana ollut järjestö vetosi myös siihen, että sen
hallinnoimien oikeuksien taloudellinen merkitys
oikeudenhaltijoiden kannalta on vähäinen. Tällä ei tuomioistuimen
mielestä kuitenkaan ollut merkitystä arvioitaessa järjestön
määräävää asemaa suhteessa esittäviin taiteilijoihin.

Jälkikäyttöön liittyvien oikeuksien merkitys on viestinnän
kehityksen myötä kasvanut siinä määrin, että tekijöiden voidaan
useissa tapauksissa katsoa olevan taloudellisesti riippuvaisia
järjestön tarjoamista palveluista. Tämä voidaan niin
yhteisöoikeuden kuin kansallisen oikeuden mukaan ottaa huomioon
järjestöjen markkinaasemaa ja niiden toimintaa arvioitaessa.

3.3. Mahdollisuudet määräävän aseman väärinkäyttöön

Toisin kuin EY:n kilpailuoikeudessa, on Suomen kansallisen
lainsäädännön pääsääntönä väärinkäyttöperiaate. Väärinkäytön
arvioinnissa on keskeinen merkitys toiminnan vahingollisilla
vaikutuksilla, ei niinkään sen subjektiivisella moitittavuudella.
Kilpailunrajoituslaissa on nimenomaisesti lueteltu sellaiset
erityisen vahingollisiksi katsotut kilpailunrajoitukset, jotka
ovat poikkeuksellisesti jo sinänsä kiellettyjä.199

Määräävän markkinaaseman väärinkäytön kielto lisättiin
lainsäädäntöön vasta nykyisen, vuonna 1992 voimaan tulleen lain
eduskuntakäsittelyssä. KRL 7§ luettelee esimerkkejä
väärinkäytöstä. Vaikka luettelo ei ole tyhjentävä, on sillä
kuitenkin tosiasiallista sitovuutta. Esimerkkien on
tulkinnanvaraisuudestaan ja yleisyydestään huolimatta pelätty
ohjaavan liikaa kilpailuviranomaisten harkintaa.200

Vahingollisten vaikutusten arvioinnissa on otettava huomioon myös
alakohtaiset erityisolosuhteet.201 Tekijänoikeuden sääntelemillä

199 HE 1991/162, s. 6.
200 Mononen (1995), s. 64. - Vastaavia esimerkkejä sisältyy myös Roo-

man sopimuksen artiklaan 86. Komissiota on kritisoitu siitä, että
se on arvioinut yritysten toiminnan vaikutuksia tilanteessa, jossa
investoinnit on jo tehty ja tuote on markkinoilla (ex post). EY:n
tuomioistuin on sen sijaan lähtenyt tilanteesta, jossa yritykset
ovat vasta harkinneet investointipäätöksiään (ex ante). Tällainen
lähestymistapa suojaa paremmin yritysten kiihoketta investoida uu-
siin tuotteisiin. Korah (1994) s. 274.

201 Vaikka määräävän aseman väärinkäyttö on nykyisessä laissa sinänsä
kielletty, ei sen arviointia ole oikeuskäytännössä erotettu vahin-
gollisuusarvioinnista; Mononen (1995), s. 59.
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taiteellisten teosten markkinoille on tyypillistä tavanomaisia
hyödykemarkkinoita suurempi tarve uusien tuotteiden luomiseen.
Kilpailu on tällaisilla markkinoilla väistämättä epätäydellistä.202

Kilpailuneuvosto on lisäksi todennut, että järjestöjen toimintaa
arvioitaessa on otettava huomioon tekijänoikeuslain tarkoitus ja
vaikutukset. Tekijänoikeussääntelyn oikeuspoliittisena
tavoitteena on kulttuurihyödykkeiden tuotannon ja tuotteiden
leviämisen edistäminen.203 Vaikka järjestöjen
kollektiivihallinnointi rajoittaa yksittäisten menekkiteosten
leviämistä, edistää se samalla vähemmän suosittujen teosten
markkinoille pääsyä.204 Kilpailuneuvosto ei kuitenkaan viitannut
kollektiivihallinnoinnin vaikutuksiin teosmarkkinoilla, vaan
arvioi näiltäkin osin järjestöjen toimintaa samoilla kriteereillä
kuin tavanomaisilla hyödykemarkkinoilla toimivia yrityksiä.205

Väärinkäyttötapaukset voidaan oikeuskäytännön perusteella jakaa206

asiakkaaseen tai kilpailijaan kohdistuvaan kohtuuttomaan hy
väksikäyttöön tai syrjintään
kilpailua rajoittaviin toimiin, joiden tarkoituksena on sulkea
markkinoilta vähintään yhtä tehokas kilpailija.

EY:n oikeuskäytännössä on lähdetty siitä, että pelkkä
immateriaalioikeuden normaali käyttö ei tarkoita määräävän
markkinaaseman väärinkäyttöä, ei edes silloin kun yritys on
määräävässä asemassa. Väärinkäyttöä ei ole myöskään se, että
oikeudenhaltijalla on yksinoikeutensa nojalla mahdollisuus vaatia
korkeampia hintoja tuotteistaan. Kohtuuttoman korkean tai
syrjivän hinnoittelukäytännön osalta voi kuitenkin olla kyse
määräävän aseman väärinkäytöstä, ja tällöin on
immateriaalioikeuden käytönkin katsottu kuuluvan artiklan 86
soveltamisalaan.207

Pienuus tai vähäisempi markkinavoima ei sinällään riitä tekemään
markkinaaseman hyödyntämisestä väärinkäyttöä, vaan

202 Okko (1996), s. 1.
203 KM 1990:31, s. 24.
204 Taloudellisesta perustelusta ks. Hollander (1984).
205 Kilpailuneuvosto lähti siis staattisen tehokkuuden näkökulmasta

ja kiinnitti huomiota erityisesti toiminnan mittakaavaetuihin.
Teosto oli vastineessaan vedonnut mm. siihen, että sen toiminta
lisää musiikin tarjontaa ja edistää täten kilpailua eri teosten
välillä. - Tapauksessa VBVB ja VBBB vastaan komissio (43 ja 63/82)
kustantajien välinen hintayhteistyö oli EY:n tuomioistuimen mie-
lestä artiklan 85 (1) vastaista, vaikka järjestely oli omiaan
edistämään kirjojen tarjonnan monipuolisuutta.

206 Haarman (1993), s. 70.
207 Copinger (1991), s. 460.
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"hyväksikäyttävä väärinkäyttö" edellyttää, että asiakkaat tai
kilpailijat ovat jossain suhteessa riippuvaisia määräävässä
asemassa olevasta yrityksestä. Tekijän suojaamisen tavoite lienee
silti huomioitava ainakin arvioitaessa järjestöjen toimintaa
suhteessa oikeudenhaltijoihin.208

EY:n tuomioistuin on muutamissa tapauksissa soveltanut artiklaa
86 tekijänoikeusjärjestöjen toimintaan. Koska oikeuskäytäntö,
joka liittyy tekijänoikeuksien haltijoiden määräävän aseman
väärinkäyttöön on vasta muotoutumassa209, sivutaan seuraavassa
yhteisön oikeuskäytäntöä myös laajemmin niiltä osin kuin tämä
auttaa selventämään väärinkäytön arvioinnissa käytettyjä
kriteerejä. EY:n tuomioistuimen ja komission käytännön kuvaaminen
auttanee osaltaan myös hahmottamaan sellaisia tilanteita, joita
Suomessa ei vielä ole ehtinyt esiintyä.210

3.3.1. Suhteessa viestintäyrityksiin

Tekijänoikeusjärjestöt kokoavat yksittäisten tekijöiden oikeudet
ohjelmistoiksi. Näiden ohjelmistojen markkinoilla ne ovat
määräävässä markkinaasemassa suhteessa suojattua materiaalia
käyttäviin viestintäyrityksiin. Mikäli järjestöt hallinnoivat
myös tekijöiden yksinoikeutta määrätä teoksensa käytöstä, on
niiden neuvotteluasema suhteessa käyttäjiin vahva.

Järjestöjen myöntämien käyttölisenssien ehdot ovat kuitenkin
kilpailuoikeudellisen valvonnan alaisia. Muun muassa
kilpailuviranomaisten tulkintaeroista johtuen on järjestöjen
lisensointikäytännössä eroteltavissa kansallisia malleja, jotka
liittyvät korvaustason määrittämiseen, hintadiskriminoinnin
asteeseen ja lisensoitavan kokonaisuuden valintaan.211

Kilpailuviranomaiset valvovat mm. hinnoittelun
kustannusvastaavuutta. Kustannusten ja hintojen kohtuullisuuden
arvioinnissa voidaan käyttää apuna myös ulkomaista
vertailuaineistoa.212 Lucazeau ja siihen liittyvissä tapauksissa
oli EY:n tuomioistuimessä esillä kysymys järjestöjen perimien
tekijänoikeuskorvausten kohtuullisuudesta. Ranskalaisen järjestön

208 Vaikka heikomman suojaaminen ei kuulukaan kilpailuoikeuden tavoit-
teisiin, on markkinatasapaino otettu huomioon eräänä oikeusperiaat-
teena arvioitaessa toiminnan vahingollisuutta yksittäistapauksissa.
Mononen (1995), s. 142,169. Esimerkkinä tapaus "Elokuvateatteri-
liitto", kilpailupoliittisia tiedonantoja 3/1993.

209 Koopmans (1994), s. 87.
210 Kalliomaa-Puha (1995), s. 9.
211 Hollander (1984).
212 Hagman (1993), s.80.
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vaatima korvaustaso oli huomattavasti korkeampi kuin muissa
yhteisömaissa. Tuomioistuin totesi vertailun jälkeen, että
erotusta voitiin pitää indisiona määräävän markkinaaseman
väärinkäytöstä. Järjestön on tällöin pystyttävä objektiivisesti
perustelemaan korkeampi korvaustasonsa.213

EY:n tuomioistuimen ratkaisun jälkeen tekijänoikeusjärjestöjä
vastaan nostettiin kanteita useissa Euroopan maissa. Suomessa oli
vuonna 1993 esillä tapaus, jossa paikallisradioyritys Savon
Mediat Oy katsoi Gramex r.y:n käyttäneen väärin asemaansa
tekijänoikeudellisten korvausten perinnässä, ja ajavan toimillaan
paikallisradioita taloudellisiin vaikeuksiin. Kilpailuvirasto
katsoi päätöksessään214, että paikallisradiot olivat toiminnassaan
riippuvaisia Gramexin hallinnoiman musiikin käytöstä. Viraston
mukaan Gramex ei kyseisessä tapauksessa kuitenkaan ollut
käyttänyt väärin tätä määräävää markkinaasemaansa KRL 7§ 4
kohdassa tarkoitetulla tavalla. Korvausten perimättä jättäminen
joidenkin käyttäjien osalta asettaisi nämä eriarvoiseen asemaan,
ja vääristäisi kilpailutilannetta paikallisradioiden kesken.

Järjestöt voivat sinänsä vapaasti päättää, millä hinnoilla ne
myöntävät käyttölupia eri käyttäjäryhmille. Merkittävä osa
järjestöjen neuvottelemista käyttölisensseistä perustuu
alakohtaisiin tariffisopimuksiin. Viestinnän sektorilla ovat
Teosto ja Gramex neuvotelleet sopimuksista Suomen
Paikallisradioliitto ry:n kanssa. Vuoden 1996 alusta korvaukset
ovat määräytyneet osuutena paikallisradioiden liikevaihdosta.
Samalla luovuttiin aiemmasta musiikkituntikohtaisesta,
peittoalueen väestöpohjan mukaan määräytyvästä
korvausjärjestelmästä.

Alakohtaiset tariffisopimukset eivät sinänsä sido yksittäistä
käyttäjää. Niiden kilpailuoikeudellinen merkitys liittyy siihen,
että alakohtaisesti neuvotellut hinnoitteluperusteet ovat olleet
keskenään kilpailevien elinkeinonharjoittajien kannalta
tasapuolisia.215 Koska määräävässä asemassa olevalla yrityksellä on
toiminnassaan erityinen tasapuolisuusvelvoite, katsotaan
samanlaisten asiakkaiden erilainen kohtelu helposti syrjinnäksi.

Kilpailuviraston tutkittavana on MTV3:n tekemä selvityspyyntö,
joka koskee televisiolähetyksissä käytettävän suojatun musiikin
tekijänoikeuskorvauksia. Korvausmäärät on vahvistettu sekä
Yleisradio Oy:n että MTV:n osalta välimiesoikeudenkäynneissä
vuosina 1994 ja 1995. Yleisradion osalta korvaukseksi

213 Tapaus 395/87 ja tapaukset 110/88; 241/88; 242/88.
214 Dno 414/61/93; 23.9.1993.
215 Teosto ry:n lakimiehen Katri Sipilän haastattelu 30.5.1996.
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määriteltiin 49 markkaa ja MTV3:n osalta 100 markkaa minuutilta.
MTV pitää ratkaisua syrjivänä, koska se ja Yleisradio toimivat
kilpailijoina samoilla markkinoilla ja niiden Teostolta ostama
hyödyke on täysin sama.216 Asian käsittely kilpailuvirastossa on
vielä kesken.

Ruotsissa annettiin keväällä 1996 vastaavanlaista tapausta
koskeva kilpailuviranomaisten päätös.217 Kyseessä oli sikäläisen
tekijänoikeusjärjestö STIM:in ja kaupallisten televisioyritysten
välinen kiista. STIM:in pyrkimyksenä oli siirtyä kaupallisten
tvyhtiöiden osalta käytäntöön, jossa korvaustaso olisi
määräytynyt prosenttiosuutena yhtiöiden nettotuloista. TV 3
katsoi, että eri hinnoittelukäytäntöjen soveltaminen kaupallisen
tvtoiminnan ja Ruotsin julkisen tvyhtiön (SVT) osalta oli
kilpailulainsäädännön kieltämää syrjintää.

STIM perusteli erilaisen hinnoittelukäytännön soveltamista mm.
sillä, että kaupalliset tvyhtiöt ja SVT eivät erilaisen
rahoituspohjansa vuoksi kilpaile samoilla markkinoilla.
Erilaisten perusteiden soveltaminen ei tällöin olisi syrjintää.
TV3 puolestaan katsoi, että yhtiöt kilpailevat paitsi katsojista,
myös lähetysoikeuksien markkinoilla ostajina ja myyjinä. Näiltä
osin se viittasi EY:n oikeuskäytäntöön.218

Ruotsin kilpailuvirasto katsoi kansainvälisen vertailun nojalla,
ettei STIM ollut syyllistynyt ylihinnoitteluun. Koska tvyhtiöt
eivät olleet pystyneet osoittamaan, että erilainen hinnoittelu
oli niiden osalta käytännössä kilpailuhaitta, myös väite
syrjinnästä hylättiin. Sen sijaan esitetty korvausten
määräytymisperuste oli kilpailuoikeudellisesti kyseenalainen.
Koska musiikin osuus esimerkiksi paikallisradioissa on korkeampi
kuin valtakunnallisessa yleisradiotoiminnassa, oli STIM
perustellut uuteen korvauskäytäntöön siirtymistä sillä, että
lähetysaikaan sidottu järjestelmä estää uusien yritysten alalle
tuloa. Kilpailuvirasto piti tätä näkökohtaa olennaisempana sitä,
että esitetyssä järjestelmässä korvausten suuruus määräytyisi
pitkälti muiden tekijöiden kuin suojatun musiikin tosiasiallisen
käytön perusteella. Tämä antaisi järjestöille liian suuren
mahdollisuuden käyttää väärin asemaansa.

Järjestöt myöntävät käyttöluvan yleensä kaikkeen hallinnoimaansa
ohjelmistoon. Luvussa 2 on tarkasteltu näitä ns.

216 MTV Oy:n kirje kilpailuvirastolle 19.5.1995. Välitystuomiot an-
nettiin Yleisradion osalta 18.1.1994 ja 18.8.1994; MTV:n osalta
31.3.1995.

217 Konkurrensverket, Dno 1302/93 ja 712/94; 5.3.1996.
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blankettilisenssejä tekijöiden välisen horisontaalisen yhteistyön
näkökulmasta. Mikäli järjestö kieltäytyy myöntämästä käyttölupia
vain osaan hallinnoimastaan ohjelmistosta, saattaa kyseessä olla
myös määräävän markkinaaseman väärinkäyttö.219

Kysymys oli esillä EY:n tuomioistuimessa tapauksessa Ministere
Public v. Tournier.220 Tuomioistuin katsoi, että järjestön
kieltäytymistä ei ollut pidettävä yhteisön kilpailusääntöjen
vastaisena. Samalla se kuitenkin totesi, että arvio saattaisi
olla toinen tilanteessa, jossa pääsy vain osaan suojatusta
aineistosta riittäisi täysin turvaamaan tekijöiden, säveltäjien
ja julkaisijoiden edut lisäämättä samalla hallinnointi ja
valvontakustannuksia.221

Yhteisöoikeudessa on tekijän suoja siis asetettu etusijalle
suhteessa käyttäjän intressiin sopia teosten käytöstä
teosluokittain tai jopa teoskohtaisesti. Viestintäyritysten on
nähty olevan niin vahvassa markkinaasemassa, että niiden olisi
tällöin mahdollista täydellisesti kontrolloida markkinoita
valikoimalla ohjelmistosta vain taloudellisessa mielessä
erityisen tuottoisiksi katsomiaan teoksia.222

Järjestöjen tosiasiallista monopoliasemaa on perustelu sillä,
että käyttäjät eivät tällöin kykene "peluuttamaan järjestöjä
toisiaan vastaan".223 Kilpailun kiristyminen tulee kuitenkin
vahvistamaan järjestöjen asemaa suhteessa käyttäjiin.224

218 ESPN INC. Compagnie generale D'Images and Canal+ and W.H.Smith TV
Ltd, (1993) 4 CMLR.M1.

219 Esim. KRL 7§ 2 kohdan sidonta.
220 Tapaus liittyi järjestöjen välisiin vastavuoroisuussopimuksiin,jo-

ten tuomioistuin arvioi tapausta pääosin artiklan 85 valossa.
221 Tapauksen perusteluissa viitattiin myös Yhdysvaltojen korkeimman

oikeuden päätökseen tapauksessa CBS v. BMI and ASCAP, jossa korkein
oikeus katsoi, ettei blankettilisensointi ollut sikäläisen anti-
trustilainsäädännön vastainen "per se". Timberg (1985) toteaa, että
Yhdysvaltain oikeuskäytännössä on keskeinen merkitys annettu jär-
jestöjen ja käyttäjien suhteelliselle neuvotteluvoimalle. Tämän
vuoksi tapauksissa, joissa tekijänoikeusjärjestöjä vastassa on
ollut CBS :n kaltainen valtakunnallinen tv-verkko, ja tapauksissa
jossa järjestön sopimuskumppanina on ollut yksittäisiä tv-asemia,
on päädytty erilaisiin ratkaisuihin (esim Buffalo Broadcasters Inc
v. ASCAB and BMI; Court of Appeal)

222 Komission päätös 82/204/EEC, 4.12.1981 (GEMA).
223 Dietz (1978), s. 214.
224 Järjestöjen asema on vahvistunut myös EU:n satelliitti- ja kaapeli-
direktiivin myötä. Direktiivi edellyttää, että kaapelijakelusta
perittävät korvaukset tilitetään järjestön kautta. Sen on katsottu
heikentäneen yksittäisen kaapeli-tv-yrityksen asemaa suhteessa te-
kijänoikeusalan järjestöihin; Nyh (1996), s. 191-195. Kilpailuvi-
rastolle antamissaan lausunnoissa käyttäjätahot toivoivatkin, että
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Laajojen tariffisopimusten etuna on ollut niiden tasapuolisuus
käyttäjien kannalta. Viestintämarkkinoiden kehittyessä saattaa
yhdenmukaisten lisensointikäytäntöjen soveltaminen kuitenkin
muodostua esteeksi uusien yrittäjien alalletulolle.225

Asiakaskohtaisempiin lisensointikäytäntöihin siirtymistä taas
vaikeuttaa viestintäyritysten välisen kilpailun kiristyminen.
Erilaisten korvausperusteiden soveltaminen koetaan tällöin
aiempaa herkemmin syrjinnäksi.

3.3.2. Järjestön ja tekijän välisessä suhteessa

Oikeudenhaltijat luovuttavat oikeutensa asiakassopimuksella
tekijänoikeusjärjestön hallinnoitavaksi. Tekijänoikeuslaissa ei
ole asiakassopimusten osalta erillisiä määräyksiä, vaan niihin
sovelletaan periaatteessa samoja sääntöjä kuin esimerkiksi
oikeudenhaltijan ja tuottajan välisiin sopimuksiin.

Toisin kuin käyttäjien kanssa solmitut lisenssisopimukset, jotka
ovat yksinkertaisia osittaisluovutuksia, solmitaan
asiakassopimukset pääsääntöisesti yksinomaisina. Järjestöt
kykenevät käytännössä sanelemaan sopimuksen ehdot ja ne ovat
luonteeltaan vakiosopimuksia. Sopimus koskee kaikkia tekijän
nykyisiä ja tulevia teoksia, eikä alkuperäinen oikeudenhaltija
voi sen voimassaoloaikana itse sopia teoksen käytöstä.226

Kysymys oikeuksien luovutussopimuksen ulottuvuudesta kärjistyy
tilanteissa, joissa tekninen kehitys luo uusia teosten
hyödyntämismahdollisuuksia. Koska tekijänoikeuslaki ei sisällä
säännöksiä siitä, miten luovutussopimuksia olisi tulkittava, on
kysymys ratkaistava sopimustilanteen perusteella. Pääsääntönä on,
että tekijälle kuuluvat ne oikeudet, joita hän ei ole
nimenomaisesti toisille luovuttanut. Uusien teknisten
hyödyntämismahdollisuuksien osalta on huomioon otettava mm. se,
olivatko nämä uudet mahdollisuudet jo tiedossa sopimuksen
tekohetkellä.227

käyttäjille annettaisiin oikeudenhaltijatahoa vastaavat mahdolli-
suudet yhteistoimintaan, KIVI 2.1.1995.

225 Lucas (1996), s. 18.
226 Teosto ry:n asiakassopimus, s. 3; Kuvasto ry:n asiakassopimus 1§;

Gramex ry:n asiakassopimus 1§. Suomen tekijänoikeuslaki hyväksyy
oikeuksien luovutukset myös sellaisten teosten osalta, joita ei ole
vielä luotu. Laajojen luovutusten osalta on lakiin kuitenkin si-
sällytetty kohtuuttomien sopimusehtojen sovittelua koskeva 29§. -
Säveltäjän mahdollisuus itse määrätä oikeuksistaan on ollut esillä
korkeimmassa oikeudessa; KKO 1942 II 192.

227 Haarmann (1994), s. 218.
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Kuvaston markkinaasemaa arvioidessaan kilpailuvirasto on
viitannut verkko ja multimediakäyttöön uusina massakäytön
muotoina. Teosten digitaalista lähettämistä koskeva sääntely on
parhaillaan kansainvälisen valmistelun kohteena. Laaja
yksimielisyys vallitsee siitä, että suojattujen teosten
lähettämisen verkoissa tulee kuulua tekijän yksinoikeuden
piiriin. Ratkaisematta on sen sijaan kysymys lähettämisen
tekijänoikeudellisesta luonteesta: onko sitä pidettävä julkisena
esittämisenä tai näyttämisenä, levittämisenä taikka muuna yleisön
saataviin saattamisena.228 Myös oikeuksien luovutusta koskevia
sopimuksia saatetaan digitaalitekniikan käyttöönoton myötä joutua
tulkitsemaan uudelleen.229

Järjestön ja oikeudenhaltijan väliset sopimussuhteet eivät ole
olleet kilpailuviranomaisten arvioitavana. Tilanteessa, jossa
oikeudenhaltija pyrkii itse hyödyntämään oikeuksiaan saattaa
kysymys kuitenkin tulla ajankohtaiseksi. Tekijän ja järjestön
välinen oikeuksien luovutusta koskeva sopimus on tällöin otettava
huomioon eräänä arviointiin vaikuttavana tekijänä.230

Euroopan unionin oikeuskäytännössä kysymys on ollut esillä.
Ensimmäinen päätös, jossa komissio sovelsi kilpailuoikeudellisia
artikloja järjestön ja oikeudenhaltijan välisiin sopimuksiin oli
GEMA Itapaus231

Jäseneksi päästäkseen oikeudenhaltijan oli luovutettava GEMA:lle maa
ilmanlaajuisesti kaikki oikeutensa sekä olemassaoleviin että mahdolli
sesti tulevaisuudessa luotaviin teoksiinsa. Järjestön sääntöjä ja so
pimuskäytäntöä tutkittuaan komissio totesi, että GEMA oli väärinkäyt
tänyt määräävää markkinaasemaansa asettamalla jäsenilleen velvoittei
ta, jotka eivät olleet objektiivisesti perusteltavissa. Komissio vel
voitti GEMA:n muuttamaan sääntöjään siten, että oikeuksien luovutus
voitaisiin rajoittaa koskemaan vain osaa tekijälle kuuluvista oikeuk

228 Harenko (1996), s. 47. Kysymys on joulukuussa 1996 järjestettävän
WIPO:n diplomaattikonferenssin asialistalla. Syyskuussa 1996 val-
mistuneen esityksen mukaan verkostolevittämistä olisi pidettävä
yleisön saataviin saattamisena ("communication to the public"); The
Basic proposals..., s. 44.

229 OPM 13:1995, s. 48. - Suomessa on katsottu, että oikeudet ovat ai-
nakin säveltaiteen "pienten oikeuksien" osalta siirtyneet järjes-
tölle. Teosto on jo myynyt verkkoon muutamia kymmeniä käyttölupia
(Lahtinen, 23.8.1996). Teoston asiakassopimuksen mukaan oikeuden-
haltija luovuttaa järjestölle "yksinomaisen oikeuden teosten jul-
kiseen esittämiseen sekä vuokraamiseen ja muuhun saattamiseen ylei-
sön saataviin."

230 Sopimuksen on nähty luovan velvoitteen pidättäytyä ainakin sellai-
sesta kilpailevasta toiminnasta, joka vähentää luovutuksensaajan
oikeuden taloudellista arvoa. Mikäli tekijä itse levittäisi teos-
taan, on tulkinnanvaraista olisiko tällöin kyseessä sopimusrikkomus
vai tekijänoikeuden loukkaus; Koktvedgaard (1965), s. 282-284; ks.
myös Haarmann (1992), s. 212.
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sista.

Tapauksessa SABAM232 EY:n tuomioistuin määritteli artiklan 86
soveltamisen kriteerit tekijän ja järjestön välisissä suhteissa.
Tuomioistuin katsoi, että väärinkäytön tulkinnassa on
kiinnitettävä erityistä huomiota tasapainoon oikeudenhaltijoiden
mahdollisimman laajaan päätäntävallan, ja toisaalta
tekijänoikeuksien tehokkaan hallinnoinnin edellytysten välillä.
Tekijänoikeusjärjestöjen toiminnan tarkoituksena on suojella
yksittäisten oikeudenhaltijoiden etuja suhteessa musiikin
käyttäjiin. Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö tarvitsee
riittävän vahvan aseman, joka perustuu sille tarpeellisessa
laajuudessa tehtyihin oikeuksien luovutuksiin.Jäsenille asetetut
rajoitukset ovat hyväksyttäviä, mikäli ne ovat tarpeen
vahvistamaan järjestön asemaa sen neuvotellessa esitysoikeuksista
maksettavista korvauksista käyttäjien kanssa.Toisaalta jäsenelle
asetettavat velvoitteet, jotka eivät ole ehdottoman
välttämättömiä järjestön tarkoituksen saavuttamiseksi, saattavat
olla väärinkäyttöä.233

GEMA II tapauksessa234 komissio joutui ottamaan kantaa järjestön
oikeuteen rajoittaa tekijän ja käyttäjän välisiä suoria
sopimussuhteita.

GEMA:n jäsenet (lähinnä musiikinkustantajat) olivat pyrkineet vai
kuttamaan teosten esittämiseen radiossa ja televisiossa lupaamalla
luovuttaa käyttäjille osan järjestöltä saamistaan esityskorvauksista.
Näiden oikeudenhaltijoiden teosten suosiminen vähensi samalla muiden
jäsenten saamia esityskorvauksia. GEMA oli hakenut komissiolta lupaa
lisätä sääntöihinsä menettelyn kieltävän määräyksen.

Päätöksessään komissio sovelsi tuomioistuimen SABAMratkaisussa
määrittelemiä väärinkäytön kriteerejä. Se totesi, että
järjestöjen osalta on otettava huomioon niiden tarkoitus, joka on
suojella heikommassa asemassa olevia yksittäisiä

231 Komission päätös 71/224.
232 Tämän belgialaisen tekijänoikeusjärjestön ja kahden tekijän vä-
lillä solmittuun sopimukseen sisältyi pykälä, jonka mukaan tekijät
olivat luovuttaneet kaikki nykyisiä ja tulevia teoksiaan koskevat
oikeutensa järjestölle. Sopimuksen pätevyys kiistettiin perusteel-
la, että oikeuksien luovuttaminen tulevaisuudessa luotaviin teok-
siin loukkaa tekijän itsemääräämisoikeutta. Belgialainen tuomiois-
tuin hylkäsi väitteen, mutta pyysi EY:n tuomioistuimelta ennakko-
päätöstä artiklan 86 väärinkäyttöperiaatteiden tulkinnasta tekijän-
oikeusjärjestöjen osalta. T 127/73.

233 Pehrson (1985) pitää tuomioistuimen linjaa tässä suhteessa tiukka-
na. Hän kuitenkin huomauttaa, että tulkinta koskee vain niitä vel-
voitteita, joita järjestöllä on jäseniään kohtaan. Ratkaisua ei
voida suoraan soveltaa järjestön ja käyttäjien välisiin suhtei-
siin, s. 101.

234 Komission päätös 82/204/EEC, 4.12.1981.
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oikeudenhaltijoita suhteessa musiikin käyttäjiin, kuten
yleisradioyhtiöihin ja äänilevyteollisuuteen. Toiminta joka
muissa oloissa olisi väärinkäyttöä on sallittua, mikäli se on
välttämätöntä markkinatasapainon saavuttamiseksi.235

Siinä määrin, kuin on tarpeen hallinnoinnin toteuttamiseksi, voi
järjestö rajoittaa yksittäisen oikeudenhaltijan vapautta päättää
teoksensa käytöstä, vaikka tämä olisikin kyseisen
oikeudenhaltijan yksilöllisten etujen vastaista. Tässä suhteessa
yksittäisen tekijän edut ovat toissijaisia suhteessa järjestön
velvollisuuksiin huolehtia jäsenkuntansa eduista kokonaisuutena.236

Komissio kuitenkin korosti, että järjestö ei sääntöjensä nojalla
saa muutoin rajoittaa oikeudenhaltijoiden tai musiikin käyttäjien
toimintavapautta. Sen tavoitteena oli artiklan 86 avulla pyrkiä
mahdollistamaan suorat sopimussuhteet musiikin käyttäjien ja
yksittäisten säveltäjien välillä.237

Tilanteissa, joissa yksittäisen oikeudenhaltijan ja järjestön
edut joutuvat ristiriitaan, voi järjestö vedota
asiakassopimukseen. Koska järjestöt ovat määräävässä asemassa
suhteessa tekijöihin, voidaan yhteisön oikeuskäytännön nojalla
pohtia, olisiko kieltäytyminen tarjoamasta hallinnointipalveluja
tulkittavissa määräävän markkinaaseman väärinkäytöksi?238

Tapauksessa SABAM määritellyn periaatteen mukaan on järjestöjen
asemaa arvioitaessa otettava huomioon niiden tarkoitus, joka on
suojella heikommassa asemassa olevia yksittäisiä
oikeudenhaltijoita suhteessa käyttäjiin. Digitalisoituminen
mahdollistaa kuitenkin teosten välittämisen tekijältä suoraan
loppukäyttäjille. Suojan tarve on tällöin huomattavasti
vähäisempi verrattuna tilanteeseen, jossa oikeudenhaltijan
sopimuskumppanina on taloudellisesti vahva viestintäyritys.

235 Viestintäyritysten osalta komissio käytti termiä "mid-users" ja
totesi, että järjestöjen kollektiivinen suoja on erityisen tarpeen
niiden oikeuksien osalta, jotka liittyvät julkiseen esittämiseen ja
yleisradiointiin.

236 Näiltä osin komissio viittasi perusteluissaan myös Länsi-Saksan
kansalliseen lainsäädäntöön. Sikäläinen tekijänoikeuksien hallin-
nointia koskeva laki (WahrnG) asettaa järjestöille velvoitteen huo-
lehtia, että tekijänoikeuslakia sovelletaan tasapuolisesti.

237 Mestmäcker, s. 63. Vrt. artiklan 85 (1) osalta tapauksessa RAI/
Unitel, jossa tuotantoyhtiö oli taiteilijoiden kanssa solmimansa
sopimuksen nojalla kieltänyt yleisradioyhtiötä televisioimasta oop-
peraesitystä. Komissio totesi, että yksinomainen sopimus rajoitti
taiteilijoiden mahdollisuuksia kaupallisesti markkinoida suorituk-
siaan, ja saattoi olla art 85 kieltämä kilpailunrajoitus.

238 Sovellettavina säännöksinä voisi tulla kyseeseen KRL 7§:n 2 kohta,
joka kieltää hyvään kauppatapaan perustumattomien asiakkaan toimin-
tavapautta rajoittavien liikesuhteen ehtojen käyttämisen.
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Tapauksessa GEMA II komissio totesi, että järjestöillä on oikeus
rajoittaa yksittäisen tekijän toimintavapautta myös suojellakseen
jäsenkuntaansa kokonaisuutena. Järjestön ja musiikin käyttäjien
välinen kollektiivisopimus ei kuitenkaan ollut riittävä peruste
yksilöllisen sopimisen rajoittamiselle, vaan tämä edellytti
käyttäjien tietoista pyrkimystä välttää järjestöille maksettavia
tekijänoikeuskorvauksia. Sillä, että joidenkin
oikeudenhaltijoiden aktiivinen markkinointi saattoi vähentää
muiden jäsenten saamia korvauksia, ei ollut tapauksessa
merkitystä.239

Koska verkostolevitykseen liittyvät markkinat ovat vasta
muotoutumassa, on niiden taloudellinen merkitys oikeudenhaltijan
kannalta vähäinen. Tällä ei GVLratkaisun valossa ole merkitystä
järjestön markkinaasemaa arvioitaessa. Yksittäisen tekijän on sen
sijaan entistä vaikeampi valvoa teostensa käyttöä, ja hän on
täten riippuvaisempi oikeuksien yhteisvalvonnasta.
Asiakassopimuksen irtisanominen merkitsee käytännössä jäämistä
kokonaan yhteisvalvonnan ulkopuolelle.240

Tuomioistuin on järjestöjen toimintaa arvioidessaan pyrkinyt
löytämään tasapainon oikeudenhaltijan mahdollisimman laajan
vapauden ja oikeuksien hallinnoinnin käytännön
toteuttamismahdollisuuksien välillä. Uusi teknologia mahdollistaa
entistä yksilöllisemmät ratkaisut myös hallinnoinnin osalta.241

Osin juuri kilpailuoikeudellisten näkökohtien vuoksi Euroopan
Unioni on ryhtynyt kehittelemään vaihtoehtoisia
hallinnointimalleja. Tällöin on lähdetty siitä, että
oikeudenhaltijalla tulee olla mahdollisuus nimetä oikeuksiaan
valvova järjestö242 tai päättää, miltä osin hän haluaa luovuttaa
oikeutensa kollektiivisesti hallinnoitavaksi.243

239 Vrt. Karnell (1995), jonka mukaan yksilöllisiä sopimusmahdolli-
suuksia tulisi voida rajoittaa, jotta voitaisiin turvata tekijän-
oikeuksien arvo yleisellä tasolla, s. 201.

240 Asiakkaiden riippuvuus voidaan huomioida väärinkäytön edellytyksiä
arvioitaessa; Mononen, s. 138.

241 Oikeuksien hallinnointi on järjestettävissä esimerkiksi siten, et-
tä järjestöt myöntävät luvat oikeudenhaltijan määrittelemin eh-
doin; Clark (1995), s. 59-60. Toinen vaihtoehto on ratkaisumalli,
jossa oikeudenhaltija voi määrätyn käyttötarkoituksen osalta erik-
seen ilmoittaa haluavansa käyttää oikeuksiaan yksilöllisesti.Ilmoi-
tus on tehtävä tietyn määräajan kuluessa,minkä jälkeen lisensointi-
oikeus siirtyy järjestölle. Tällainen lauseke on sisällytetty GEMA:
n nykyiseen asiakassopimukseen elokuvatuotannon osalta; ks. Hoeren
(1995), s. 37.

242 Kysymys oli Suomessa esillä EU:n satelliitti- ja kaapelidirektii-
vin yhteydessä. Erillistä lakiin sisällytettyä mainintaa ei kui-
tenkaan pidetty tarpeellisena; HE 287:94, s. 48.

243 Freegaard (1985). Teosto on pyrkinyt ottamaan nämä vaatimukset
huomioon muuttamalla asiakassopimustaan 1993 alusta siten, että
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Sellaisten käyttötarkoitusten osalta, joilla on erityisen suuri
merkitys yleisen edun kannalta, on oikeudenhaltijan ja järjestön
väliset suhteet Pohjoismaissa ratkaistu lain tasolla. Tanskassa
ovat tekijänoikeusjärjestöt esittäneet, että
sopimuslisenssivaikutus tulisi ulottaa myös digitaalista käyttöä
koskeviin sopimuksiin.244 Kilpailuoikeuden näkökulmasta ratkaisun
ongelmana on järjestöjen määräävä markkinaasema, minkä vuoksi
esimerkiksi Ruotsissa on suhtauduttu varauksellisesti
sopimuslisenssijärjestelmän laajentamiseen.245

3.3.3. Potentiaalisen kilpailun rajoittaminen

Järjestöjen markkinaasemalla on kilpailuoikeudellista merkitystä
paitsi sopimussuhteessa, myös suhteessa kolmansiin. KRL 7§
kieltää määräävän aseman vahingollisen tavoittelun. EY:n
tuomioistuin on tapauksessa Continental Can246 määritellyt artiklan
86 erääksi tavoitteeksi estää markkinoiden monopolisoitumista.

Tekijänoikeusjärjestöt toimivat tosiasiallisessa monopoliasemassa
teosten jälkikäyttöä koskevien oikeuksien markkinoilla. Koska
oikeuksien välitystoiminta ei Suomessa ole toimiluvanvaraista, ei
uusien yritysten markkinoille tulolle ole institutionaalisia
esteitä. Suomalaisten järjestöjen muissa maissa toimivien
järjestöjen kanssa solmimat vastavuoroisuussopimukset ja
tekijöiden kanssa solmitut asiakassopimukset tekevät kuitenkin
uusien yrittäjien alalle tulon vaikeaksi.247

KRL 7§ 4 kohdan mukaan määräävässä asemassa olevan yrityksen
solmimat yksinoikeussopimukset ovat kiellettyjä, jollei
järjestelylle ole osoitettavissa erityistä syytä. Tällainen
erityinen syy voi liittyä mm. hyödykkeen luonteeseen.
Yksittäiseen taiteelliseen teokseen liittyvien oikeuksien
taloudellinen arvo on yleensä niin vähäinen, ettei oikeuksien
kaupallinen välitystoiminta ole ollut Suomen kaltaisilla pienillä

oikeudenhaltija voi halutessaan luovuttaa vain joko esittämis- tai
tallentamisoikeutensa järjestölle, asiakassopimus s. 19. Suomalai-
set järjestöt ovat huomioineet yhteisön kilpailuoikeuden vaatimuk-
set myös lyhentämällä irtisanomisaikojaan.

244 Schelin (1995), s. 191. Suomessa Kopiosto on pyrkinyt löytämään
malleja digitaalisen kopioinnin lisensoimiseksi.

245 Prop. 92/93, s. 214.
246 Tapaus 6/72.
247 Kysymys saattaisi tulla esiin myös tilanteessa, jossa tuottaja
pyrkii ns. ulosostosopimuksin hankkimaan kaikki tuotantoon liitty-
vät tekijänoikeudet omistukseensa, ks. jakso 4.2.2.2. Vrt. tapaus
"Oriola", Hagman (1993), s. 73.
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markkinoilla kannattavaa.248 Tilanne on toinen
informaatioteollisuuden tuotteiden osalta. Myös taiteellisten
teosten osalta on esitetty malleja, jotka huomattavasti alentavat
oikeuksien välitykseen liittyviä kustannuksia.249

Tapauksessa Deutsche Grammophon oli EY:n tuomioistuimessa esillä
kysymys määräävässä asemassa olevan yrityksen ja esiintyvien
taiteilijoiden välisistä yksinoikeussopimuksista. Artiklan 86
soveltamisen osalta oli tuomioistuimen mukaan otettava huomioon
taiteilijoiden suosio markkinoilla, sitoumusten kesto ja laajuus
sekä muiden alalla toimivien yrittäjien mahdollisuus solmia
sopimuksia vastaavanlaisten esiintyjien kanssa.

Tapauksessa Magill otti EY:n tuomioistuin kantaa määräävässä
asemassa olevien yritysten oikeuteen kieltäytyä myöntämästä
tekijänoikeuslisenssiä.

Kolme Brittein saarilla toimivaa televisioyhtiötä (RTE, ITP ja BBC)
julkaisivat kukin erillistä viikoittain ilmestyvää ohjelmalehteään.
Tämän lisäksi ne myönsivät ohjelmaluetteloihin ilmaisia käyttölisens
sejä päivittäin ilmestyville sanomalehdille. Markkinoilla ei kuiten
kaan ollut kattavaa viikoittain ilmestyvää tvohjelmalehteä.
Magill TVGuides Ltd alkoi vuonna 1986 julkaista viikoittaista tv
lehteä, joka sisälsi kaikkien Irlannissa vastaanotettavien kanavien
ohjelmaluettelot. Koska ohjelmatiedot ovat Irlannin kansallisen lain
säädännön mukaan tekijänoikeudellisesti suojattuja, estivät tvyhti
öt tekijänoikeuteensa vedoten tvoppaan julkaisemisen.

Oikeus kieltäytyä lisensoinnista on osa tekijänoikeuden
kansallisessa lainsäädännössä määriteltyä erityissisältöä.
Lisensoinnista kieltäytyminen ei sinänsä ole artiklan 86
vastaista, vaikka tekijänoikeuden haltija olisikin määräävässä
asemassa oleva yritys. Oikeudenhaltija voi kuitenkin käyttää
yksinoikeuttaan sellaisissa
poikkeuksellisissa oloissa, joissa käyttäytymistä on pidettävä
väärinkäyttönä. Kyseisessä tapauksessa näitä poikkeuksellisia
olosuhteita olivat

yhtiöt käyttivät tekijänoikeuttaan ohjelmatietoihin varatakseen
itselleen viikoittain ilmestyvien tvlehtien markkinat. Nämä
markkinat eivät olleet osa tvyhtiöiden pääasiallista toimialaa.

248 Sen sijaan Yhdysvalloissa yrittäjillä on jo vanhastaan ollut tär-
keä rooli oikeuksien välitystoiminnassa. Myös Japanissa kulttuuri-
ministeriö myöntää luvan toimia oikeudenhaltijoiden puolesta pää-
sääntöisesti yksityiselle henkilölle. Teosto ry:n muistio (1989).

249 Kitagawa (1994).
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televisioyhtiöt olivat toiminnallaan estäneet uuden tuotteen
syntymisen tarjoamatta itse vastaavaa hyödykettä, jolle olisi
saattanut olla kulutuskysyntää. Kuluttajien intressillä saada
markkinoilla uusi tuote oli keskeinen merkitys tutkittaessa sitä,
oliko kyseessä artiklassa 86 tarkoitettu kilpailunrajoitus.250

kilpailun rajoittaminen ylitti sen, mikä oli tarpeen
tekijänoikeuden päätarkoituksen turvaamiseksi. Lisensoinnista
kieltäytyminen ei ollut perusteltua televisiolähetystoiminnan
harjoittamiseksi tai televisiolehtien kustantamiseksi.

Suomessa ei ole esimerkkejä kilpailulainsäädännön soveltamisesta
immateriaalioikeuksien hyväksikäyttöön. Magillratkaisulla saattaa
kuitenkin olla merkitystä myös suomalaisten
tekijänoikeusjärjestöjen toiminnan kannalta. Teoston ja Kuvaston
kaltaiset järjestöt ovat yleisradioyhtiöiden tavoin merkittäviä
tekijänoikeuksien haltijoita. Voisiko lisensoinnista
kieltäytyminen myös niiden osalta olla poikkeuksellisissa oloissa
tekijänoikeuksien väärinkäyttöä?

Magilltapauksessa ratkaisua perusteltiin sillä, että
lisensoinnista kieltäytyminen esti johdannaisten markkinoiden
synnyn uudelle tuotteelle. Vaikka tvyhtiöt eivät olleet
määräävässä asemassa tvlehtien markkinoilla, voitiin artiklaa 86
soveltaa tilanteessa, jossa ne pystyivät yksinoikeutensa nojalla
sulkemaan pois kilpailun näiltä markkinoilta.251

Kilpailuneuvosto on rajannut Teoston toiminnan kannalta
relevantit markkinat seuraavasti:

"Teosto ry:n toimintaajatuksena on koota yksittäisten
oikeudenhaltijoiden oikeudet nippuun ja myydä ne eteenpäin oikeuksien
käyttäjille. Teoston yksittäisen asiakkaat eivät yksinään tarjota
suojattujen teosten käyttäjille samanlaista hyödykettä kuin Teosto.
Teoston hoitaman tekijänoikeuksien kollektiivisen hallinnoinnin on
katsottava luovan uuden hyödykkeen, joka poikkeaa sisällöltään selvästi
hyödykkeestä, jonka yksittäinen oikeudenhaltija voisi käyttäjille

tarjota."252

250 Julkisasiamies Gulmannin ratkaisuehdotus, k. 91.
251 Tapauksessa Commercial Solvents tuomioistuin oli soveltanut ar-
tiklaa 86 vaikka toiminnan vaikutukset ilmenivät toisilla mark-
kinoilla. Tapauksessa Tetra Pak II artiklaa 86 sovellettiin, vaikka
vaikutukset ilmanivät markkinoilla, joilla yritys ei ollut määrää-
vässä asemassa. Julkisasiamies Gulmann katsoi ratkaisuehdotukses-
saan, ettei ratkaisu ole sovellettavissa tapauksiin, joissa on kyse
immateriaalioikeuksien käytöstä, k. 106. Suomessa on esillä ollut
lähinnä tapauksia, jossa määrävässä markkina-asemassa oleva elinkei-
nonharjoittaja on pyrkinyt rajoittamaan kilpailua varmistaakseen
pääsynsä jälkimarkkinoille, Kuoppamäki (1992), s.58.

252 KN 6.10.1995, s. 32.
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Näiltä osin yksittäinen oikeudenhaltija ja järjestö toimivat siis
eri markkinoilla. Järjestöt ovat määräävässä asemassa teosten
jälkikäyttöön liittyvien oikeuksien markkinoilla. Yksittäisen
oikeudenhaltijat sen sijaan toimivat teosmarkkinoilla, joita
voidaan pitää tekijänoikeusmarkkinoiden lähimarkkinoina. Vaikka
järjestöt eivät ole määräävässä asemassa teosten
jälkimarkkinoilla, on niiden tekijänoikeuksien käyttöä koskevilla
ratkaisuilla entistä olennaisempi merkitys näiden
kilpailuolosuhteisiin. 253

Kilpailuoikeuden pääsääntönä on, että määräävässä asemassa olevan
yksinoikeuden haltijan tulee joko toimittaa tuotteita
kohtuullisin ehdoin, tai myöntää kolmansille lisenssi.254

Järjestöjen toimintaa on perusteltu sillä, että ne helpottavat
oikeuksien käyttöä ja täten teosten leviämistä. Teosto korosti
kilpailuneuvostolle antamassaan vastineessa, että sen harjoittama
kollektiivinen hallinnointi ei ole rajoittanut musiikkiteosten
tarjonnan määrää. Digitalisoituminen on kuitenkin luomassa uusia
markkinoita mm. teosten osille. Näiden taloudellinen arvo on niin
vähäinen, että käytön lisensointi edellyttää
vaihdantakustannusten huomattavaa supistamista.
Järjestöhallinnointi nykyisissä muodoissaan saattaa hidastaa
näiden multimediamarkkinoiden kehitystä.255

Arvioitaessa, onko kyseessä "uusi tuote" kysymystä tarkastellaan
kuluttajien tarpeentyydytyksen näkökulmasta.256

Tekijänoikeusjärjestöjen sopimuskäytännöt ovat muotoutuneet
joukkoviestinnän kehityksen myötä, ja niiden tarjoama tuote on
luonteeltaan kollektiivinen.257 Digitalisoituminen tulee kuitenkin
mahdollistamaan teosten yksilöllisen massakäytön, joka kuluttajan

253 Teosto on viitannut Magill-ratkaisuun kilpailuvirastolle 15.11.
1995 tekemässään tutkimuspyynnössä, joka koski MTV Oy:n ja Kolmos-
televisio Oy:n mahdollista määräävän aseman väärinkäyttöä. Siinä
Teosto katsoi tv-yhtiöiden käyttäneen väärin määräävää asemaansa
viestintämarkkinoilla edistääkseen toimintaansa musiikinkustantaja-
na.

254 Rissanen-Korah, s. 213; Oesch (1996), s. 29. Magill-ratkaisun
osalta on keskusteltu siitä, onko erityistä merkitystä väärinkäy-
tön arvioinnissa annettava sille, voiko oikeudenhaltija itse tarjo-
ta vastaavaa tuotetta; Skinner (1995).

255 Radcliffe (1995). Ks. myös Huuskonen (1995), jonka mukaan multime-
diamarkkinat ovat Suomen kaltaisessa maassa niin kapeat, etteivät
ne pysty kattamaan kansallisen hallinnoinnin kustannuksia, s. 105.

256 Komissio oli julkisasiamies Gulmannin ratkaisuesityksestä poike-
ten katsonut, ettei sillä, kilpaileeko tuote tekijänoikeuden halti-
jan oman tuotteen kanssa ole merkitystä määriteltäessä onko kysees-
sä "uusi tuote". Ks. Skinnerin (1995) kritiikki, jonka mukaan uusi-
en yrittäjien suojan tulisi edellyttää, että yritys tarjoaa kulut-
tajille jonkin lisäedun.

257 Ks. Teoston vastine, KN 6.10.1995, s. 14.
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näkökulmasta poikkeaa monessa suhteessa perinteisestä
joukkoviestinnästä.

Magillratkaisun keskeinen merkitys viestintäkehityksen kannalta
on siinä, että se estää suuria oikeudenhaltijoita käyttämästä
omistamiaan tekijänoikeuksia potentiaalisen kilpailun
rajoittamiseksi digitalisoitumisen luomilla johdannaisilla
markkinoilla. Oikeudenhaltijat eivät voi kieltäytyä lisensoimasta
vain estääkseen teostensa digitalisoinnin.258

Komissio kiinnitti GEMApäätöksessään huomiota myös siihen
mahdollisuuteen, että oikeudenhaltijat pystyisivät merkittävässä
määrin vaikuttamaan teostensa julkiseen esittämiseen radiossa ja
televisiossa. Se piti tätä vahingollisena ja katsoi, että
kuuntelijoiden eli loppukäyttäjien valintojen tulisi viime
kädessä olla ainoa teosten käytön määräävä tekijä.
Verkostokäytön osalta tämän voi tulkita tarkoittavan, että
järjestöjen on toimintojansa sopeuttamalla kyettävä vastaamaan
teosmarkkinoiden yksilöllistyvään kysyntään. Kilpailuviraston on
tapauskohtaisesti arvioitava, edellyttääkö järjestöjen toiminnan
tarkoitus kilpailijoiden tai kuluttajan valinnanvapauden
rajoittamista, vai onko toiminta katsottava määräävän
markkinaaseman väärinkäytöksi.259

4. VALTION ROOLI MUUTTUVILLA MARKKINOILLA

4.1. Viestintä: toimilupasääntelystä kilpailupolitiikkaan

Audiovisuaalinen ala on ollut Euroopan Unionin erityisen
kiinnostuksen kohteena. Viestinnälle ei kuitenkaan ole annettu
erityisasemaa sillä perusteella, että kysymys on kulttuurista
eikä hyödykkeiden kaupasta. Yhteisön kilpailuoikeus koskee
sähköistä viestintää samalla tavoin kuin muitakin elinkeinoja.

Unioni voi puuttua jäsenvaltioiden toimiin, mikäli nämä estävät
sisämarkkinoiden kehitystä.260 Vaikka joukkoviestinnän omistukseen

258 Hoeren (1995), jonka mukaan tämä periaate ilmenee myös EU:n tieto-
kantadirektiivin artiklassa 11 (1) ja sateelliitti- ja kaapelidirek-
tiivin artiklassa 12 (1), s. 37.

259 Sovellettavana säännöksenä voisi tulla kyseeseen KRL 7§ 5k, joka
kieltää määräävän markkina-aseman hyväksi käyttämisen muiden hyödyk-
keiden markkinointia koskevan kilpailun rajoittamiseksi.

260 Sisämarkkinaohjelma koskee myös tv-ohjelmia, jotka on yhteisöoi-
keudessa rinnastettu palveluihin; ks. TV ilman rajoja, 89/552/ETY.
Toinen keskeinen sähköistä viestintää koskeva asia-kirja on kaapeli
ja satelliittidirektiivi, 93/83/ETY.



69

liittyvät kysymykset kuuluvat jäsenvaltioiden toimialaan, voidaan
Rooman sopimuksen kilpailuoikeudellisia artikloja soveltaa myös
niiden julkisten viestintäyhtiöiden toimintaan.

Viestinnän keskittymistä käsittelevässä Vihreässä kirjassaan
komissio kuitenkin toteaa, että yhteisötason kilpailulainsäädäntö
ei yksinään riitä turvaamaan viestinnän monipuolisuutta.
Kansallinen keskittymistä rajoittava erityissääntely on tästä
syystä jopa suotavaa.261

Kilpailuoikeudella on Suomessa viime aikoihin saakka ollut varsin
vähäinen vaikutus sähköistä viestintää koskevaan sääntelyyn ja
viranomaiskäytäntöön. Sekä sähköinen joukkoviestintä että
teletoiminta ovat erityisesti säänneltyjä toimialoja.
Joukkoviestinnässä sääntelyä on perusteltu ensisijaisesti
sananvapauden turvaamisella ja myöhemmin kulttuuripoliittisilla
syillä, kun taas teletoiminnassa on keskeisellä sijalla ollut
televerkoston taloudellinen ja teknisesti tarkoituksenmukainen
kehittäminen.

Välittömänä syynä viestintää koskevan erityissääntelyn
purkamiseen on ollut viestintäteknologinen kehitys.
Joukkoviestinnän toimilupasääntelyä perusteltiin alkujaan
käytettävissä olevien taajuusalueiden niukkuudella. Digitaalinen
jakelutekniikka tulee kuitenkin suhteellisen nopeasti
moninkertaistamaan mahdollisuudet ohjelmien jakeluun.262 Samalla
valtiovallan sääntelevä rooli on muuttumassa: kontrolliluonteisen
toimilupasääntelyn sijaan pyritään kilpailupolitiikan keinoin
edistämään ohjelmatuotannon edellytyksiä.

Liikenneministeriön keväällä 1996 julkaiseman
strategiaselvityksen mukaan tulee kehitys johtamaan
joukkoviestinnän, teletoiminnan ja tietotekniikan integraatioon
15 vuoden kuluessa.263 Verkostojen, palveluiden ja yritysten
tasolla etenevä integroituminen lisää paineita uudistaa
viestintää koskevaa sääntelyä. Tekijänoikeuden osalta tämä koskee

261 COM (92) 480 fin. Kysymys jäsenvaltioiden lainsäädännön harmoni-
soimisesta on kuitenkin noussut myöhemmin uudelleen esille. Komissio
on valmistellut direktiiviehdotusta, jossa esitetään että yhdellä
televisio- tai radiokanavalla saisi olla korkeintaan 30%:n yleisö-
osuus omassa maassaan.

262 Digitaalisten joukkoviestintämarkkinoiden suuruudesta ei kenellä-
kään ole vielä varmaa käsitystä. Eurooppalaiset tv-yhtiöt uskovat
itse kymmenien miljardien markkojen markkina-alueeseen. Lehtitieto-
jen mukaan Saksassa ja Englannissa oltaisiin siirtymässä bitteihin
perustuvaan signaaliin jo vuonna 1997; HS 12.7.1996.

263 Liikenneministeriö (1996), s. 29.
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nimenomaan uusinta sääntelyä, jonka kapeasti määriteltyjä
oikeuksia on vaikea sovittaa digitaaliseen verkostoympäristöön.264

Komissio erottelee tekijänoikeuksia koskevassa Vihreässä
kirjassaan yhdelle ja joukoille suunnatun viestinnän. Toisin kuin
perinteinen joukkoviestintä, on digitaalinen joukkoviestintä
vielä sääntelemättä. Digitaalisessa ympäristössä on mm. julkisen
esittämisen käsite määriteltävä uudelleen. Kuluttajan kannalta
tulee verkkojen kautta saatavilla palveluilla olemaan selkeä
joukkoviestintäluonne. Samalla viestinnän toimilupasääntelyn ja
tekijänoikeudellisen lähettämisoikeuden välinen rajanveto
vaikeutuu.265

Eräs keskeinen tavoite on, että sääntely olisi käytettävän
teknologian suhteen mahdollisimman neutraalia. Mikäli verkoissa
lähettäminen rinnastetaan oikeudellisesti yleisradiotoimintaan,
eroaisi yleisradiotoiminta muusta viestinnästä ainoastaan siinä
suhteessa, että lähettäjän toimintaa sääntelevät erityiset
radiolainsäädännön määräykset. Sen sijaan tekijänoikeudellisesti
erottelu ei enää olisi relevantti.266

Alakohtaisen sääntelyn purkaminen päättää perinteisten monopolien
kauden, mutta luo samalla tilaa uudentyyppisille
viestintäkeskittymille. Viestinnän alalla toimivat yritykset
pyrkivät kontrolloimaan markkinoita integroitumalla
vertikaalisesti ja horisontaalisesti. Yleisradio on toistaiseksi
pystynyt hyödyntämään jakeluverkon hallintaansa.
Kilpailuviranomaiset selvittävät parhaillaan, liittyykö tähän
määräävän markkinaaseman väärinkäyttöä. Selvittelyn kohteena on
myös kysymys siitä, estääkö ns. julkisen palvelun maksu
itsenäisten ohjelmatuottajien alalle pääsyä.

Mikäli julkisen sääntelyn tavoitteeksi määritellään
liikenneministeriön selvityksen tavoin sähköisen viestinnän
ohjelmatuotannon edellytysten kehittäminen, lähestyy viestinnän
sääntely tavoitteidensakin osalta tekijänoikeussääntelyä. Ajatus
käyttää tekijänoikeutta kilpailuoikeuden tavoin keinona ohjailla

264 Hugenholtz (1995).
265 Komissio on katsonut, ettei säännösten asemalla kansallisessa oi-
keudessa ole merkitystä, vaan olennaista on niiden tavoite eli suo-
jattujen palvelujen suojaaminen laitonta vastaanottamista vastaan.
Koska tekijänoikeus ei ulotu teosten luvattomaan vastaanottamiseen,
ei kansallisesta tekijänoikeussääntelystä löydy näiltä osin rat-
kaisua; COM 96(76),s. 26.

266 Yleisradiotoiminnan hyväksi on aiemmin säädetty eräistä tekijän-
oikeuden rajoituksista; Harenko (1996), s. 49.
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viestintämarkkinoiden kehitystä ja kotimaisen ohjelmatuotannon
edellytyksiä on tällöin lähellä.267

4.2. Valtion rooli tekijänoikeusmarkkinoilla

Opetusministeriön asettama työryhmä jätti alkuvuodesta 1996
mietinnön, jossa esitettiin kulttuurin tietoverkkostrategian
luomista.268 Toistaiseksi painopiste on ollut
viestintäpolitiikassa, ja Suomi onkin edennyt teletoiminnan
vapauttamisessa muuta Eurooppaa nopeammin.

Pisimmälle on edetty Yhdysvalloissa, jossa presidentti Clinton
asetti työryhmän pohtimaan, millainen sääntely rohkaisisi
tekijöitä ja tuottajia myöntämään käyttölupia tietoverkkoihin.
Työryhmän syyskuussa 1995 julkaisema Valkoinen kirja ei
kuitenkaan esittänyt merkittäviä muutoksia maan
tekijänoikeuslainsäädäntöön.269

Tietoverkkostrategioiden keskeisenä tavoitteena on varmistaa
tuotteiden ja palveluiden leviäminen verkoissa. Näiden makrotason
tavoitteiden sijaan pääpaino seuraavassa on kuitenkin tekijän ja
käyttäjien välisten sopimussuhteiden tasolla. Riittääkö
kilpailuoikeudellinen sääntely turvaamaan tekijän aseman
muuttuvilla markkinoilla? Millaiseksi muodostuu
oikeudenhaltijoita edustavien järjestöjen asema?

4.2.1. Tekijänoikeussääntelyn rajat

Pienessä maassa, jossa markkinat ovat suppeat, on tekijänoikeuden
tosiasiallinen merkitys kulttuurin taloudelle huomattava.
Ruotsissa esitti kulttuuripolitiikan suuntaa pohtinut komitea,
että tekijänoikeus tulisi aiempaa selvemmin mieltää
kulttuuripolitiikan välineeksi.270 Myös Suomessa on
kulttuuripolitiikan painopistettä pyritty siirtämään suorasta
julkisesta tuesta taiteilijoiden työn edellytysten parantamiseen.
Eräänä keskeisenä keinona on ollut korvausjärjestelmien
kehittäminen. Korvausjärjestelmien moninaisuus hämärtää osaltaan
rajaa tekijänoikeuden ja valtion kulttuuripolitiikan välillä.271

267 Esim. Karnell (1993), s. 25. Myös EU:n komissio on tarkastellut
tekijänoikeutta keinona säännellä kulttuurin markkinoita; Riis
(1994).

268 OPM 11:1996.
269 White paper, 1995.
270 SOU 1995:84, s. 251.
271Esimerkiksi kuvataiteen jälleenmyyntikorvauksia koskevat säännök-
set on sisällytetty tekijänoikeuslakiin (L 1995/446). Kuvataiteen
näyttökorvausjärjestelmä sen sijaan on esitetty sään-neltäväksi te-
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Järjestelmien toteutuksesta huolehtiminen on osin delegoitu
tekijänoikeusjärjestöille. Tätä on perusteltu sillä, että
kyseessä on tekijöiden oikeuksien vaaliminen, johon järjestöillä
on myös parhaat käytännön valmiudet.272 Valtion ja järjestöjen
tehtäväkentän rajanveto tiivistyy kysymykseen
tekijänoikeuskorvausten oikeudellisesta luonteesta. Järjestöt
ovat vedonneet tekijänoikeuden yksityisoikeudelliseen
lähtökohtaan ja katsoneet, ettei tekijöille kuuluvia korvauksia
tulisi käyttää yleisiin kulttuuripoliittisiin tarkoituksiin.273

Tämä rajoittaa toisaalta myös niiden omaa päätäntävaltaa.
Vakiintuneen käytännön mukaan järjestöt ovat eräissä maissa
käyttäneet määräosan (10%) perimistään korvauksista jäsenkunnan
kannalta yleishyödyllisiin sosiaalisiin tai kulttuurisiin
tarkoituksiin. WIPO:n piirissä menettelyä on kritisoitu, ja
katsottu ettei yksityiselle tekijälle kuuluvia korvauksia tulisi
ilman erillistä valtuutusta käyttää muuhun kuin peittämään
oikeuksien hallinnoinnin aiheuttamat todelliset kustannukset.274

4.2.2. Sopimustasapainon turvaaminen

Suomessa valtion puuttuminen tekijänoikeusmarkkinoiden toimintaan
on ollut vähäisempää kuin muissa Pohjoismaissa.
Tekijänoikeussääntelyn keskeisenä tavoitteena on ollut turvata
oikeuksien haltijoiden ja suojatun aineiston käyttäjien välinen
tasapaino.275

Tekijänoikeus rakentuu tekijälle annetun yksinoikeussuojan
varaan. Tätä yksinoikeutta on täydentänyt oikeudenhaltijoiden
järjestöjen vahva asema. Järjestöjen asemaa koskeva sääntely
voidaan nähdä sopimusoikeudellisen sääntelyn kanssa

kijänoikeuslain ulkopuolella; HE 287:94, s.12. Tekijänoikeuden ul-
kopuolelle jää ainakin kirjastokorvausjärjestelmä, josta on säädet-
ty erillisessä laissa (236/61). Järjestelmän perusteet ovat kult-
tuuripoliittisia, eivät tekijänoikeudellisia; HE 287:94, s. 38.Var-
sinaisen tekijänoikeuden ulkopuolelle jää myös tekijänoikeuslaissa
säännelty yksityisoikeudellinen kasettikorvausjärjestelmä; ks.
Liedes (1992).

272 KM 1982:63, s. 33. - Teosten verkostolevitys tulee vaikeuttamaan
aineiston käytön valvontaa. Laitemaksun tapaiset korvausjärjestel-
mät ovat tällöin eräs vaihtoehto järjestöpohjaisille kollektiivi-
sopimuksille.

273 Ks. esim. Irjala (1993). Tapauksessa KHO 1981-B-II-606 tuomiois-
tuin katsoi, että näyttelijälle televisiofilmin uusintaesityksestä
suoritettu korvaus ei ollut palkkaa, vaan "korvaus taiteellisen te-
kijänoikeuden käyttöoikeudesta", ks. myös TT 167:1979.

274 Melichar (1991).
275 Ks. esim. Liedes (1995).
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vaihtoehtoiseksi tavaksi vahvistaa oikeudenhaltijoiden suojaa
suhteessa suojatun aineiston käyttäjiin.276

4.2.2.1. Järjestöjen aseman sääntely

Tekijänoikeuksien kollektiivista hallinnointia koskevaa
erityissääntelyä on perusteltu tarpeella suojata käyttäjiä
järjestöjen markkinavoimaa vastaan.277 Tekijänoikeuskomitea toteaa
viidennessä mietinnössään, että sopimuslisenssisäännökset antavat
järjestöille erittäin laajan päätäntävallan, jolla saattaa olla
myös epäsuoria kulttuuripoliittisia vaikutuksia. Kollektiiviseen
valvontaan liittyy huomattava vastuu ja tekijöiden asemaan
liittyviä velvoitteita. Tästä syystä olisi lainsäädäntöä
kehitettäessä harkittava, olisiko tekijänoikeuksien
kollektiivisesta valvonnasta säädettävä tarkemmin.278

Yleensä järjestöjä on kuitenkin tarkasteltu tekijöiden suojan
näkökulmasta. Tekijänoikeuslaissa niihin viitataan "tekijöitä
edustavina järjestöinä". Nykyistä lakia valmistellut komitea
esitti mietinnössään välitystoiminnan luvanvaraistamista. Komitea
oletti yksityisen välitystoiminnan yleistyvän
tekijänoikeusalalla, jolloin toimilupavalvonta olisi ollut keino
valvoa ammattimaisesti harjoitettua välitystoimintaa, ja suojata
tekijöitä väärinkäytöksiltä.279

Voittoa tavoittelemattoman järjestöhallinnoinnin kehityksen myötä
perustelu menetti merkitystään. Digitalisoituminen tulee
kuitenkin laajentamaan markkinoita siinä määrin, että oikeuksien
kaupallinen välitystoiminta saattaa muodostua kannattavaksi.
Erityisesti multimediatuotannon osalta on käytön sujuvuuden
turvaamisen nähty edellyttävän kaupallisia toimijoita, jotka
erikoistuvat oikeuksien hankintaan ja välittämiseen.280

Toiminnan luvanvaraistaminen olisi eräs keino vahvistaa
järjestöjen asemaa suhteessa uusiin välitystoiminnan muotoihin.
Toimilupajärjestelmä on ollut käytössä esimerkiksi Norjassa ja
Tanskassa. 281 Ruotsissa ei valvontaa ole säännelty lain tasolla,
vaan valtioneuvosto on nimennyt edustajansa sikäläisen musiikin
alan tekijänoikeuksia hallinnoivan STIM:in hallitukseen.
Järjestelyä on kritisoitu siitä, että se antaa järjestölle

276 Riis (1994).
277 Esimerkiksi Saksassa tämä oli keskeinen syy vuonna 1965 voimaan
tulleen WahrG säätämiselle, Mestmäcker (1976), s. 5.

278 KM 1990:31, s. 67.
279 KM 1953: 5, s. 83.
280 OPM 13:1995, s. 38, 48.
281 Teosto ry:n muistio (1989).
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julkista arvovaltaa, joka ei sovellu sen tosiasialliseen rooliin
tekijäosapuolen edustajana.282

Suomessa on järjestöjen toiminta ollut erityisesti
kilpailuviranomaisten kiinnostuksen kohteena. Kilpailuoikeuden
soveltamisen on nähty horjuttavan markkinatasapainoa järjestöjen
edustamien tekijöiden vahingoksi. Tästä syystä olisi
tekijänoikeusjärjestöt mm. Karnellin mielestä jätettävä
kilpailulainsäädännön soveltamisen ulkopuolelle.283

Mikäli järjestöt hyödyntävät toiminnassaan uuden teknologian
tarjoamia mahdollisuuksia yksilöllisempään sopimiseen ja
hallinnointiin, on tarve valvoa oikeudenhaltijoiden
horisontaalista yhteistyötä kilpailuoikeuden keinoin entistä
vähäisempi. Kollektiivisen hallinnoinnin ulottuessa myös
verkostolevitykseen korostuu järjestöjen asema
oikeudenhaltijoiden ja käyttäjien välisessä vertikaalisessa
suhteessa sen sijaan entisestään. Kollektiivista
sopimusjärjestelmää on uusien markkinointikanavien myötä entistä
vaikeampi perustella tehokkuuseduilla yksittäisen tekijän
kannalta. Järjestöjen vastuu ja velvoitteet suhteessa
oikeudenhaltijoihin edellyttävät tällöin sääntelyä. Tämä on
erityisen olennaista, mikäli sopimisen oikeusvaikutukset
ulotetaan lainsäädännöllä myös järjestöjen ulkopuolisiin
oikeudenhaltijoihin.

Tekijöiden asemaa suhteessa käyttäjään voidaan vahvistaa myös
ilman lainsäädännöllisiä muutoksia, mikäli väljennetään
kilpailuoikeudellista sääntelyä ja vedotaan tekijänoikeuden
erityisluonteeseen.284 Tämä ei ole poissuljettua myöskään
kilpailunrajoituslain valossa.285 Selkein ratkaisu olisi kuitenkin
järjestöjen toiminnan sääntely joko tekijänoikeuslakiin
sisällytettävillä säännöksillä tai erillislailla, jolloin
kilpailunrajoituslakia ei näiltä osin sovellettaisi niiden
toimintaan. Järjestöjen aseman sääntely olisi keino välttää
niiden monopoliasemaan liittyvät vaarat kyseenalaistamatta niiden
merkitystä tekijöiden suojan kannalta.

4.2.2.2. Tekijän sopimusoikeudellinen asema suhteessa käyttäjiin

Toisin kun työlainsäädäntö, ei tekijänoikeuslaki sisällä
olettamaa tekijästä sopimussuhteen heikompana osapuolena. Lain

282 Järjestelyä onkin esitetty purettavaksi, ks. SOU 1995:84, s. 251.
283 Karnell (1990), s. 522.
284 Riis (1994), s.
285 Mononen (1995), s. 170.
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valmistelutöissä on nimenomaan todettu, että mm. 29§:n
sovittelusäännös suojaa myös käyttäjää. Tekijä on rinnastettu
ennemminkin itsenäiseen yrittäjään kuin "henkisen työn
tekijään".286 Laki ei aseta rajoituksia taloudellisten oikeuksien
luovutukselle, mutta siihen on sisällytetty dispositiivista
sääntelyä eräiden sellaisten sopimustyyppien osalta, joissa
sopijapuolten välillä on lähtökohtaisesti katsottu vallitsevan
epätasapaino (3040§).

Luovutussopimusten pakottava sääntely ei ole ollut tarpeen mm.
siitä syystä, että tekijänoikeusalan järjestöjen toiminta on
osaltaan tasapainottanut sopimustilannetta tekijöiden eduksi.
Järjestöjen kollektiivisen sopimustoiminnan merkitys on erityisen
suuri teosten jälkikäytön osalta, mutta myös esimerkiksi
kustannusalalla on neuvoteltu puite ja mallisopimuksia.287

Tuotantokustannusten kohotessa pyrkivät suojatun aineiston
käyttäjät aiempaa aktiivisemmin sopimaan tekijänoikeuksista
suoraan alkuperäisen oikeudenhaltijan kanssa. Tämä
tekijänoikeuden "tuotantokeskeistyminen"288 ilmenee
sopimuskäytäntöjen tasolla siten, että äänilevyn, elokuvan tai
videon tuottaja ostaa investointiensa suojaamiseksi kerralla
omistukseensa kaikki tuotantoon liittyvät oikeudet.
Yhdysvalloissa menettely on ollut varsin yleinen. Mikäli käytäntö
leviää Eurooppaan, tulevat ristiriidat, jotka liittyvät
tekijöiden, tuottajien ja järjestöjen välisiin
luovutussopimuksiin todennäköisesti yleistymään.289

Oikeuksien luovutussopimusten aiempaa kattavampi sääntely lain
tasolla täydentäisi tekijän yksinoikeussuojaa. Tällöin on
punnittava sääntelyn merkitystä tekijän suojan tarpeen kannalta
sekä sen haitallisia vaikutuksia teosmarkkinoilla. Yksittäisen
tekijän tai esiintyvän taiteilijan kannalta oikeuksien myyminen
saattaa sinänsä olla taloudellisesti edullisempaa kuin niiden
luovuttaminen järjestön hallinnoitavaksi. Saatu kertaluonteinen
korvaus ei kuitenkaan välttämättä heijastele teoksen arvoa
markkinoilla, joten menettelyyn liittyy tekijän kannalta myös

286 Dietz (1988), s. 46. Heikomman suojan on suomalaisessa säännös-
tössä nähty tästä syystä toteutuneen puutteellisesti; Klami (1995).

287 Järjestöjen merkitys on tunnustettu myös nykyiseen tekijänoikeus-
lakiin liittyvässä hallituksen esityksessä, jossa mm. todetaan,et-
tei kustannussopimusten yksityiskohtaisempi sääntely lain tasolla
ole tarpeen, koska näistä sopiminen voidaan jättää alan järjes-
töille; HE 160:23, s. 5.

288 "Producentisering", Schonning (1994), s. 91.
289 Ks. Seignette (1994), s. 66 ja siinä luetellut tapaukset.
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riskinsä. Samalla alkuperäinen oikeudenhaltija menettää
mahdollisuutensa kontrolloida teoksensa myöhempää käyttöä.290

Audiovisuaalisten ja multimediateosten osalta, joihin liittyy
monia eri oikeuksia, saattavat lakiin otetut oletussäännökset
oikeuksien siirtymisestä edistää teosten leviämistä. Suomessa
tuottaja ei voi olla alkuperäinen oikeudenhaltija, vaan hän saa
lain nojalla oikeudet ainoastaan teosten esittämiseen
televisiossa ja teatterissa. Tietokoneohjelmia lukuunottamatta ei
laissa myöskään ole määräyksiä tekijänoikeuksien siirtymisestä
työsuhteessa. Lakitasoisen sääntelyn puuttuessa on yrittäjän
pyrittävä sopimaan suojatun aineiston uusista kaupallisista
käyttömuodoista oikeudenhaltijoita edustavien järjestöjen kanssa.

Kilpailuviranomaiset ovat puuttuneet erityisesti työsuhteen
ulkopuolella toimivien freelancetoimittajien ja vapaiden
taiteilijoiden väliseen yhteistoimintaan, ja pitäneet sitä KRL
6§:n kieltämänä kartellina. Koska työsuhteessa ja sen
ulkopuolella toimivien tekijöiden oikeudet ovat samanlaisen
suojan arvoisia, ei näiden ryhmien erilainen kohtelu ole
tekijänoikeuden näkökulmasta perusteltavissa.

Verkottuminen mahdollistaa periaatteessa myös tekijän ja
loppukäyttäjän välisen elektronisen sopimisen. Tekijän suoja ja
kuluttajan suoja joutuvat tällöin välittömästi vastakkain. Toisin
kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, ei Suomen lainsäädäntö aseta
tekijänoikeuksien luovutussopimukselle muotovaatimuksia. Mikäli
tällainen elektroninen sopiminen yleistyy, on sille luotava
puitteet lain tasolla.291

5. OIKEUKSIEN HALLINNOINTI VERKOSTOMARKKINOILLA

Teosten markkinoiden kansainvälistyessä on asioita, joista
voidaan päättää pelkästään kansallisella tasolla aiempaa
vähemmän.292 Kansallinen liikkumavara on entistä rajoitetumpi
erityisesti suojan aineellista ulottuvuutta koskevissa
kysymyksissä. Näiltä osin ovat kansainväliset konventiot jo
vanhastaan taanneet tekijälle tietyn vähimmäissuojan.

290 Schonning, emt., s.92.
291 Kuluttaja-asiamies on rinnastanut verkoissa käytävän kaupan KSL:n

sääntelemään postimyyntiin. Toistaiseksi kauppaa verkoissa on käy-
ty lähinnä yrittäjien välillä, ei yrittäjiltä kuluttajille; Ihonen
(1996), s. 43.
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Myös EU:ssa on katsottu, että suojan tulee jatkossakin perustua
kansainvälisiin sopimuksiin. Yhteisötason toimet ovat tarpeen
vain niiltä osin, kuin kansalliset erot yhteisömaiden välillä
estävät sisämarkkinoiden toimintaa.

Koska oikeuksien hallinnointi on ollut keino sovittaa yhteen
kansallisia intressejä, ovat erot eri maiden järjestelmien
välillä suuria. Vuonna 1995 julkaisemassaan Vihreässä kirjassa
EU:n komissio on tehnyt eräitä ehdotuksia oikeuksien
valvontajärjestelmien yhdenmukaistamiseksi. Kansallinen
liikkumavara tulee näiltä osin silti oletettavasti säilymään
laajempana kuin materiaalisen suojan osalta.

Kansallisesti päätettäviin asioihin on kuulunut myös se, missä
määrin tekijänoikeusmarkkinoiden toimintaa säännellään lain
tasolla, ja mitkä kysymykset jätetään eri osapuolten kesken
sovittavaksi. Suomessa on korostettu sopimustoiminnan
ensisijaisuutta lakitasoiseen sääntelyyn nähden.

Digitaaliteknologian kehitys on luonut teoksille uusia
kaupallisia käyttömahdollisuuksia. Samalla oikeuksien
taloudellinen merkitys on kasvanut. Tilanteessa, jossa eri
osapuolet pyrkivät vahvistamaan asemiaan nopeasti kehittyvillä
markkinoilla, saattaa oikeuksien jakautumista selkeyttävä
sääntely osaltaan vähentää ristiriitoja.293

Tekijän taloudellisten oikeuksien kannalta olennaisia ovat

digitaaliteknologian vaikutukset teosmarkkinoilla: tavoissa

joilla teoksia käytetään ja levitetään. Käytön näkökulmasta

voidaan erotella

teosten multimediakäyttö

digitaaliteknologian käyttöönotto yleisradiotoiminnassa ja tä

män mahdollistamat uudet vuorovaikutteiset palvelut

teosten verkkokäyttö eli mahdollisuus levittää teoksia tietoko

neiden välisissä verkoissa

292 Liedes (1995).
293 Erityisesti se, miten oikeudet teoksiin jakautuvat. Myöhemmin ver-
kostomarkkinoiden taloudellisen merkityksen kasvaessa ja yritystoi-
minnan kehittyessä on säänneltävä myös kaupalliset suhteet verkois-
sa. Internet on tällä hetkellä jo vahvasti kaupallistumassa ja tuot-
teiden ja informaation myynti verkoissa on lisääntynyt. Suomessa
oli toukokuussa 1996 käytössä jo 387 000 internet -liittymää. Kaupal-
lisen toiminnan kehitystä on hidastanut lähinnä luotettavien maksu-
järjestelmien puuttuminen; Internet-tuottajan käsikirja (1996), s. 4.
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Tekijän kannalta uusien käyttötapojen taloudellinen merkitys

tulee olemaan huomattava. Monia tekijänoikeussuojan keskeisiä

käsitteitä on kuitenkin arvioitava uudelleen. Digitaalisesti

luodut multimediateokset (esim. CD ROM) sisältävät eri

teostyyppeihin kuuluvia elementtejä, joten niiden

tekijänoikeudellinen määrittely on vaikeaa: onko kyseessä

kokoomateos, tietokanta vai kokonaan uusi teostyyppi.

Tilauspohjaisten palvelujen osalta on jouduttu arvioimaan

uudelleen tekijänoikeuden julkisuuskäsitettä.294

Myös kysymys oikeuksien siirtymisestä alkuperäisen tekijän ja

investoijan välillä on aiheuttanut epäselvyyksiä.

Multimediatuottajat ovat esittäneet, että oikeuksien hankintaan

liittyvät hankaluudet hidastavat toiminnan kehittämistä.

Yleisradiotoiminnassa puolestaan on ratkaistava se, miten uusista

maksullisista

palveluista saatava taloudellinen hyöty jaetaan tekijöiden ja

viestintäyritysten välillä 295

Tekijänoikeuslakiin sisällytettyjä oletussäännöksiä voidaan

perustella tarpeella edistää uusien tuotteiden ja palvelujen

leviämistä. Samalla lakitasoinen sääntely kuitenkin kaventaisi

sopimustoiminnan ja oikeuksien kollektiivisen hallinnoinnin

aluetta.

Taloudellisesta merkityksestään huolimatta ei teosten

multimediakäyttö tai yleisradiotoiminnan tekninen murros muuta

oikeuksien kollektiivisen hallinnoinnin lähtökohtia.

Digitaalisten tallenteiden levityksessä voidaan suurelta osin

hyödyntää jo nykyisin käytössä olevia markkinointikanavia. Uudet

yleisradiotoiminnan palvelut aiheuttavat ongelmia lähinnä jo

olemassa olevien sopimusten tulkinnan osalta.

294 Kysymys oli esillä kansainvälisen tekijänoikeusjärjestö WIPO:n ko-
kouksessa joulukuussa 1996. Kokouksessa hyväksytyssä sopimuksessa
todetaan, että tekijöiden oikeudet ulottuvat myös tilaustyyppisiin
palveluihin, jolloin yksityinen henkilö käyttää teoksia valitsemas-
saan paikassa ja aikana.

295 Yleisradiolla on eri tekijäjärjestöjen kanssa neuvottelemiensa
sopimusten nojalla yksinoikeus tv-ohjelmien kaupalliseen jälki-
käyttöön (esimerkiksi Yleisradion ja journalistien välinen sopimus
vuodelta 1984). Korvaustasosta ja korvausrakenteesta on kuitenkin
sovittava erikseen.
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Sen sijaan teosten verkkokäyttö muuttaa syvällisemmin oikeuksien

hallinnoinnin lähtökohtia.296 Seuraavassa käsitellään ensin

järjestöhallinnoinnin edellytyksiä elinkeinonharjoittajien

välisissä suhteissa.Kilpailuviranomaiset ovat perustelleet

oikeuksien kollektiivista hallinnointia markkinoiden

rakenteeseen liittyvillä syillä. Tekijänoikeuden näkökulmasta

kollektiivista hallinnointimallia on perusteltu tekijän suojan

tarpeeseen vedoten. Yksittäisen tekijän oikeuksien rajoitukset

suhteessa järjestöön ovat olleet välttämättömiä teosten

luvattoman käytön rajoittamiseksi.

Digitalisoituminen luo sekä uusia suojan tarpeita, että uusia

suojan mahdollisuuksia. Teosten teknologinen suojaaminen on eräs

vaihtoehto yksinoikeusjärjestelmälle ja osin myös

järjestöhallinnoinnille. Periaatteellisilta lähtökohdiltaan

teknologiset suojakeinot eroavat yksinoikeusjärjestelmästä.

Niihin liittyvien

kysymysten käsittely auttaa kuvaamaan sitä vertikaalista

ulottuvuutta, joka on tunnusomaista verkostomarkkinoiden

toiminnalle. Kysymys oikeuksien jakautumisesta tekijän,

välittäjien ja loppukäyttäjien välillä on aiempaa

ajankohtaisempi. Rajanveto tekijän oikeuksien ja yksittäisten

käyttäjien oikeuksien välillä liittyy siihen tekijänoikeuden ja

kilpailuoikeuden väliseen jännitteeseen, joka on keskeinen tämän

työn kysymyksenasettelun kannalta (ks.kuvio 1 s.20). Myös

järjestöt suojaavat tekijää suhteessa käyttäjään.

5.1. Elektronisten oikeuksien kollektiivinen hallinnointi

”Elektronisilla oikeuksilla” tarkoitetaan tässä niitä

taloudellisia oikeuksia, jotka liittyvät teosten julkaisemiseen,

esittämiseen tai levittämiseen tietoverkoissa (online).297

296 Verkostomarkkinat eroavat rakenteensa puolesta monessa suhteessa
yleisradiotoiminnan hallitsemista markkinoista. Markkinoita ei
enää voi kuvata "tuoteketjuna" tekijältä kuluttajalle (vrt. kuvio
1 s.20), vaan verkostona jossa teoksia levitetään useiden pistei-
den välillä; Hugenholtz,1996, s.85

297 Oikeudet on määriteltävä käyttömuodon mukaan, koska kansainvälisesti
ei toistaiseksi ole vakiintunut yhtenäistä linjaa siitä, miten teos-
ten verkostolevityksen tekijänoikeudellinen luonne tulisi määritellä.
Valittavalla ratkaisulla on mahdollisesti vaikutuksia myös sen kan-
nalta, miten oikeuksia kansallisella tasolla tulevaisuudessa hallin-
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Mahdollisuudet julkaista teoksia verkoissa ja välittää niitä

suoraan tekijältä loppukäyttäjälle muuttavat oikeuksien

hallinnoinnin edellytyksiä suhteessa suojatun aineiston

käyttäjiin. Tekijöiden kannalta olennaisia ovat

digitaaliteknologian luomat mahdollisuudet teosten luvattoman

käytön valvontaan sekä oikeuksien elektroniseen lisensointiin.298

5.1.1. Oikeuksien kaupallinen ja kollektiivinen hallinnointi

Käytön luonteesta riippuen ovat tekijöiden taloudellisten

oikeuksien hallinnoinnista huolehtineet joko kaupalliset

yrittäjät tai oikeudenhaltijoita edustavat järjestöt.

Yritystoiminnan rooli on ollut merkittävin sellaisilla aloilla,

joilla oikeuksien hyödyntäminen on perustunut teoskappaleiden

valmistukseen. Tekijä on yksilöllisellä sopimuksella siirtänyt

oikeutensa kustantajalle tai tuottajalle, joka on vastannut

teoskappaleiden markkinoinnista.

Mahdollisuus teosten elektroniseen julkaisemiseen hämärtää rajaa

teosten ensi ja jälkikäytön välillä. Oikeuksien hallinnoinnin

kannalta tällä on merkitystä erityisesti graafisessa

viestinnässä, jossa kollektiivinen hallinnointi on ollut

käytössä vain teosten jälkikäytön, kuten valokopioinnin osalta.299

Vaikka uudet julkaisumuodot eivät lähitulevaisuudessa uhkaakaan

perinteisen painoviestinnän asemaa, tulee elektronisten

julkaisuoikeuksien taloudellinen merkitys graafisen alan

kustantajien kannalta todennäköisesti olemaan huomattava.300

Verkkokäytön myötä on noussut esille kysymys siitä, kenelle

elektroniset oikeudet kuuluvat. Kirjallisuuden osalta on

noidaan; Tournier, RIDA 4:1996.
298 Teosten teknologiseen suojaamiseen ja elektronisiin tunnistejär-
jestelmiin liittyviä kysymyksiä on käsitelty erityisesti Yhdysval-
tain tietoverkkostrategiatyöryhmän raportissa; White Paper (1995).
Työryhmä teki esityksiä myös on-line lisensoinnin edistämiseksi, s.
53-59.

299 Graafisen alan kustantajat ovat ainoastaan Kopioston jäseniä. Mu-
siikinkustantajat ja äänitetuottajat ovat sen sijaan solmineet asi-
akassopimuksia Teoston ja Gramexin kanssa.
300 Verkkolevitys tarjoaa uusia mahdollisuuksia erityisesti sanoma-
lehtiä julkaiseville kustantajille. Suomessa ovat kaikki suurimmat
lehdenkustantajat jo mukana internetissä, ja mm. Helsingin Sanomat ja
Turun Sanomat ilmestyvät verkoissa.
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lähtökohtana ollut, että oikeudet ovat kirjailijoilla, ellei

kustantajan kanssa ole erikseen toisin sovittu.301 Koska

kirjalliset teokset ovat luonteensa puolesta erityisen helposti

kopioitavissa ja välitettävissä edelleen verkoissa,302 ovat

kustantajat vaatineet asemansa suojaamista uudella

tekijänoikeuteen liittyvällä erillisoikeudella.303 Ainakin

toistaiseksi kustantajat ovat kuitenkin olleet haluttomia

luovuttamaan elektronisia julkaisuoikeuksia järjestöjen

hallinnoitavaksi, ja katsoneet kykenevänsä itse hallinnoimaan

oikeuksiaan myös elektronisessa ympäristössä.

Vaikka loppukäyttäjän on periaatteessa mahdollista hankkia

tarvitsemansa aineisto suoraan alkuperäiseltä tekijältä, ilman

kappaleenvalmistuksesta tai markkinoinnista huolehtivaa

yrittäjää, eivät myöskään elektroniset markkinat kykene

toimimaan ilman välittäjiä. Oikeudenhaltijan ja käyttäjän

väliset suhteet ovat verkoissa jopa monimutkaisempia kuin

perinteisilla markkinoilla. Liikkuessaan verkoissa teokset

kulkevat usean eri välittäjäyrityksen kautta.304 Nämä kokoavat ja

jäsentävät aineistoa, sekä myyvät palveluja käyttäjille.

Välittäjät toimivat verkoissa "kerroksina", alkaen televerkon

toiminnasta vastaavista yrityksistä tietokantoihin ja

palveluoperaattoreihin.305

Toimimalla tekijä ja käyttäjämarkkinoiden välittäjinä ja

kokoamalla oikeuksia laajoiksi ohjelmistoiksi järjestöt ovat

helpottaneet lupien hankintaa käyttäjän kannalta. Vaikka

käyttäjän on digitaalisilla markkinoilla mahdollista sopia

teoksen käytöstä suoraan tekijän kanssa, on oikeuksien

hankkiminen keskitetysti yhdestä lähteestä edelleen

viestintäyrityksen kannalta yksinkertaisinta.

301 Suomen Kustannusyhdistys valmistelee parhaillaan elektronisen
kustantamisen mallisopimusta; Kopiosto ry:n selvitys (1996).

302 Ihonen (1996). Myös musiikkiteosten markkinoista jopa valtaosa
saattaa siirtyä verkkoihin, ks. Streng (1996), s. 89.

303 Altes ym (1992), s. 295-307.
304 Ks. Rosén (1993), joka luonnehtii näitä verkoissa toimivia välit-
täjiä nimityksellä ”mediameklari”, s. 70

305 Seipel (1993). Kirjastot ovat eräs esimerkki perinteisestä laitok-
sesta joka on hyvin sopeutunut verkostoympäristöön siirtymällä tarjo-
amaan käyttäjille uudenlaisia palveluja. Elektronisesti välitetyn ai-
neiston kysyntä on kasvanut nopeasti. Samalla kirjastojen toiminta
on kuitenkin osin kilpaillut kustantajien kanssa.
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Digitaalitekniikka mahdollistaa kuitenkin paluun

hallinnointimalliin, jossa järjestöt huolehtivat teosten käytön

lisensoinnista, mutta oikeudenhaltijoiden yksilöllisesti

määrittelemin ehdoin. Erotukseksi oikeuksien kollektiivisesta

hallinnoinnista tätä voidaan kutsua oikeuksien keskitetyksi

hallinnoinniksi.

On oletettavaa, että välittäjätyyppiset järjestelmät tulevat

osin syrjäyttämään kollektiiviset hallinnointimallit myös

Suomessa. Samalla järjestöjen toiminta siirtyy kollektiivisesta

edunvalvontatehtävästä kohti vertikaalista välittäjäroolia.

Uudentyyppiset mallit voivat olla joko oikeudenhaltijoiden

itsensä tai tekijänoikeusjärjestöjen perustamia.306

Kilpailuneuvosto on perustellut järjestöjen määräävää asemaa

vedoten mm. siihen, että oikeuksien kollektiivinen hallinnointi

on alentanut teosten käytöstä sopimiseen liittyviä kustannuksia.

Digitaalisessa ympäristössä järjestöjen asemaa suhteessa

käyttäjiin ei kuitenkaan enää voi perustella

tekijänoikeusmarkkinoiden luonnollisena monopolina, vaan ne

joutuvat kilpailemaan muiden verkostoissa toimivien välittäjien

kanssa informaatiopalvelujen markkinoilla.307

5.1.2. Oikeuksien yksilöllinen ja kollektiivinen hallinnointi

Tekijöitä edustavien järjestöjen merkitys on ollut suurin

esittävän taiteen, kuten musiikin, teatterin ja tanssin

alueella. Myös varsinaisten tekijänoikeuksia hallinnoivien

järjestöjen synty liittyy teosten julkiseen esittämiseen.

Tekijän ja järjestön välisessä suhteessa ei jaottelulla teosten

ensi ja jälkikäyttöön ole käytännön merkitystä. Olennainen

kysymys arvioitaessa oikeuksien kollektiivisen hallinnoinnin

306 Yhdysvalloissa ja Englannissa ovat kustantajat perustaneet järjes-
töjä valvomaan kirjallisten teosten kopiointioikeuksia. Yhdysvallois-
sa toimii Copyright Clearance Center, Englannissa Copyright Licen-
cing Agency; Clark (1996),s. 141. Suomen osalta on erilaisia hallin-
nointimalleja pohdittu Kopiosto ry:n selvityksessa (1996).

307 Periaatteessa jopa lupien myöntäminen voidaan tosin hoitaa elekt-
ronisesti; Kitagawa (1994). Nämä tietokannat voisivat toimia myös
järjestöjen yhteydessä.
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aluetta on tekijän suojan tarve. Elektronisten oikeuksien osalta

voidaan kriteerinä käyttää sitä

pystyykö oikeudenhaltija yksilöllisesti käyttämään yksinoi

keuttaan eli estämään teoksensa luvattoman käytön?

pystyykö oikeudenhaltija yksilöllisesti lisensoimaan tämän

erityisen käytön?308

Alkujaan järjestöt syntyivät suojaamaan tekijää teosten

luvattomalta käytöltä. Teosten käyttö televisiossa ja radiossa

on en

tisestään korostanut yhteisvalvontajärjestöjen merkitystä.

Verkostoympäristö asettaa kuitenkin jo teknisesti uusia

haasteita teosten käytön valvonnalle. Toisin kuin

yleisradiotoiminnan hallitsemilla markkinoilla, joilla

käyttäjinä oli muutamia viestintäyrityksiä, saattaa käyttäjiä

verkostomarkkinoilla olla jopa miljoonia.

Järjestöjen toimintamuodot ovat myös liittyneet lähinnä

teoskappaleiden levityksen valvontaan. Niiden mahdollisuudet

kontrolloida teosten liikkumista verkoissa ovat jo

välitettävissä olevan aineiston määrän vuoksi aiempaa

vähäisemmät.309 Yhdysvalloissa, jossa oikeudenhaltijoita

edustavien järjestöjen asema on osin kilpailuviranomaisten tiukan

asenteen vuoksi erilainen kuin Euroopassa, on pohdittu verkoissa

toimivien välittäjien vastuun sääntelyä vaihtoehtoisena mallina

oikeudenhaltijoiden itsensä toteuttamalle valvonnalle.310

308 Melichar (1996), s. 148.
309 Kopiosto ry:n 1996 julkaisemassa selvityksessä mainitaan eräänä
vaihtoehtona myös ”verkkoratsiat”.

310 White Paper, s. 117. Tällöin on eroteltava välittäjien valvontavas-
tuu ja vastuu palveluja käyttävien asiakkaiden rikkomuksista. Kysymys
verkostopalvelujen tarjoajan vastuusta on Suomessa vielä avoin. Tele-
alan yritykset ovat vastustaneet sääntelyä ja katsoneet, etteivät ne
kykene valvomaan verkoissa välitettävää aineistoa; Ks. esim. HS 14.12
1996. Ruotsissa on korkein oikeus ottanut kantaa verkko-operaatto-
reiden vastuun edellytyksiin; HD 22.2.1996. Korkein oikeus katsoi,
että palvelimen ylläpitäjän vastuu sen kautta välitettävästä aineis-
tosta olisi edellyttänyt ainakin jonkinasteista aktiivista osallis-
tumista, jotta kyseessä olisi ollut tekijänoikeusrikkomus; ks. myös
Rosén (1996). Tuoreen lakiehdotuksen mukaan on palvelimen ylläpitä-
jän kuitenkin selkeissä oikeudenloukkaustapauksissa välittömästi es-
tettävä aineiston levittäminen; SOU 1996:40. - Välittäjän vastuu ei

sinänsä ole vieras suomalaisellekaan tekijänoikeusjärjestelmälle. Mu-
siikin alueella on vastuullisena pidetty ravintoloitsijaa tai juhla-
paikan omistajaa, ei esittävää taiteilijaa.
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Kuvataiteen ja musiikin osalta on Suomessa katsottu, että myös

elektroniset oikeudet ovat siirtyneet järjestön

hallinnoitavaksi.311 Tekijä on asiakassopimuksella luovuttanut

järjestölle yksinomaisen oikeuden myöntää lupia teosten

käyttöön. Tekijän ja järjestön välisessä sopimussuhteessa on

yksittäisen tekijän oikeuksien rajoituksia perusteltu

mahdollisuuksilla valvoa teosten luvatonta käyttöä. Järjestön

valvontatehtävä vaikeutuisi, mikäli tekijä voisi myöntää

rinnakkaisia käyttölupia.

Teoksiin liitettävät tunnistekoodit tulevat kuitenkin

yksinkertaistamaan niiden käytön valvontaa. Tunnistekoodit

muistuttavat jo nykyisin kirjoissa käytettävää ISBN ja

äänilevyissä käytettävää ISRC järjestelmää. Tunnistekoodeja

voidaan käyttää pelkästään teosten identifiointiin sekä

viittaamaan lisensoinnin ehdot määrittelevään järjestöön.

Monimutkaisemmissa järjestelmissä koodit sisältävät tietoja myös

teokseen liittyvien oikeuksien haltijoista sekä käytön ehdoista.312

Järjestön ulkopuolisen tekijän yksinoikeutta rajoittavat

puolestaan tekijänoikeuslain sopimuslisenssisäännökset, joilla

järjestön ja käyttäjän välisen sopimuksen oikeusvaikutukset on

ulotettu myös niihin kyseisen alan oikeudenhaltijoihin, joita

järjestö ei edusta. Tekijänoikeuskomitea perusteli säännösten

sisällyttämistä lakiin sillä, että yksinoikeusjärjestelmän

edellyttämät sopimukset eivät enää olleet käytännössä

mahdollisia. Yksittäiseen käyttötapahtumaan liittyvä intressi on

teosten massakäytön oloissa niin selvässä epäsuhteessa luvan

hankkimisesta aiheutuviin hankaluuksiin, että yksilöllinen lupien

hankinta ei voinut tulla kyseeseen.313 Tekijän kannalta sääntelyä

perusteltiin teosten luvattoman käytön rajoittamisella.

Sopimuslisenssijärjestelmä syntyi siis tilanteessa, jossa

tekijän ja käyttäjän väliset yksilölliset sopimukset olivat

käytännössä mahdottomia. Teosten käytön elektroninen lisensointi

tulee kuitenkin huomattavasti vähentämään yksilölliseen lupien

hankintaan liittyviä kustannuksia. Elektroniset

311 Kopiosto ry:n selvitys, 1996.
312 "Yksinkertaiset" ja "älykkäät" koodit. Tunnistetiedot antavat suo-
jaa laitonta käyttöä vastaan, mutta tämän ohella ne tarjoavat mahdol-
lisuuksia myös tekijänoikeuskorvausten perinnän ja tilityksen tehos-
tamiseen. Se, missä määrin elektroniset hallinnointimallit tulevat
korvaamaan järjestöjen perinteisesti hoitamia tehtäviä, on vielä avoin
kysymys; Clark (1995), s. 140.
313 KM 1980:12, s. 27.
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tunnistejärjestelmät puolestaan helpottavat teosten luvattoman

käytön valvontaa. Asiakassopimuksiin ja

sopimuslisenssisäännöksiin perustuvia yksinoikeuden rajoituksia

onkin verkostoympäristössä arvioitava uudesta näkökulmasta.314

5.2. Oikeudenhaltijan suoja suhteessa käyttäjään

Tekijän oikeuksia koskevaa sääntelyä voidaan tarkastella paitsi

tekijän suojan, myös eri osapuolten välisen tasapainon

näkökulmasta. Sääntely turvaa tasapainon sekä alkuperäisen

tekijän ja ensikäyttäjän, että oikeudenhaltijan ja yleisön

välillä.

Digitaaliteknologian käyttöönotto antaa tekijöille uusia

mahdollisuuksia yhdistellä tuotannoissaan kuvaa, tekstiä ja

ääntä. Samalla se luo myös uusia suojan tarpeita. Teokset ovat

digitaalisessa muodossa aiempaa helpommin muokattavissa, joten

kysymys tekijän moraalisten oikeuksien suojasta on entistä

ajankohtaisempi.

Koska oikeuksien taloudellisesti merkittävä hyödyntäminen on

edellyttänyt huomattavia investointeja, on ensikäyttäjänä

perinteisillä markkinoilla lähes poikkeuksetta ollut viestintä

tai viihdealan yrittäjä. Verkottuminen mahdollistaa kuitenkin

teosten yksilöllisen massakäytön: teokset ovat tietoverkkojen

kautta kopioitavissa, tallennettavissa ja välitettävissä edelleen

ilman merkittäviä investointeja. Teosten yksityiselläkin käytöllä

saattaa tällöin olla huomattava taloudellinen merkitys

oikeudenhaltijan kannalta.315

Yhdysvalloissa on vuonna 1995 annettu lakiehdotus, jonka mukaan
oikeudenhaltijaa on oikeudellisen sääntelyn ohella pyrittävä
suojaamaan myös teknologisin keinoin. Teknisten suojakeinojen
käyttöönottoa on perusteltu tarpeella turvata oikeudenhaltijoille
riittävä kiihoke myöntää lisenssejä teosten verkostolevitykseen.316

314 Bing (1995), s. 235; Rosén (1993),s. 71.

315 Tekijänoikeuslain 11§ tosin kieltää teosten luvattoman muuntelun.
12§ kieltää teosten käytön ”muihin tarkoituksiin”.

316 White Paper, s. 82. Myös EU on pohtinut teknologisiin suojakeinoi-
hin liittyvää sääntelyä. Suojan tehokkuus edellyttää, että suojauk-
sen purkamiseen tarkoitettujen laitteiden levittäminen on kriminali-
soitu; ks. Harenko (1996), s. 57.
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Periaatteellisilta lähtökohdiltaan teosten teknologinen suoja
eroaa monessa suhteessa yksinoikeusjärjestelmästä.
Tekijänoikeuden tavoitteisiin on kuulunut edistää teosten käyttöä
ja leviämistä. Salaus ja koodaustekniikat suojaavat kuitenkin
tekijää ja tuottajaa vertikaalisessa suhteessa yksittäiseen
käyttäjään. Lakiehdotusta on kritisoitu siitä, että se
horjuttaisi toteutuessaan oikeudenhaltijoiden ja yksittäisten
käyttäjien välistä tasapainoa liikaa oikeudenhaltijoiden hyväksi.

Erityisesti esillä on ollut kysymys tekijänoikeuden
rajoitussäännösten tulkinnasta. Suomessa tekijän yksinoikeutta
rajoittaa etenkin tekijänoikeuslain 12§, jonka mukaan jokainen
voi tietokoneohjelmia lukuunottamatta valmistaa teoksesta
muutaman kappaleen yksityistä käyttöään varten. Säännöksen
taloudellinen merkitys oikeudenhaltijoiden kannalta on
toistaiseksi ollut vähäinen. Verkostokäytön oloissa tulee
rajoitussäännöksen taloudellinen merkitys kuitenkin kasvamaan.317

Rajattaessa tekijän yksinoikeuden aluetta suhteessa yksityiseen
käyttöön on jouduttu pohtimaan myös suojan perusteluja. Vaikka
tekijänoikeuslakiin ei suoranaisesti sisälly olettamaa tekijästä
sopimussuhteen heikompana osapuolena, on yksinoikeus käytännössä
suojannut tekijää suhteessa vahvemmassa asemassa olevaan
yrittäjään. Tekijälle sähköiset markkinat tarjoavat kuitenkin
mahdollisuuden markkinoida teoksia suoraan loppukäyttäjälle.
Verkostomarkkinoilla tekijä saattaa toimia lähes
elinkeinonharjoittajaa muistuttavassa roolissa suhteessa
yksittäiseen loppukäyttäjään.318

Tekijälle myönnetyn yksinoikeuden tavoitteena on ollut pakottaa
käyttäjä sopimaan teosten käytöstä. Salaus ja koodaustekniikkojen
käyttö pakottaisi käyttäjän kuitenkin aiempaa
yksityiskohtaisemmin sopimaan käytön rajoista, mikä saattaa
supistaa rajoitussäännöksen aluetta. Kysymys on herättänyt
keskustelua erityisesti Yhdysvalloissa. Oikeudenhaltijoiden
edustajat ovat katsoneet, että sikäläinen ”fair use” oppi on
perustunut puhtaasti käytännön syihin: aiemmin ei teosten
yksittäisten käyttötapahtumien lisensointi ollut mahdollista 319.

317 Suomessa on kysymys tekijänoikeuden rajoitussäännösten tulkinnasta
ollut esillä erityisesti pohdittaessa kirjastojen oikeutta valmistaa
tilapäisiä kopioita tekijänoikeudellisesti suojatusta aineistosta; ks
esim. Fredman, HS 13.12.1996

318 Tähän rooliin liittyvistä uudenlaisista suojan tarpeista ks. Streng
(1996).

319 Yksinoikeuden rajoituksen perusteena olisi siis markkinavirhe; ks.
Gordon (1982). Tapauksessa Texaco on ”fair use” säännöksen ulottu-
vuutta tulkittaessa otettu huomioon myös se, että oikeudenhaltijat
olivat kollektiivisin lisensointijärjestelyin pyrkineet helpottamaan
lupien hankintaa käyttäjän kannalta. Rajoitussäännöstä oli tällöin
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Koska digitaalitekniikka tulee tehostamaan markkinoiden toimintaa
tässä suhteessa, ei yksinoikeuden rajoituksia tulisi siirtää
verkostoympäristöön.320

Salaus ja koodaustekniikat mahdollistavat myös muun kuin
tekijänoikeudellisesti suojatun aineiston käytön rajoittamisen.
Tästä syystä niiden on katsottu uhkaavan yleistä etua ja tiedon
kulkua.321

Vaikka tekijänoikeuden tavoitteisiin kuuluu myös teosten käytön
ja leviämisen edistäminen, ei se sääntele yksittäisten käyttäjien
oikeuksia. Yhdysvalloissa totesi tekijänoikeuksia tietoverkoissa
pohtinut työryhmä raportissaan, että tekijän oikeuksien
rajoituksia ei tule ymmärtää käyttäjille myönnetyiksi
oikeuksiksi. Myös Suomessa on katsottu, että tekijänoikeuden
rajoitukset ovat luonteeltaan lähinnä poikkeuksia tekijän
yksinoikeuden pääsäännöstä.

Tekijän edun ja yksityiseen käyttöön liittyvän yleisen edun
välinen ristiriita muotoutuukin helposti tekijänoikeuden ja
kilpailuoikeuden soveltamisaluetta koskevaksi
tulkintakysymykseksi. Vaikka tekijänoikeus informaatioon ei
sinällään ole kilpailuoikeuden alaista, saattaa kilpailuoikeuden
soveltaminen tulla kyseeseen niissä tilanteissa, joissa
alkuperäinen tekijä on siirtänyt oikeutensa vaikkapa
viestintäyritykselle.322

5.3. Järjestöjen kilpailuoikeudellinen asema

Tekijänoikeussääntelyn tavoitteena on ollut varmistaa oikeuksien

tasapaino markkinoilla. Järjestöt ovat olleet osa tätä

tasapainojärjestelmää. Järjestöhallinnointi on suojannut tekijää

suhteessa käyttäjäyritykseen. Käyttäjän kannalta oikeuksien

kollektiivinen hallinnointi on helpottanut lupien hankintaa,

mikä on välillisesti edistänyt teosten leviämistä.

tulkittava ahtaammin; White Paper, s. 82; Ginsburg (1996), s. 211.
320 Tekijänoikeuksien rajoitusten osalta hyväksyttiin WIPO:n kokouksessa
joulukuussa 1996 julkilausuma, jonka mukaan opetusta ja kirjastojen
toimintaa koskevat yksinoikeuden rajoitukset tullaan säilyttämään.

321 Esim. Reichman (1993).
322 Esimerkiksi tapauksessa Magill EY:n tuomioistuin arvioi lisensoin-
nista kieltäytymisen vaikutuksia kuluttajien tarpeentyydytyksen
kannalta. Digitaalisilla markkinoilla on informaatiota ja viihdettä
aiempaa vaikeampi erotella käytön tarkoituksen perusteella; Dreier
(1993), s. 458.



88

Digitalisoituminen horjuttaa tätä oikeuksien välistä tasapainoa.

Etujen yhteyden mureneminen on jo ilmennyt kilpailuoikeuden

merkityksen korostumisena tekijänoikeusmarkkinoilla. Tähän on

ollut osaltaan syynä myös sähköisen viestinnän alakohtaisen

sääntelyn purkaminen, joka on kiristänyt viestintäyritysten

välistä kilpailua. Teoston tekemä MTV OY:n toimintaa koskeva

selvityspyyntö osoittaa, että kilpailuoikeudelliset keinot on

otettu käyttöön myös oikeudenhaltijapuolella.

Tekijänoikeusjärjestöjen toimintaa on arvioitu erityisesti

tekijöiden välisen horisontaalisen yhteistyön näkökulmasta.

Kilpailuneuvosto on syksyllä 1995 kuitenkin katsonut, että

järjestöt toimivat vertikaalisessa suhteessa yksittäisiin

tekijöihin ja käyttäjiin. Näiltä osin niiden toimintaan ei

liittynyt haitallisia vaikutuksia, vaan järjestöjen kaltaisten

välittäjäyritysten olemassaolo on tarpeen

tekijänoikeusmarkkinoiden rakenteen vuoksi.

Tarve oikeuksien järjestöhallinnointiin tulee säilymään jo siitä

syystä, että teosten uudet käyttömuodot eivät kokonaan korvaa

niiden perinteisiä käyttömuotoja (konsertit, juhlatilaisuudet

jne.). Digitalisoituminen luo kuitenkin mahdollisuuksia

nimenomaan yksittäisille tekijöille ja käyttäjille. Järjestöjen

on tästä syystä uudistettava lisensointi ja sopimuskäytäntöjään.

Uuden teknologian mahdollistaessa teosten käytön yksilöllisen

hinnoittelun on laajoihin tariffisopimuksiin liittyvää

tekijöiden välistä hintayhteistyötä vaikeampi perustella

suhteessa käyttäjäyrityksiin. Tilanteessa, jossa teknologia

helpottaa teosten käytön valvontaa ja lisää mahdollisuuksia

tekijän ja loppukäyttäjän välisiin suoriin sopimussuhteisiin,

saattavat asiakassopimusten edellyttämät yksinomaiset

oikeudenluovutukset puolestaan olla määräävän markkinaaseman

väärinkäyttöä suhteessa tekijään.323

Myös oikeuksien jakautumista koskevaa julkisen vallan sääntelyä

on arvioitava uudelleen.324 Tekijöiden, välittäjien ja käyttäjien

roolit muodostuvat verkostomarkkinoilla osin päällekkäisiksi.

Tietoverkoissa tekijä voi toimia julkaisijana tai kustantajana.

Myös raja tekijän ja käyttäjän välillä hämärtyy. Kun teoksia

luodaan pääosin jo olemassaolevaa aineistoa muunnellen ja

323 Järjestöt olisivat edelleen määräävässä asemassa, vaikka tekijät
säilyttäisivätkin rinnakkaisen oikeuden teostensa käytön lisensoin-
tiin, ks. edellä s. 58 EY:n tuomioistuimen ratkaisu tapauksessa GVL.
324 OPM 13:1995, s. 12; Hugenholtz (1996).
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yhdistellen, toimii tekijä yhtenä myötävaikuttajana teoksen

leviämisketjussa.

Sopimuslisenssisäännöksiä lukuunottamatta ei tekijänoikeuslaki

sääntele yksittäisen tekijän ja järjestön välisiä

oikeussuhteita. Laki ei myöskään sisällä säännöksiä yksittäisen

käyttäjän oikeuksista suhteessa oikeudenhaltijoihin. Näiltä osin

sovelletaan joko yleistä sopimusoikeutta tai kilpailuoikeutta,

sikäli kuin on kyse taloudellisten oikeuksien käytöstä

markkinoilla.

Suomessa ei ole oikeustapauksia, joissa kilpailuoikeutta olisi

sovellettu oikeudenhaltijan ja tekijänoikeusjärjestön välisessä

suhteessa. EY:n tuomioistuin on kuitenkin katsonut laajat

oikeudenluovutukset määräävän markkinaaseman väärinkäytöksi.325

EU:n komissio on perustellut kilpailuoikeuden soveltamista
tekijänoikeuksien käyttöön sillä, ettei kansallisessa
tekijänoikeuslainsäädännössä ole mahdollista ottaa ennakolta
huomioon jokaista yksittäistä väärinkäyttötilannetta. Korjaavat
toimenpiteet, kuten kilpailusäännösten säätäminen, ovat tästä
syystä välttämättömiä kohtuullisen tasapainon saavuttamiseksi
oikeudenhaltijan etujen ja oikeudenhaltijasta riippuvaisten
käyttäjien etujen välillä.326

Verkottuminen ja pyrkimykset ”informaation valtateiden”

luomiseen korostavat osaltaan järjestöjen vertikaalista

välittäjäroolia tekijä ja käyttäjämarkkinoiden välissä.

Sisältöjen liikkuminen verkoissa edellyttää yrityksiä, jotka

kokoavat ja järjestelevät verkoissa liikkuvaa aineistoa.

Oikeuksia hallinnoivilla järjestöillä on verkoissa tärkeä rooli

oikeudenhaltijoihin ja teosten käytön ehtoihin liittyvän

informaation välittäjänä. Kirjastoista ja muista verkoissa

toimivista välittäjistä poiketen järjestöjen toiminnan

tarkoituksena on kuitenkin ollut suojata aineistoa luvattomalta

käytöltä. Niiden toiminta on myös osin perustunut tekijöiltä

saatuun yksinoikeuteen kieltää teoksen käyttö. EY:n

tuomioistuimen ratkaisu tapauksessa Magill osoittaa, että

yksinoikeuden käyttö saattaa informaatiomarkkinoilla helposti

olla myös tekijänoikeuden väärinkäyttöä.

Johtopäätös

325 Esim. tapaus SABAM 127/73.
326 Tapaus Magill, julkisasiamies Gulmannin ratkaisuehdotus, k. 140.
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Tekijänoikeusjärjestöjen toiminnan tulisi ensi sijassa perustua

tekijänoikeuslainsäädäntöön. Kilpailuoikeutta sovellettaessa on

kilpailuneuvoston tavoin otettava huomioon paitsi kollektiivisen

hallinnoinnin vaikutukset markkinoilla, myös järjestöjen

toiminnan tarkoitus.

Tekijänoikeus sisältää kuitenkin jo sinällään erisuuntaisia

tavoitteita. Suojaamalla tekijän ja tuottajan investointeja

tekijänoikeuden on teollisoikeuksien tavoin nähty edistävän myös

kipailua pitkällä aikavälillä.327

Tekijänoikeusjärjestöjen toimintaa on voitu perustella

vastaavista lähtökohdista. Teosten massakäytön oloissa on

tarvittu järjestöjen kaltaisia välittäjiä, joiden toiminta on

alentanut sopimiseen liittyviä kustannuksia ja täten

välillisesti edistänyt myös teosten käyttöä.

Digitaalisessa ympäristössä järjestöjen toimintaa ja tekijän

yksinoikeuden rajoituksia on kuitenkin entistä vaikeampi

perustella markkinoiden toimintaan liittyvillä syillä.

Hugenholtzin mukaan sääntelyä onkin perusteltava

normatiivisemmin: ei teknisistä lähtökohdista, vaan sääntelyn

tavoitteista käsin. 328

Tekijän yksinoikeuden rajoituksia voitaisiin tällöin perustella

yksittäisen käyttäjän oikeuksiin vetoamalla. Järjestöjen

toiminnan tarkoituksena puolestaan on yksittäisen tekijän

oikeuksien suojaaminen. Mikäli järjestöjen toimintaa on tarpeen

perustella myös yleisen edun näkökulmasta, voidaan painottaa

niiden toiminnan kulttuurisia lähtökohtia329: missä määrin

oikeuksien kollektiivinen hallinnointi lisää kulttuuritarjonnan

ja teosvalikoiman monipuolisuutta. Näiltä osin tekijänoikeuden

ja kilpailuoikeuden tavoitteet myös leikkaavat toisensa.

327 Perustelu on ollut keskeinen erityisesti copyright-järjestelmän
maissa. Toimimalla taloudellisena kiihokkeena tekijänoikeus korjaa
markkinavirheitä. Teosten teknologinen suojaaminen soveltuukin co-
pyright-järjestelmään paremmin kuin eurooppalaiseen perinteeseen.

328 Hugenholtz (1996), s. 87.
329 Ks. Tournier (1996), Geller (1994).
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