
Toim. Anette Alén-Savikko, Vehka Kurjenmiekka,
Sanna Nyqvist ja Outi Oja

Muuttuva tekijä
Kirjoituksia tekijänoikeudesta ja taiteesta



Anette Alén-Savikko, Vehka Kurjenmiekka,  
Sanna Nyqvist & Outi Oja (toim.)

Muuttuva tekijä
Kirjoituksia tekijänoikeudesta ja taiteesta

Helsingin yliopisto 2020



Muuttuva tekijä on avoin julkaisu. Tekijöiden osuudet  
tässä kirjassa julkaistaan seuraavilla lisensseillä:

Anette Alén-Savikko, Vehka Kurjenmiekka, Tuomas Mattila, 
Riku Neuvonen, Sanna Nyqvist, Outi Oja, Pauli Rautiainen, 
Minna Siikilä-Laitila, Tatu Tuominen (teksti)

Tatu Tuominen (kuvat)

Harry Salmenniemi, Aiju Salminen

Lisenssit koskevat ainoastaan tekijöiden omaa tuotantoa. 
Kirjan sisältämät lainaukset ja toisten tekijöiden materiaalit saat-
tavat vaatia erillisen käyttöluvan. Lisätietoa lisenssien sisällöistä: 
https://creativecommons.fi

Graafinen suunnittelu: Teemu Kavasto
Kannen kuvituksen osana on käytetty 
Vincent van Goghin teosta Tähtikirkas yö (Public Domain)

© Tekijät 2020.

ISBN: 978-951-51-5013-4 (PDF) 
 978-951-51-5014-1 (EPUB)
DOI: 10.31885/9789515150134

Muuttuva tekijä on Taide, tekijyyden muutos ja tekijänoikeus 
-tutkimushankkeen (Helsingin yliopisto 2016–2020) loppuraportti. 
Hanketta ovat rahoittaneet Emil Aaltosen säätiö ja Suomen 
Akatemia (päätösnro 285279). 



Muuttuva tekijä



Sisällysluettelo

Johdanto
Anette Alén-Savikko & Sanna Nyqvist 

I 

Tekijän monet elämät 
Tekijän käsite kirjallisuudentutkimuksen ja tekijänoikeuden 
yhdistäjänä
Tuomas Mattila

En ole yksin 
Kollaasintekijän suhde tekijyyteen
Tatu Tuominen

Yleistä ja yksityistä etua 
Tekijänoikeuden oikeutusperusteet
Riku Neuvonen

II

Salainen ovi
Harry Salmenniemi

Appropriaation lainanalaisuudet
Kirjallisuuden ja juridiikan kohtaamispintoja
Sanna Nyqvist

Kun Pegasos ryhtyi käymään vieraissa
Tekijyyden ongelmatapauksia 2000-luvun 
suomalaisessa runoudessa
Outi Oja

6

16

38

52

79

85

108



”Omin kuvin” 
Lainaaminen ja omiminen kuvataiteessa tekijänoikeudel-
lisen sitaatin näkökulmasta
Anette Alén-Savikko

Alkuperäisyys fantasiakirjallisuudessa
Plagioinninmetsästystä ja romanttisia nerokultteja
Minna Siikilä-Laitila

III

Tekijänoikeustulojen merkitys taiteilijalle 
Pauli Rautiainen

Hieman taskurahaa & hyvä fiilis
Aiju Salminen

Taiteilijan resepti
Kuinka taiteilijaidentiteetti muodostuu ja miten sen kanssa 
eletään?
Vehka Kurjenmiekka

130

158

182

206

209



6  | Muuttuva tekijä

Johdanto

Anette Alén-Savikko ja Sanna Nyqvist

Kun viimeistelimme tätä kirjoituskokoelmaa keväällä 2020, maailma 
ajautui koronaviruspandemian kouriin. Teatterit, galleriat ja museot 
sulkivat ovensa, konsertit ja esitykset peruttiin, kirjastot pysyivät kiinni 
ja joissakin maissa myös kirjakaupat suljettiin. Vaikutukset taideken-
tällä olivat järisyttävät. Monet tekijät jäivät vaille toimeentuloa, ja useat 
taiteen alan yritykset ja organisaatiot kadottivat toimintaedellytyksensä. 

Yhtäkkiä taiteilijat ja kirjailijat saattoivat tavoittaa yleisönsä vain digi-
taalisten alustojen, jakelukanavien ja taiteen muotojen kautta. Digitaa-
linen murros oli jo ehtinyt monella tavalla muuttaa taiteen tekemisen ja 
jakelun tapoja viimeisten vuosikymmenten aikana, mutta tuskin kukaan 
oli osannut kuvitella tilannetta, jossa kaikki taide muuttuisi verkkovälit-
teiseksi. 

Tilanne kohteli taiteen lajeja eri tavoilla. Esiintyville taiteilijoille 
pakkosiirtymä virtuaaliseen todellisuuteen tuli jyrkkänä yllätyksenä. 
Museot ja galleriat sulkivat ovensa, mutta yleisö pääsi ainakin joidenkin 
kokoelmien ja teosten ääreen virtuaalisilla kierroksilla. Taiteen aloista 
kirjallisuus tuntui ensitietojen valossa selvinneen ilman mittavia tap-
pioita, koska kirjallisuudesta nauttiminen ei ole paikkaan tai aikaan 
sidottua. Lukuaikapalvelut ja verkkokaupat mahdollistivat kirjallisuuden 
tilaamisen kotiin yhteiskunnan sulkeutumisesta huolimatta. Myös 
osa kirjastoista pystyi palvelemaan asiakkaitaan – etenkin digitaaliset  
kokoelmat olivat kovassa käytössä. 

Digitaalisuus on tuorein taiteen suurista murroksista. Se koskettaa 
kaikkia taiteen osa-alueita materiaalien tarjonnasta yleisöjen tavoittami-
seen, taiteen metodeista lajityyppien uudistumiseen. Taiteellinen työ on 
ratkaisevasti muuttunut: tekijät luovat teoksia digitaalisesti, hyödyntävät 
digitaalisesti saatavilla olevia materiaaleja, myyvät teoksiaan ja tapaavat 
yleisöjään verkossa. Internetin kohtaamis- ja kauppapaikat eli niin kut-
suttu alustatalous mahdollistaa aivan uudenlaisia väyliä taiteesta naut-
timiseen ja ostamiseen. Digitaalisuus on myös synnyttänyt uusia taiteen 
muotoja, esimerkiksi yleisöä digitaalisen tekniikan avulla osallistavia 
immersiivisiä tai vuorovaikutteisia taideteoksia. Tekijöiden työ, teosten 
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muodot ja sisällöt sekä taiteen välittämisen ja vastaanoton tavat ovat 
muuttuneet nopeasti. 

Muutoksen mittakaava käy ilmi historiallisessa tarkastelussa. Esi-
merkiksi kirjallisuudessa digitaalinen vallankumous on oikeastaan vasta 
neljäs suurista historiallista mullistuksista, jotka ovat vaikuttaneet kir-
jallisuuden muotoon ja sisältöihin tuhannen vuoden aikaperspektiivillä. 
Ensimmäinen vallankumous oli 1400-luvulla keksitty irtokirjasimiin 
perustuva painoteknologia. Se mullisti kirjallisuuden monistamisen käy-
tännöt, yhdenmukaisti yksittäisen teoksen eri kappaleet ja mahdollisti 
teosten tehokkaan levittämisen. 1700-luvun alusta alkaen kehittyneet 
tekijänoikeuslait erottivat tekijän muista kirjan tuottamiseen osallistu-
vista ammateista ja alkoivat säädellä kirjasta saatavia tulovirtoja, mikä 
kiinnitti teoksen merkitykset sekä siihen liittyvät oikeudet ja vastuut 
entistä vahvemmin nimenomaan tekijään. 1800-luvulla lukutaidon yleis-
tyminen puolestaan moninkertaisti kirjallisuuden yleisön ja synnytti 
uusia lajeja ja julkaisumuotoja. 

Nämä kolme vallankumousta ovat onnistuneesti niveltyneet aiem-
piin kehityskulkuihin, mutta nyt käsillä oleva digitaalinen vallankumous 
haastaa monella tapaa edellisten mullistusten synnyttämät käsitykset ja 
käytännöt. Se esimerkiksi kyseenalaistaa teoksen käsitteen – kirjallinen 
teos ei enää ole yksiin kansiin jähmetetty sarja merkkejä, vaan erilaisia 
versioita samasta teosaihiosta, esimerkiksi e-kirja ja äänikirja tai vaik-
kapa digitaalinen teoskokonaisuus, joka toteutuu jokaisella lukukerralla 
eri tavalla. Digitaalinen murros myös haastaa tekijänoikeuslakien perus-
tana olevan käsityksen tekijästä luovana yksilönä ja siihen kytkeytyvän 
argumentin, jonka mukaan yksilölle taattavat oikeudet kannustavat 
luomaan uutta. Lisäksi digitaalinen vallankumous murtaa raja-aitoja 
tekijöiden ja lukijoiden välillä: enää ei ole selkeätä jakoa tekijöihin ja ylei-
söihin, vaan yleisöt osallistuvat monilla tavoilla tekijyyden tuottamiseen 
(esimerkiksi kirjoittamalla fanifiktiota tai osallistumalla tekijyyden mää-
rittelyyn verkkokeskusteluissa). Vastaavia kehityskulkuja on käynnissä 
myös muiden taiteiden alueilla.

Muutokset liittyvät keskeisesti tekijän asemaan, mutta digitaalisuus 
ei ole ainoa sitä muokkaava ajankohtainen voima. Käsitys taiteilijasta 
on muuttunut myös uusien taidemuotojen myötä. 1900-luvun alussa 
vauhtiin päässyt elokuvataide ja vuosisadan lopulla kehittynyt pelitaide 
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ovat molemmat monitekijäisiä taidemuotoja, joissa tekijyyttä säätelevät 
erilaiset kaupalliset sopimukset ja alan sisäiset konventiot. Myös perin-
teisten yksilötaiteiden sisällä tekijyyden monoliittisuus on kyseenalais-
tettu. Kuvataiteilijat ja kirjailijat luovat yhä useammin teoksia yhdessä 
tai perustavat omat teoksensa toisten tekijöiden aiemmin tuottamiin 
teoksiin. Tekijä ei kuollut, vaikka 1960-luvun radikaaleissa julistuksissa 
sen ajateltiin olevan taiteen tulevaisuuden ja riippumattomuuden edel-
lytys. Tekijyys kuitenkin monimuotoistui ja monimutkaistui tavoilla, 
jotka ovat osin ristiriidassa taiteeseen liitettyjen arvojen, käsitysten ja 
lakien kanssa.

Tässä kirjoituskokoelmassa lähtökohtana on ”muuttuva tekijä”. Tar-
koitamme sillä käynnissä olevia muutoksia taiteen tekijyydessä ja sitä 
ympäröivässä kulttuurissa. Näiden muutosten vaikutukset ovat kaikkea 
muuta kuin selviä, ja juuri siksi on olennaista luoda tilannekuvaa, tutkia 
tekijyyttä määrittäviä reunaehtoja, tarkastella niiden historiallisia muu-
toksia sekä osoittaa konkreettisin tapausesimerkein, millaisia tekijyyden 
rajanvetoja kulttuurissamme on tehty ja tehdään tänä päivänä. 

Haluamme tällä kokoelmalla avata laajapohjaista keskustelua tai-
teen tekijyyden merkityksistä ja rajoista. Erityisesti meitä kiinnostaa 
vuorovaikutus juridisten tekijänoikeuksien ja taiteen sisäisten tekijyys-
käsitysten välillä. Tekijänoikeusjuridiikan tulkinnan ja kehittämisen 
painopisteet ovat viime vuosina liikkuneet yhä etäämmälle taiteen teke-
misen käytännöistä, eikä lakia tai sen tulkintoja ole kuin osin päivitetty 
koskemaan eri taiteiden nykyisiä lajeja, teostyyppejä ja toimintatapoja. 
Laki ei myöskään pysty vastaamaan taiteen nopeaan kehitykseen, mikä 
on synnyttänyt tekijänoikeudellisesti epäselviä ”taskuja”, joissa taidetta 
säätelevät muut kuin juridiset normit. 

Samalla kun juridiikan ja taiteen maailmat ovat ajautumassa entistä 
kauemmas toisistaan, oikeutta ja sen toimintatapoja on kuitenkin alettu 
yhä voimallisemmin ulottaa taiteen alalle. Tekijänoikeusjärjestöt ovat 
terhakoittaneet keskustelua taiteilijoiden oikeuksista ja tekijänoikeus-
tuloista. Taiteen tekijyyttä koskevat sopimukset ovat yhä yksityiskoh-
taisempia, ja aiemmin taiteen sisäisin mekanismein ratkottuja kiistoja 
on alettu jäsentää tekijänoikeuslain tulkintakehikon kautta. Juridisen 
puuttumisen lisääntyminen ei ole yksin taidetta ja tekijyyden tulkin-
toja koskeva ilmiö. Tekijyyden muutosta ohjaa ja värittää omalta osal-
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taan yhteiskunnan yleinen oikeudellistumiskehitys: oikeus tunkeutuu 
alueille, jotka aiemmin ovat olleet itsesäätelyn piirissä tai pääosin sään-
telemättömiä. 

Juridiikasta etsitään selviä normeja ja rajanvetoja, mutta lakiin tur-
vautuminen aiheuttaa myös paljon kitkaa ja epätietoisuutta. Esimerkiksi 
juridiikan tavat määritellä taidetta eivät helposti avaudu oikeusoppi-
neiden piirin ulkopuolisille. Pelkkää tekijänoikeuslakia lukemalla ei 
pysty saamaan käsitystä siitä, miten ja millaisin perustein tekijänoikeus 
syntyy ja miten sitä suojataan. Monet lain tulkinnan kannalta keskeiset 
käsitteet, kuten teoskynnys tai vetoamisfunktio, eivät suoraan esiinny 
lakitekstissä eivätkä välttämättä ole tuttuja taiteen tekijöille – siis ihmi-
sille, joiden työtä ja elantoa ne koskevat. 

Lisäksi tutuilta vaikuttavilla sanoilla on juridiikassa omat erityiset 
merkityksensä. Esimerkiksi ’teos’ viittaa tekijänoikeudessa sellaiseen 
omaperäiseen luomistyön tulokseen, joka nauttii tekijänoikeussuojaa. 
Teos on tekijänsä henkisen työn tulos, josta ilmenee tekijän persoonal-
linen panos ja jossa luoville valinnoille on ollut tilaa. Taiteessa ’teoksen’ 
rajat ovat paljon väljemmät: teos on taiteellisen työn tuote riippumatta 
työn luonteesta, omaperäisyyden asteesta tai esittämisen tavasta. Täl-
löin teosluonteen viimekätinen ”tuomioistuin” on yleisö, joka voi joko 
hyväksyä tai hylätä taideobjektiksi tai esitykseksi tarjotun teoksen. 
Kun jo peruskäsitteet eroavat radikaalisti, tarvitaan tarkkaa silloitta-
mista ja aitoa pyrkimystä kommunikaatioon, jotta juridiikan ja taiteen 
näkökulmat saadaan kohtaamaan. Ongelma ei ole vain juridiikan her-
meettisyydessä: taiteen kentällä syntyy jatkuvasti uusia digitaalisia tai 
perinteisempiin metodeihin pohjaavia tekemisen tapoja, teostyyppejä ja 
julkaisumuotoja, jotka eivät solahda siististi laissa määriteltyihin katego-
rioihin. Tekijänoikeusjuristilta vaaditaan syvällistä taiteen ominaisluon-
teen ymmärrystä, jotta lain soveltaminen ei asettaisi tarpeettomia rajoja 
taiteen tekemisen vapaudelle. 

* * *

Muuttuva tekijä -kokoelman artikkeleissa tarkastelemme taiteen teki-
jyyteen liittyviä ongelmakohtia, ohipuhumisen paikkoja ja myös vaihto-
ehtoisia mahdollisuuksia jäsentää tekemisen vapautta ja sen rajoituksia. 
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Törmäytämme juridisia tulkintoja taiteen tutkimuksen ja kirjallisuus-
tieteellisen analyysin kanssa, pohdimme tekijyyden määrittelyn tapoja 
ja perusteita sekä annamme äänen taiteilijoille itselleen. Tutkijoiden 
tekstien lomaan sijoitetut taiteelliset interventiot kertovat taiteilijoiden 
työn käytännöistä ja niissä esiin tulevista ratkaisuista, joiden suhde juri-
disiin tekijänoikeuksiin on kiehtovan monimutkainen tai tunnepitoinen. 
Taiteilijoiden kokemukset tulevat esiin myös hankkeessamme toteute-
tussa kysely- ja haastattelututkimuksessa, jossa selvitettiin taiteilijoiden 
toimeentuloa ja toimeentulon vaikutusta taiteilijaidentiteetin muotou-
tumiseen.

Muuttuva tekijä lähtee liikkeelle tekijänoikeuden perusteista ja siirtyy 
sitten käsittelemään taiteen tekemisen käytäntöjä ja taiteilijan työtä suh-
teessa juridisen tekijänoikeuden raameihin ja käsitteisiin. Kokoelmamme 
ensimmäisen osan tekstit paneutuvat tekijänoikeuden perusteisiin, teki-
jyyden käsitteeseen ja tekijänoikeuden oikeuttamiseen. Avausartikke-
lissa ”Tekijän monet elämät: tekijän käsite kirjallisuudentutkimuksen ja 
tekijänoikeuden yhdistäjänä” oikeustieteen väitöskirjantekijä Tuomas 
Mattila (Helsingin yliopisto) erittelee kirjallisuudentutkimuksen ja teki-
jänoikeuden tapoja jäsentää tekijyyttä ja tuo esille niiden kosketuskohtia. 
Tutkimustyönsä ohessa kirjallisuustieteen maisteriopintoja suorittava 
Mattila pohtii etenkin kuratointia ja sen tunnustamista oikeudellisesti 
suhteessa tekijän yksinoikeuksiin. Lisäksi hän esittää, miten tekijän käsit-
teen kautta oikeuden ja taiteen on mahdollista päästä puheyhteyteen. 

Kuvataiteilija ja Taideyliopiston Kuvataideakatemian taidegrafiikan 
lehtori Tatu Tuominen toimii eräänlaisena kuraattorina valitessaan tai-
dehistorian ja arkkitehtuurin perinnöstä teoksia uudelleenversioinnin 
kohteiksi. Tuomisen kollaasit kommentoivat arkkitehtuurin utopioita ja 
alkuperäisyyttä ilmentävää sankarieetosta. Moderni linjakkuus kohtaa 
käsityöläisyyden, kun Tuominen kirurgisen tarkoilla leikkauksillaan, 
poistoillaan ja variaatioillaan muuttaa idealistisen arkkitehtuurin 
näkymiä. Valmiin työn kokonaisuudessa vaikuttavat monet kerrostumat 
– arkkitehtien rakennuspiirustukset, valmiit rakennukset, niistä otetut 
valokuvat ja valokuvia esittelevät painotuotteet sekä Tuomisen niistä 
työstämät versiot. Mutta mihin kerrostumaan ja kehen tekijään alkupe-
räisyyden voi jäljittää, Tuominen kysyy taiteilijapuheenvuorossaan ”En 
ole yksin: kollaasintekijän suhde tekijyyteen”. 
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Oikeustieteen yliopistotutkija Riku Neuvonen (Tampereen yliopisto 
ja Helsingin yliopisto) pureutuu tekijänoikeuden oikeutusperusteisiin 
artikkelissaan ”Yleistä ja yksityistä etua: tekijänoikeuden oikeutuspe-
rusteet”. Neuvonen pohtii tekijänoikeutta niiden yleisten ja yksityisten 
etujen valossa, joita sen on tarkoitus edistää. Hän tarkastelee sitä, miten 
yhtäältä luovan työn itseisarvoa ja toisaalta sen yhteiskunnallista hyötyä 
on käytetty perusteluina tekijän määräysvallalle ja palkitsemiselle. Neu-
vonen pohtii myös tekijänoikeustalouden ja taiteen kimuranttia yhteen 
kietoutumista.

Kirjamme toisessa osassa tarkastellaan taiteen vapauden rajoja konk-
reettisten esimerkkien ja oikeuskäytäntöjen valossa. Osion avaa kirjailija 
Harry Salmenniemen novelli ”Salainen ovi”, jossa astutaan sisään kirjai-
lijan työhuoneeseen ja mielenmaisemaan. Salmenniemi kuvaa kirjailijan 
kahtia jakautunutta persoonaa: yhtäältä on vastuunsa kantava, sivistynyt 
ja salonkikelpoinen kirjailija, toisaalta yksinäinen kaaostehtailija, joka 
ammentaa ainestoa mistä vain, eikä välitä moraalista tai lain velvoitteista. 
Olennaista on se, että taiteellinen luomistyö ei tapahdu vain edellisen kir-
jailijahahmon voimin. ”Työni on myös tällaista: sopimattomien lähteiden 
käyttöä väärissä paikoissa, kekseliästä mielettömyyttä”, Salmenniemi 
kirjoittaa.

Yleisen kirjallisuustieteen dosentti Sanna Nyqvist (Helsingin yli-
opisto) jatkaa Salmenniemen avaamasta aiheesta tutkijan näkökul-
masta. Artikkelissaan ”Appropriaation lainanalaisuudet: kirjallisuuden 
ja juridiikan kohtaamispintoja” hän tarkastelee lainaamisen, variaation 
ja toiston merkityksiä kirjallisuudessa ja erityisesti niitä muutoksia, jotka 
ovat myllertäneet kirjallisuuden tuottamisen, julkaisemisen ja vastaan-
oton tapoja 1900-luvun lopulta tähän hetkeen. Esimerkiksi fanifiktio 
ja kokeellinen kirjallisuus purkavat käsitystä tekijästä teoksen ja sen 
merkitysten alkuperänä tavalla, joka on ilmeisessä ristiriidassa tekijän-
oikeuslakien tekijäkäsityksen kanssa. Nyqvist pohtii, millaisia ajattelu-
tapojen muutoksia tarvitaan, jotta ristiriitaiset näkemykset saataisiin 
vuoropuheluun keskenään.

Suomen kielen ja kirjallisuuden yliopistonlehtori Outi Oja (Tuk-
holman yliopisto) tarkastelee tekstissään ”Kun Pegasos ryhtyi käymään 
vieraissa: tekijyyden ongelmatapauksia 2000-luvun suomalaisessa 
runoudessa” tekijyyden moninaisuutta 2000-luvun suomalaisessa runo-
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udessa kolmen tapausesimerkin kautta. Hän osoittaa, mitkä ovat niitä 
tekijänoikeuden periaatteita, joita runoilijat ovat teoksillaan pyrkineet 
haastamaan tai horjuttamaan. Artikkelinsa lopussa Oja päätyy pohti-
maan uuden poikkeuksen mahdollisuutta tekijän yksinoikeuksiin.

Yksityisoikeuden yliopistonlehtori Anette Alén-Savikko (Helsingin 
yliopisto) pureutuu tekstissään ”’Omin kuvin’: lainailu ja omiminen 
kuvataiteessa tekijänoikeudellisen sitaatin näkökulmasta” lainaamisen 
ja omimisen juridiikkaan kuvataiteessa. Tarkastelussa on etenkin teki-
jänoikeuslain sitaattisäännös ja sen tulkinnat sekä se, kuinka ne taipuvat 
huomioimaan tai mahdollistamaan kuvataiteen käytännöt. Alén-Savikko 
puntaroi artikkelissaan myös kuvataiteen itsesääntelyn mahdollisuuksia: 
milloin riittää alan oma koodisto, milloin tarvitaan oikeudellista nor-
mistoa?

Osion viimeisessä artikkelissa näkökulma on tekijöiden sijaan tai-
teen vastaanottajissa ja heidän tekijyyttä koskevissa näkemyksissään. 
Nykykulttuurin tutkimuksen tohtoriopiskelija Minna Siikilä-Laitila 
(Jyväskylän yliopisto) tutkii artikkelissaan ”Alkuperäisyys fantasiakir-
jallisuudessa: plagioinninmetsästystä ja romanttisia nerokultteja” sitä, 
miten fantasiakirjallisuuden lukijat määrittelevät tekijän alkuperäi-
syyden ja miten tärkeäksi teoksen ominaisuudeksi he alkuperäisyyden 
kokevat. Alkuperäisyyden vaatimus on erityisen kiinnostava fantasiakir-
jallisuuden kaltaisessa lajissa, joka perustuu pitkälti myyttiaineistoon ja 
jaettuihin lajityypillisiin konventioihin. 

Kokoelman kolmannen osan artikkeleissa palataan kysymykseen 
tekijänoikeuden perusteista, etenkin tekijänoikeustuloihin tekijyyden 
määrittelijöinä. Tekijänoikeuslain pontimena on ajatus tekijän pal-
kitsemisesta ja siten luovan työn kannustamisesta. Julkisoikeuden 
apulaisprofessori Pauli Rautiainen (Tampereen yliopisto) kuitenkin 
osoittaa artikkelissaan ”Tekijänoikeustulojen merkitys taiteilijalle”, 
että tulovaikutuksiin on hyvin haastavaa päästä käsiksi. Olemassa 
olevan ja tässä hankkeessa kerätyn tiedon valossa tekijänoikeustulot 
hyödyttävät hyvin pientä osaa jo muutenkin paljon ansaitsevia taitei-
lijoita, mikä kyseenalaistaa niiden kannustinvaikutuksen. Tilille kilah-
tavia euroja tärkeämpää tuntuu olevan taiteilijoiden kokemus siitä, että 
pienetkin tulot tai toisten ansaitsemat tulot legitimoivat taiteilijoiden 
työtä.
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Rahallisen korvauksen tuottamaa tunnevaikutusta kuvaa herkästi ja 
havainnollisesti taiteilija Aiju Salminen sarjakuvassaan ”Hieman tasku-
rahaa & hyvä fiilis”. Tekijänoikeustulo luo kokemuksen siitä, että joku on 
nähnyt ja huomioinut taiteilijan työn. Ankaran työrypistyksen ja yöllä 
valvottavan sisäisen kritiikin jälkeen tiliotteessa näkyvä 30 euron teki-
jänoikeustulo tuntuu suurelta palkinnolta, joka antaa työlle merkityksen. 
Tekijänoikeudet ulottuvat tunteisiin, vaikka niitä usein käsitellään puh-
taan teknisinä instrumentteina. 

Taiteilijoiden kokemukset oman työnsä merkityksestä ovat esillä myös 
kokoelmamme päättävässä artikkelissa ”Taiteilijan resepti: kuinka taitei-
lijaidentiteetti muodostuu ja miten sen kanssa eletään?”. Siinä teologian 
maisteri Vehka Kurjenmiekka (Helsingin yliopisto) tarkastelee taitei-
lijaidentiteetin muodostumista ja sen kanssa elämistä. Kurjenmiekka 
valottaa projektissamme kerätyn haastatteluaineiston kautta taiteilijan 
taustoja ja taiteilijaksi kasvamisen teitä, tukijoita sekä tulovirtoja. Taitei-
lijaelämä vaikuttaa vaativan uskallusta ja olevan intohimon ja merkityk-
sellisyyden ohjaamaa.

Kirjan artikkelit pohjaavat Sanna Nyqvistin johtamaan monitieteiseen 
Taide, tekijyyden muutos ja tekijänoikeus -tutkimushankkeeseen, jota 
ovat rahoittaneet Emil Aaltosen säätiö (2016–2020) sekä Suomen Aka-
temia (Sanna Nyqvistin osahanke, nro 285279, 2015–2018). Muuttuva 
tekijä on samalla tämän hankkeen tiivistys ja loppuraportti. Lämmin 
kiitos rahoittajille hankkeen ja tämän teoksen mahdollistamisesta.

Muuttuva tekijä on tarkoitettu kaikille taiteen tekijyydestä ja sen 
juridisista ulottuvuuksista kiinnostuneille lukijoille. Toivomme, että 
tutkijoiden lisäksi se löytäisi lukijoita taiteen tekijöistä, taidehallinnosta 
ja laajemminkin taiteen kentältä. Digitaalisuuden myötä on selvää, että 
tekijyyden muutos koskettaa meistä jokaista. Kokoelmamme tarjoaa 
välineitä käynnissä olevan murroksen ymmärtämiseen ja tasapainotte-
luun taiteen vapauteen kuuluvan itsemääräämisperiaatteen ja tekijän-
oikeudellisten rajoitusten välillä.

Lopuksi vielä sananen tämän kirjan tekijänoikeuksista. Kirjan tutki-
musartikkelit on julkaistu avoimesti Helsingin yliopiston kirjaston Helda 
Open Books -kokoelmassa Creative Commons -lisensseillä. Creative 
Commons -linsenssijärjestelmä on kehitetty 2000-luvun alussa mah-
dollistamaan tekijänoikeuden alaisten teosten joustavaa jakamista ja 
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jatkokäyttöä. Toisin kuin juridinen tekijänoikeus, joka lähtökohtaisesti 
pidättää julkaisu- ja muut yksinoikeudet tekijällä, Creative Commons 
-järjestelmä antaa tekijöille keinon luopua osasta oikeuksistaan toisten 
käyttäjien hyväksi. Avoin julkaiseminen yhdistettynä käyttöoikeuksia 
avaavaan lisenssijärjestelmään sopii erityisen hyvin tieteelliseen tietoon, 
jota tämäkin kirja edustaa: haluamme, että tutkimuksemme tulokset ovat 
helposti saavutettavissa ja jatkokäytettävissä, mutta kuitenkin tavalla, 
joka säilyttää yhteyden tiedon tuottajiin eli meihin kirjan kirjoittajiin. 

Kirjan tieteelliset artikkelit sekä Tatu Tuomisen taiteellista työtä käsit-
televä essee julkaistaan CC BY 4.0 (Nimeä) -lisenssillä. Lisenssi antaa 
mahdollisuuden kopioida, välittää, levittää ja esittää tekijänoikeuksien 
alaista teosta sekä sen pohjalta tehtyjä muokattuja versioita teoksesta, 
kun alkuperäinen tekijä ja tehdyt muutokset mainitaan. 

Tatu Tuomisen esseeseen sisältyvät kuvat ovat käytettävissä CC BY-SA 
4.0 (Nimeä-JaaSamoin). Se rakentuu edellä kuvatun CC BY 4.0 -lisenssin 
pohjalle, mutta siinä mainittujen ehtojen lisäksi CC BY-SA 4.0 määrää 
käyttäjän jakamaan mahdolliset toisinnot tai uudet versiot samalla 
lisenssillä. 

Harry Salmenniemen novelli ja Aiju Salmisen sarjakuva julkaistaan CC 
BY-ND 4.0 (Nimeä-EiMuutoksia) -lisenssillä. Lisenssin alaisia tekijänoi-
keuden suojaamia teoksia voi kopioida, välittää, levittää ja esittää, mutta 
teoksia ei saa muokata ja alkuperäinen tekijä pitää mainita.

Kaikissa tapauksissa tekijäoikeus kuitenkin säilyy alkuperäisellä 
tekijällä. Creative Commons -lisenssi ei siis kumoa tekijänoikeuslain 
takaamia tekijänoikeuksia, vaan auttaa tekijöitä määrittämään, mil-
laisin ehdoin heidän suojattuja teoksiaan saa jatkokäyttää. Kirjamme 
on esimerkki siitä, miten oikeuksia voi joustavasti jakaa eri tavoin jopa 
yhden teoksen sisällä. Lisenssijärjestelmä tarjoaa käyttäjälle selkeät 
raamit teosten käyttöön, eikä lupia tarvitse erikseen pyytää tekijöiltä. 
Kuulemme kuitenkin mielellämme palautetta kirjasta – sitä voi lähettää 
yksittäisille tekijöille tai Taide, tekijyyden muutos ja tekijänoikeus -pro-
jektin johtajalle Sanna Nyqvistille (sanna.nyqvist@helsinki.fi). 
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Tekijän monet elämät 
Tekijän käsite kirjallisuudentutkimuksen ja 
tekijänoikeuden yhdistäjänä

Tuomas Mattila

Tekijän käsite on muuttunut eri aikakausina ja yhteyksissä. Tekijyys on 
liittynyt niin tekstin kirjoittajaan ja teoksen alkuperään kuin tekstin 
tulkinnassa välittyviin merkityksiin ja teoksen vastaanottoon. Tekijä on 
julistettu kuolleeksi, syntynyt uudelleen, menettänyt merkityksensä ja 
palannut muotoaan muuttaneena. Tekijän päälle on sovitettu erilaisia 
viittoja riippuen siitä, onko vaattureina ollut kirjallisuuskriitikoita vai 
juristeja, eikä käsitteen sisältö ole aina kehittynyt eri aloilla samatahti-
sesti tai samaan suuntaan.

Tekijänoikeudessa tekijän käsite viittaa teoksen ulkomuodon aikaan-
saaneisiin ihmisiin, eikä tekijänoikeus edellytä teokselta esteettistä 
korkealaatuisuutta tai käyttökelpoisuutta. Tekijänoikeuden suoja voi 
ulottua sopimusehdoista tietokoneohjelmiin, eikä kaikkia tekijän-
oikeudellisia teoksia välttämättä pidettäisi taiteen tai kirjallisuuden 
näkökulmista luovina töinä. Toisaalta kaikki taideteokset tai kirjalliset 
työt eivät välttämättä nauti tekijänoikeussuojaa, huolimatta siitä miten 
luovia ja taiteellisia ratkaisuja niiden näytteillepanemisessa, kokoami-
sessa tai löytämisessä taiteen tai kirjallisuuden näkökulmista onkaan 
tehty1.

Tarkastelen tässä artikkelissa kirjallisuustieteen ja tekijänoikeuden 
tekijäkäsityksiä, käsitteen käyttötapoja sekä sitä mitä tekijän käsitteellä 
on pyritty määrittelemään. Voidaan kysyä, onko tekijänoikeudellisella 
tekijäkäsityksellä merkitystä kirjallisuudentutkimukselle tai toisin-
päin. Tulisiko tekijänoikeudessa ymmärtää sitä kritiikkiä, joka kirjalli-
suudentutkimuksessa tekijän käsitteeseen on kohdistunut? Entä onko 
tekijän oikeuden käsitteistön tunteminen tarpeen kirjallisuudentut-
kimukselle tai luovalle kirjoittajalle muutenkin kuin vain lain pakotta-
vien vaatimusten tähden? Tekijän käsitteen vertailu kirjallisuuden ja 
tekijänoikeuden välillä tuo esiin tekijänoikeuslain edellytyksiä edistää 

1 Shonack 1994, 283. 

DOI: 10.31885/9789515150134.2                        © Tuomas Mattila
Tämä Muuttuva tekijä -kirjan luku on julkaistu avoimesti CC BY 4.0 (Nimeä) -lisenssillä.
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luovaa työtä. Tekijänoikeus määrittelee luovan työn oikeudelliset puit-
teet, mutta samalla kirjallisuuden alalla vallitsevat käsitykset vaikuttavat 
luovan työn tekotapoihin. 

Tekijän käsite kirjallisuudentutkimuksessa – kuka puhuu?  
Kuka kysyy? Kuka ylipäätään voi puhua?

Kirjallisuudentutkimuksessa kirjallisia tekstejä tulkitsemalla jäsen-
netään tekstin välittämiä merkityksiä, mutta myös niitä pyrkimyksiä, 
joita tekstin tekijällä, joko kirjoittajalla tai niin kutsutulla tekstin sisäis-
tekijällä2, on voinut olla. Tulkinta voi paljastaa niitä reaktioita tai vaiku-
tuksia, joita teksti pyrkii aikaansaamaan yleisössä, sekä tekijän käsityksiä 
tekstin oletetusta yleisöstä. Tekijän tarkastelu voi edistää teoksesta 
tehtävää tulkintaa ja teoksen ymmärtämistä. Tulkinta voi olla myös osa 
sitä luovaa prosessia, jonka kautta teokset mielletään tietyn kaltaisiksi ja 
millä tavoin niitä arvostetaan yhteiskunnassa.

Romanttisen tekijäkäsityksen vakiintuessa 1700- ja 1800- luvuilla 
tekijän käsite nähtiin kiinteässä yhteydessä tekstin kirjoittajan henki-
löön. Tekstillä oli jokin oikea sisältö – ”se” mitä kirjoittaja oli pyrkinyt 
sanomaan – ja teoksen oikea merkitys voitiin löytää tulkinnan kautta 
ja välittää edelleen3. Tällöin kirjoittaja henkilönä nousi tärkeäksi kir-
jallisesta tekstistä annetun tulkinnan oikeellisuuden mittapuuksi. 
Kirjoittajan henkilöä ja hänen elämäänsä tarkastelemalla voitiin tehdä 
päätelmiä hänen tarkoituksistaan ja intentioistaan ja arvioida niiden 
avulla teoksessa olevia merkityksiä. Teoksesta tehtävien tulkintojen 
paikkansapitävyyttä voitiin arvioida suhteessa tekijän persoonaan ja 
hänen elämänsä olosuhteisiin. 1800-luvun myötä elämäkerrallisessa kir-
jallisuudentutkimuksessa juuri kirjailijan elämän tarkastelusta tulikin 
teosten tulkintatehtävän arvokas työväline.

2 Tieteen termipankki määrittelee sisäistekijää seuraavasti: ”Tekstistä abstrahoitavissa 
oleva hypoteettinen tekijähahmo, malli tai roolihahmo; teoksen ylin auktoriteetti; imp-
lisiittinen tekijä; Wayne C. Boothin teoksessaan The Rhetoric of Fiction (1961, 1973) käyt-
töön ottama käsite. Boothin mukaan tekijä hajoaa teoksessaan moniksi ääniksi. Hänelle 
sisäis tekijä on ideaalinen, sepitteellinen todellisen henkilön muunnos, eräänlainen tekijän 
toinen minä, persoona tai naamio, jonka jokainen fiktion kirjoittaja oletettavasti luo ja 
sijoittaa tekstiinsä.” Ks. Tieteen termipankki, ”Sisäistekijä”. 
3 Harland 1999, 72–73. 
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1900-luvulle tultaessa kirjoittajan persoonan tarkastelu alkoi kirjal-
lisuudentutkimuksessa4 erkaantua tekstin varsinaisesta tulkinnasta. 
Erityisesti Yhdysvalloissa muodostuneessa uuskritiikissä5 tutkimuksen 
huomio kiinnittyi yksinomaan tekstiin ja niin kirjoittaja kuin kirjoituksen 
historiallinen ja kulttuurinen kehyskin haluttiin rajata tulkinnan ulko-
puolelle. Oleellisena nähtiin vain se mitä tekstistä ilmenee, tekemättä 
oletuksia sen taustalla vaikuttaneista tekijöistä6. Tekijän aikomusten 
käyttämistä tekstin tulkinnan välineenä nimitettiin intentio harhaksi7, 
sillä lukijalla ei ole pääsyä tekstin tekijän mielensisältöihin. Uuskritiikin 
mukaan tekstin todellinen merkitys voitiin löytää yksinomaan tekstiana-
lyysin keinoin. Uuskritiikin hengessä kirjailija Samuel Beckett kysyi teks-
tien anonyymia luonnetta korostaen: ”Mitä merkitystä sillä ylipäätään 
on, kuka puhuu?”8 Käsitys tekijästä kirjoittajana ja teostensa välityksellä 
yhteiskunnassa keskustelevana hahmona alkoi rapautua samalla kun sen 
rinnalle nousi käsitys tekijästä tekstien muodon tuottajana ja markki-
noille levittäjänä, eräänlaisena tekstien tuottajana.9 Kulttuurintutkija 
Hanna Kuuselan mukaan uudet käsitykset ”haastoivat kirjallisuushis-
torian rakentaman kuvan kirjailijasta”.10 Tekijän asemaan kohdistuvan 
kritiikin voimistuessa kiistettiin mahdollisuus tehdä tekstistä absoluut-
tisia tulkintoja. Ajatusta tekijästä teoksen merkitysten luojana pidettiin 
mahdottomana, sillä teoksen merkityksellistäminen tapahtui aina viime 

4 Englannin kielen termiä ”literary criticism” ei voi suoraan kääntää ”kirjallisuus-
kritiikiksi”, vaan pikemminkin kirjallisuudentutkimukseksi. Vaikka tässä käytetään termiä 
”kirjallisuudentutkimus”, on huomattava, että kyse ei ole ollut vain akateemisen tutki-
muksen piirissä olevista tekijäkäsityksistä, vaan kirjallisuutta koskevasta keskustelusta ja 
ymmärryksestä myös laajemmin.
5 Tieteen termipankki määrittelee uuskritiikille olevan ominaista pyrkimys kritiikin objek-
tiivisuuteen, sekä huomion kohdistaminen tekstien ”monimerkityksisyyteen, jännitteisiin, 
paradokseihin, metaforiin ja ironiaan”. Kirjallisuuden yhteiskunnalliset kytkennät eivät 
olleet niinkään uuskritiikin mielenkiinnon kohteena. Uuskriitikot keskittyivät proosan ja 
draaman sijaan erityisesti lyriikkaan. Ks. Tieteen termipankki, ”Uuskritiikki”. 
6 Eagleton 2014, 42. 
7 Wimsatt & Beardsley 1954. 
8 Beckett 1967. (Suom. T.M.). 
9 Benjamin 1998. 
10 Kuusela 2015, 37. 
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kädessä teoksen vastaanotossa,11 sekä loputtomassa eri tekstien välisessä 
viittaussuhteessa.12 Yksittäinen teksti saattoi eri henkilöiden vastaanot-
tamana saada erilaisia tulkintoja, joiden oikeellisuutta ei voinut kiistää. 
Tekijä tekstin sisältämien merkitysten luojana oli filosofi ja kirjalli-
suudentutkija Roland Barthesin sanoin kuollut,13 sillä tekijä ei voinut 
ohjailla lukijan tekstistä tekemiä tulkintoja. Tekstissä ei myöskään 
voinut olla tiettyä yhtä sisältöä, joka oikean tulkinnan kautta voitaisiin 
löytää ja välittää eteenpäin.14 

Vaikka käsitys tekstin taustalla olevasta ja sen välityksellä kommuni-
koivasta tietoisesta kirjoittajasta erkaantui kirjallisuudentutkimuksessa 
tekstin tulkinnasta, löytyi tekijän käsitteelle uusia merkityksiä ja käyt-
tötapoja. Filosofi Michel Foucault argumentoi kuuluisassa esseessään 
”Mikä tekijä on?” tekijän käsitteen heijastavan yksilökeskeisen ajatte-
lutavan vakiintumista ja osoittavan kulttuurista individualisoitumista.15 
Foucalt’n mukaan tekijän käsite tuli nähdä funktionaalisena nimekkeenä, 
joka kategorisoi teoksia tiettyihin ryhmiin sekä ohjasi niistä tehtäviä 
tulkintoja tekijöiden ja teosten nauttiman yhteiskunnallisen statuksen 
perusteella.16 Tekijän hahmo tarjosi ideologisen pinnan, johon voitiin 
liittää erilaisia käsityksiä, jotka edelleen ohjasivat ja rajoittivat tekstistä 
tehtäviä tulkintoja.17 Tekijän mieltäminen vaikkapa yhteis kunnalliseksi 
sankariksi tai roistoksi saattoi johtaa hänen teostensa nostamiseen 
jalustalle tai repimiseen sieltä alas. Tekijän määrittely vaikutti hänen 
teostensa sijoittamiseen arvostettujen, unohdettujen tai uudelleen-
löydettyjen teosten joukkoon. Tekijän määrittely oli vallankäyttöä, 
jonka myötä määriteltiin myös teosten paikkaa yhteiskunnassa. Tekijän 
käsitteestä tuli käyttökelpoinen väline osana kulttuurintutkimusta, ja 
Foucault’n tekijäkritiikin terävin kärki kohdistuikin tekijäkeskeistä 
kirjallisuudentutkimusta kohtaan, ei niinkään käsitteeseen sinänsä.18 

11 Barthes 1967. 
12 Derrida 1967. 
13 Barthes 1967. 
14 Kriitikon ”kuolemasta” keskustelua ks. myös esim. Berry 2014. 
15 Foucault 2006; Nehamas 1986, 685. 
16 Emt 
17 Emt. sekä Pappas 1989, 325. 
18 Nehamas 1986, 686. 
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Kyse oli siitä, mitä tekijän käsitteellä pyritään määrittelemään ja miten 
käyttökelpoinen käsite se siinä tehtävässä on.

Kun miellämme tekijän käsitteen nimekkeenä, joka asemoi teoksen 
yhteiskunnallista paikkaa, rakennamme samalla tekijän hahmoa sosi-
aalisesti.19 Se käsitys, joka tekijästä yhteiskunnassa vallitsee, määrittyy 
jossakin muualla kuin tekijän henkilökohtaisessa elämässä tai hänen 
teostensa sisällössä. Se, missä ja millä tavoin tekijästä keskustellaan, mää-
rittää myös yleisön suhtautumista tekijän teoksiin. 

”Tekijän kuoleman” jälkeen, kun kiinnostus tekijän käsitettä kohtaan 
haipui, huomiota alettiin kiinnittää yhä enemmän tekstin vastaanottoon, 
lukijaan ja yleisöön. Beckettin kysymykseen puhujan merkityksestä 
voidaan vastata kysymyksellä ”kuka haluaa tietää?”.20 Niin sanotussa 
reseptio- tai vastaanottotutkimuksessa on korostettu sitä, miten tekstistä 
löydetyt merkitykset ja siitä tehtävät tulkinnat vaikuttuvat yleisön val-
miuksien sekä kulttuurisen yhteyden perusteella.21 Tekstin merkityksen 
muodostumisessa lukijalla on aina aktiivinen osa, eikä lukijan oletuksia 
tai tekstin vastaanoton kulttuurista kehystä voi erottaa tekstistä tehtä-
vistä tulkinnoista. Lukija vastaanottaa tekstin aina joidenkin ennakko-
käsitysten ohjaamina, eikä täysin objektiivista lukijaa voi olla.

Käsitys tekijästä voi rakentua myös tekstin vastaanoton kautta. Filo-
sofian ja vertailevan kirjallisuudentutkimuksen professori Alexander 
Nehamas on kysynyt ”kuka ylipäätään voisi puhua?” viitaten siihen, min-
kälainen käsitys tekijästä voidaan muodostaa tekstin pohjalta.22 Sisäis-
tekijän tai oletetun tekijän tarkastelussa on kyse tekstistä esiin nousevan 
kertojan tai tekijän äänen tarkastelusta, sekä siitä, millä keinoin se pyrkii 
vaikuttamaan tekstin lukijaan.23 Voidaan tutkia sitä, minkälainen kirjoit-
taja olisi kirjoittanut kyseisen tekstin ja käyttää tätä tekstistä itsestään 
konstruoituvaa tekijää apuna tekstin sisällön tulkinnassa. Tekijä on täl-
löin vain oletus tekstin alkuperästä ja tekijän luonteesta, joka luodaan 
teosta vastaanotettaessa.24 

19 Esim. Kuusela 2015, 37. 
20 Smith 2000, 36. 
21 Eagleton 2014, 47–78. 
22 Nehamas 1986, 690. 
23 Booth 1961. 
24 Pappas 1989, 326 ja Nehamas 1981. 
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Oletetun tekijän tarkastelussa etusijalla ovat ne arvot, asenteet, ide-
ologiat, aiheet ja puhetavat, joita tekstistä voidaan löytää. Tekstin kir-
joittajaa ei tarvitse tuntea tekstistä nousevan tekijän rakentamiseksi, ja 
tulkinnan apuna voidaan käyttää myös retorista analyysia. Tekijä syntyy 
tekstin tulkinnassa samaan aikaan tekstin merkitysten kanssa, ja tämä 
vastaanotossa muodostuva käsitys tekijästä ohjaa teoksesta tehtäviä tul-
kintoja. Kirjallisuudentutkija James Phelanin mukaan on olemassa vain 
yksi teksti, mutta useita kertojia, yleisöjä sekä tarkoituksia.25 Tekstistä 
nousevasta tekijästä ja kertojasta nousee ylimääräinen resurssi, josta voi-
daan ammentaa tekstin sisältämiä merkityksiä.26 Kirjallisuudentutkija 
Jakob Lothe onkin todennut osuvasti, että ”lukemattomalla romaanilla 
on tekijä; luetulla romaanilla on sekä tekijä että sisäistekijä”.27

Jälkistrukturalistien teesi ”tekijän kuolemasta” erotti tekijän per-
soonana teoksesta tehtävästä tulkinnasta ja mahdollisti huomion kiin-
nittämisen yksinomaan tekstiin sekä synnytti retorisen ja teoreettisen 
tekijän.28 Tekijän teoretisoituminen johtaa tarkastelemaan tekstejä eri 
tavoin ja kysymään, mikä on ylipäätään sellainen teksti, jolle voidaan 
antaa tulkinta, ja mikä tekee tekstistä kirjallisuutta.29 Kysymys siitä, 
onko tekstillä oletettua tekijää, voidaan siten kääntää kysymykseksi siitä, 
minkälaisista teksteistä lukija voi ylipäätään tehdä tulkintoja.30 Lukies-
saan kauppalistaa, liikennemerkkejä tai teknisiä ohjeita lukija ei tul-
kitse kirjoittajan aikomuksia tai tarkoitusperiä, mutta löytäessään Kari 
Aronpuron kollaasiromaanista Aperitiff – avoin kaupunki tukkuliikkeen 
tavaraluettelon lukija voi tulkita sitä osana teosta ja sen muodostamia 
merkityksiä.31 Jotta teksti olisi kirjallisuutta, Nehamasin mukaan siitä 
voidaan konstruoida oletettu tekijä, joka manifestoituu tekstistä itses-

25 Phelan 2007, 3–4. 
26 James Phelanin tekijäkäsityksestä ks. myös esim. Lothe 2018, 85. 
27 Lothe 2018, 84 (suom. T.M.). 
28 Retorisella tekijällä tarkoitetaan tekstistä itsestään konstruoituvaa käsitystä tekijästä; 
käsitys kattaa sekä tekijän aikomukset ja pyrkimykset että ne kielelliset keinot, joita tekijä 
käyttää. 
29 Pappas 1989, 326 ja Nehamas 1981. 
30 Nehamas 1986, 686. 
31 Keskinen, Joensuu, Piippo & Helle, 2018, 8. 
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tään ja on irrallaan tekstin kirjoittajan henkilöstä.32 Tällöin tekijästä tulee 
hahmo, joka syntyy niin kirjoittamisessa kuin tekstin vastaanotossakin.33

Tekstin luonne kirjallisuutena ei perustu yksinomaan siihen, mitä 
tekstistä suoraan ilmenee. Kyse on myös tekstin vastaanotosta ja tavasta, 
jolla se tuodaan yleisön saataville. Kirjallisuuden tekijä voi syntyä tekstin 
kirjoittamisen ohella myös tavasta käyttää tekstiä, kun valmiiksi kirjoi-
tettuja tekstejä asetetaan uusiin yhteyksiin tai käsitellään uudella tavalla. 
Tekstin näytteille paneminen tai erilaisten tekstien yhdisteleminen voi 
olla myös luova ja aktiivinen teko, joka edustaa uudenlaista tapaa käyttää 
tekstiä luovassa työssä.

Kirjallisuudentutkimuksen näkökulmasta tekstin tekijä ei yksin voi 
tuottaa tekstin välittämiä merkityksiä, ja tekijän rooli voi sisältää myös 
tekstin tuottamista, kierrätystä, käsittelyä ja esillepanoa. Tekstin kirjoit-
taja tai tuottaja on se, joka asettelee sanat tietyllä tavalla tai tuo ne tietyllä 
tavalla yleisön luettavaksi, mutta tekijän henkilön ja teoksen sisältämän 
merkityksen välinen yhteys on ohentunut. Tekijää ei yksinomaan miel-
letä omaperäiseen itseilmaisuun pyrkivänä nerona, vaan myös tekstejä 
uudella tavalla käyttävänä, toisia imitoivana uusien tekstimuotojen 
tuottajana.34 Näkemyksen taustalla on jo 1940-luvulla filosofi ja kulttuuri-
kriitikko Walter Benjaminin esittämä käsitys kirjoittajan roolin muuttu-
misesta modernissa markkinataloudessa tekstin luojasta sen tuottajaksi.35

Kun tekijän rooli teoksen merkityksen tuottamisessa on vähentynyt, 
on ajatus tekijästä tekstien tuottajana vahvistunut. Useat kirjailijat käyt-
tävät teostensa pohjana olemassa olevia tekstejä, jotka he järjestävät 
uusiksi kokonaisuuksiksi. Tätä on kutsuttu kirjalliseksi kuratoinniksi 
(Sanna Nyqvist ja Outi Oja käsittelevät tämän kokoelman artikkeleis-
saan tarkemmin erilaisia kirjallisen kuratoinnin muotoja).36 Kuuselan 
mukaan kirjallinen kuraattori ei välttämättä luo itse niitä aineistoja, 
joita hän käyttää uusien teosten valmistamiseen, vaan kuraattori välittää 
teoksia yleisön saataviin, ja samalla tekstit voivat saada uudenlaisia 

32 Nehamas 1986, 686. 
33 Nehamas 1986, 689. 
34 Kuusela 2015, 36. 
35 Benjamin 1998. 
36 Kuusela 2015, 36–37. 
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merkityksiä uudenlaisissa yhteyksissä.37 Kuuselan mukaan ”kirjallinen 
kuraattori on hahmo, joka välittää, levittää, markkinoi, selittää ja asettaa 
esille uusissa yhteyksissä tekstejä, jotka on kirjoittanut joku muu kuin 
hän itse. Näin kirjalliset kuraattorit ovat yhdenlaisia välittäjiä”.38

Tekijän käsitteen kehityskaarta kirjallisuudentutkimuksessa tarkas-
teltaessa nähdään, miten kirjoittajan henkilö on etääntynyt teoksen 
merkityksistä, mutta samalla kiinnittynyt yhä vahvemmin teoksen 
muotoon sekä sen asemoimiseen yhteiskunnassa. Romantiikan ajan 
tekijä ideaalissa kirjoittaja oli erottamaton osa sitä sisältöä, joka kirjal-
lisessa työssä välittyi, mutta uuskritiikin myötä kirjoittajan henkilön 
poistaminen tekijän yhtälöstä rajasi kriittisen tarkastelun yksinomaan 
tekstiin. Tekstin sisältämän absoluuttisen merkityksen kieltäminen 
korosti teoksen vastaanoton suhteellisuutta. Teoksen merkitys syntyy 
sitä tulkittaessa. Samalla huomio kiinnittyi yleisöön sekä tekijän yhteis-
kunnalliseen funktioon. ”Tekijän kuolema” avasi kuitenkin uuden teki-
jyyden horisontin, tekstistä konstruoitavan tekijän tai sisäistekijän löy-
tymisen. Kirjallisen kuratoinnin näkökulmasta erilaiset tekstit voidaan 
nähdä myös valmiina muotoina, joita voidaan käyttää uusilla tavoilla. 
Ajatus kirjallisesta tekijyydestä onkin laajentunut uudenlaisiin tekota-
poihin, kuten tekstien kierrättämiseen, kollaasitekniikkaan sekä kirjal-
liseen readymadeen. Kirjallisen kuraattorin hahmo edustaa uudenlaista 
kirjallista tekijyyttä, jossa kirjoittaja ei enää kirjoita itse uutta tekstiä, 
vaan kokoaa jo valmista tarjoten tekstille uusia tulkintamahdollisuuksia. 
Tekijän käsitteen muuttuminen ja uusiutuminen ei kuitenkaan vält-
tämättä edellytä vanhojen sisältöjen hylkäämistä, vaan pikemminkin 
käsitteen laajentumista ja sen käyttöyhteydessä tapahtuvaa määrittelyä.

Tekijän käsite tekijänoikeudessa

Tekijänoikeudellinen tekijäkäsitys ei ole historiallisesti erityisen vanha 
ilmiö, vaan modernisoituvien länsimaisten yhteiskuntien tuote.39 Tekijä 
oikeudellisena käsitteenä alkoi muodostua 1700-luvun alussa Englannissa 
maailman ensimmäisenä tekijänoikeuslakinakin pidetyn Kuningatar 

37 Kuusela 2015, 38. 
38 Kuusela 2015, 35. 
39 Woodmansee 1984, 426. 
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Annan säädöksen (Statute of Anne) sekä sen jälkeisen oikeus käytännön 
myötä. Ajatus oikeudellisesta tekijästä oli alun perin kirjanpainajien 
toimesta ehdotettu oikeudellinen innovaatio, jolla perusteltiin kirjalli-
seen teokseen kohdistuvaa yksinoikeutta. Ajatus kirjoittajasta tekstiinsä 
kohdistuvan yksinoikeuden haltijana tarjosi ratkaisun kirjanpainajien 
privilegioiden lakkauttamisen myötä haitalliseksi äityneen piratismin 
torjumiseksi.40 Oikeudellisesti Kuningatar Annan säädöksessä oli erityi-
sestä se, että yksinoikeus kirjalliseen teokseen syntyi lain nojalla suoraan 
sen kirjoittajalle, siinä missä privilegioiden aikana kirjanpainajat olivat 
saaneet julkisvallalta erioikeuksia yksittäisten teosten painamiseen. 
Tekijä oli uusi oikeudellinen ratkaisu, jolla pyrittiin säätelemään kirja-
markkinoiden toimintaa privilegiojärjestelmän tultua lakkautetuksi.

Oikeudellinen käsitys tekijästä kehittyi 1700-luvun edetessä. Kirjal-
linen teos käsitettiin kirjoittajan henkilökohtaisena ilmaisuna, joka sai 
kirjallisessa asussa ulkoisen muodon.41 Teokselta ei edellytetty erityistä 
luonnetta kirjallisuutena, vaan esimerkiksi henkilökohtaisten kirjei-
denkin katsottiin kuuluvan suojan piiriin.42 Kirjoittamisen taustalla 
nähtiin subjektiivinen ilmaisu, joka perusteli tekijänoikeussuojan 
olemassaolon, ja ajatus tekijän ja teoksen välisestä henkilökohtaisesta 
suhteesta alkoi vakiintua.43 Tekijänoikeuden käsitettiin ensin suojaavan 
teosta vain sen kirjaimellisessa ilmiasussa,44mutta 1800-luvulla käsitys 
teoksesta ja sen suojasta laajeni kattamaan myös käännökset ja muun-
nelmat.45

40 Painotoimintaa sääteli ja valvoi Englannissa vuoteen 1695 asti kirjanpainajien kilta 
(The Stationers’ Company) julkisvallalta saamiensa valtuuksien avulla. Painotoimintaa 
harjoittaakseen henkilön tuli olla killan jäsen ja kilta jakoi erioikeudet kirjojen painamiseen 
jäsentensä kesken. Ks. Rose 1993, 55. 
41 Rose 1992 sekä Rose 2009. 
42 Rose 1992, 475–476, 482–483. 
43 Rose 1992, 491. 
44 Esim. vielä ratkaisussa Stowe v. Thomas, Pennsylvania (1853) Harriet Beecher Stowen 
kirjoittaman teoksen Setä Tuomon tupa saksankielistä käännöstä ei pidetty Yhdysvalloissa 
samana teoksena, sillä kyse ei ollut alkuperäisteoksen kirjaimellisesta kopiosta. Ratkaisua 
kritisoitiin jo aikanaan. Käsitys teoksesta aineettomana objektina alkoikin vahvistua vii-
meistään 1800-luvun lopulla, jolloin teoksen katsottiin saavan suojaa ilmenemismuodosta 
riippumatta. 
45 Rose 2009, 141 ja ks. esim. Goldstein 1994, 57. 
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Tekijä oli alun perin nähty ensisijaisesti taloudellisena toimijana, 
eikä 1700-luvun englantilaisessa tekijänoikeuslaissa juurikaan ajateltu 
tekijän moraalisia oikeuksia. Romanttinen käsitys tekijästä taiteelli-
sena tai kirjallisena nerona vakiintuikin 1700-luvun lopulla erityisesti 
Saksassa, jossa kirjailijan hahmo alettiin mieltää uutta ja omaperäistä 
luovana yksilönä, jonka persoona ja subjektiivinen kokemus tulevat 
ilmaistuiksi teoksen välityksellä.46 Uusi oikeudellinen innovaatio, 
tekijän oikeuslaki, tarjosi käytännöllisen mallin, jonka kautta taloudelli-
sesti autonomisen kirjailijan toiminta tuli mahdolliseksi.47 Tekijänoike-
uslakien kehittyminen loi puitteita romanttisen ideaalin toteutumiselle 
aikansa yhteiskunnissa.

Tekijänoikeudellinen tekijäkäsitys kehittyi 1800-luvun edetessä 
teknologisen kehityksen tuodessa uusia ilmaisumuotoja. Yhdys-
valtalaisessa Oscar Wilden muotokuvaa käsitelleessä oikeusjutussa 
kirjoittamisen ja tekijän käsitteet laajentuivat koskemaan myös valo-
kuvaamista.48 Kirjailija Oscar Wildestä otettu valokuva sai tekijän-
oikeuden suojaa, ja valokuvaaja Napoleon Saronysta tuli kuvan tekijä 
tekijänoikeuden tarkoituksessa. Tekijänoikeuden soveltaminen uusiin 
ilmaisumuotoihin vaikutti siihen, että tekijyys miellettiin yhä laajemmin 
luovaksi toiminnaksi, eikä yksinomaan taiteellisesti korkeatasoiseen 
tekemiseen liittyvänä toimintana.49 

Teknologian kehittyminen on johtanut myös tekijänoikeuslain 
käsitteiden kehittymiseen. Esimerkiksi radiolähetykset, elokuvat, 
multimedia taide ja tietokoneohjelmat on nostettu tekijänoikeuden pii-
riin, vaikka lainsäädäntö ei olekaan aina kehittynyt samatahtisesti tek-

46 Harland 1999, 61. 
47 Saunders 1992, 216–217. Tekijänoikeuden on todettu myös vapauttaneen kirjailijat ja 
taitelijat mesenaateista luodessaan oikeudellisen neuvotteluaseman, josta käsin tekijä 
on itse voinut hallita luomaansa teokseen kohdistuvia oikeuksia, ks. Alén-Savikko 2018 ja 
Haarmann 2005, 10. 
48 Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony, 111 U.S. 53 (1884). 
49 Goldstein 1994, sivut 58–59. Ks. myös: Yhdysvaltain korkeimman oikeuden ratkaisussa 
Bleistein v. Donaldson Lithographing Company, 188 U.S. 239 (1903) jossa todettiin kau-
palliseen käyttötarkoitukseen tuotettujen mainosjulisteiden saavan tekijänoikeussuojaa. 
Teoksen kaupallinen tai muu epätaiteellinen käyttötarkoitus ei siten estänyt suojan piiriin 
pääsemistä. 
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nologian kanssa. Tekijänoikeus mielletäänkin teknologianeutraaliksi, 
eikä tekijänoikeuslaki aseta rajoituksia sille, millä tavoin teos voi ilmetä, 
kunhan tekijänoikeuden edellytykset teoksesta omaperäisenä ilmaisuna 
täyttyvät. Tekijän käsite ei siis oikeudellisessa mielessä ole sidottu tiet-
tyyn tapaan tehdä luovaa työtä.

Tekijänoikeudellinen tekijä on lainsäädännön perustama oikeudel-
linen fiktio, joka toteutuu tiettyjen lain sille asettamien ehtojen täyt-
tyessä. Näitä ehtoja tulkittaessa on turvauduttava velvoittaviin oikeus-
lähteisiin ja oikeuskäytäntöön, ja tekijän käsitteen tarkasteleminen 
oikeudellisena ilmiönä perustuu jo metodisesti erilaisille lähtökohdille 
kuin kirjallisuudentutkimuksen tekijäkäsitys.

Tekijää oikeudellisena ilmiönä ei kuitenkaan pidä tarkastella täysin 
reaalimaailmasta erillään. Tekijänoikeuden tarkoituksena on edistää ja 
kannustaa luovaa työtä sekä saattaa työn tuloksia yleisön saataville. Se, 
miten hyvin tekijänoikeus tässä tehtävässä onnistuu, perustelee tekijän-
oikeuden olemassaoloa. Tekijän käsitettä tulkittaessa tulee huomata 
tekijänoikeuslain kokonaistarkoitus ja etsiä sellaisia sisältöjä, jotka ovat 
yhteensopivia lainsäätäjän tarkoituksen kanssa, mutta samalla edistävät 
tekijänoikeusjärjestelmän toimivuutta.

Tekijänoikeutta on yhtäältä kritisoitu luovaa työtä rajoittavana lakina, 
sillä se voi estää suojattujen teosten ja niiden osien vapaan uusiokäytön 
tai yhdistelemisen uusiin teoksiin.50 Toisaalta tekijänoikeuslaki ei itses-
sään toteuta tällaisia rajoitteita, vaan perustaa tekijälle oikeudellisen 
aseman, jonka kautta tekijä voi tietyin rajoituksin määrätä teoksen käyt-
tämisestä. Tekijän käsite mahdollistaa luovan työn tuloksiin kohdistuvan 
kysynnän ja niiden taustalla olevien luovien resurssin välisten intressien 
yhteensovittamisen. Tekijä voi myös copyleft- tai Creative Commons 
-lisenssien avulla antaa teoksensa vapaasti muiden käytettäväksi edel-
lyttäen näiltä samaa avoimuutta teosten pohjalta luotujen myöhempien 
teosten käytössä, kuten tässäkin kokoelmassa on tehty.

Tekijän käsite kohdistaa tekijänoikeuslaista syntyvät oikeudet tiet-
tyyn oikeussubjektiin, eikä tekijän todellisen identiteetin tunteminen ole 
tekijänoikeusjärjestelmän toimivuudelle välttämätöntä. Oleellista on se, 
voidaanko teokseen kohdistuvasta tekijänoikeudesta antaa luotettavalla 

50 Esim. Mylly 2003. Ks. myös esim. Shonack 1994. 
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tavalla tahdonilmaisu ja voidaanko teosta ylipäätään käyttää. Tekijän-
oikeudellinen tekijä voi jäädä tuntemattomaksi, jos esimerkiksi tekijän 
edustaja toimii hänen puolestaan tai tekijänoikeus on siirretty toiselle 
oikeudenhaltijalle.

Tekijänoikeudellisessa tekijäkäsityksessä korostuu teoksen ulkoinen 
muoto, eli se mitä teoksesta voidaan ulkoisesti aistein havaita, eivätkä 
teoksen sisältämät merkitykset tai tekijän aikomukset teoksen taustalla 
sinänsä kuulu tekijänoikeudelliseen arviointiin. Tekijänoikeus korostaa 
tekijän roolia teoksen muodon – ei merkityksen – aikaansaajana. Käsitys 
on lähellä teoksen tuottamista tai kokoamista, eikä merkitystä tekijän-
oikeussuojan syntymisen kannalta ole sillä, miten taiteellisesti tai tie-
dollisesti onnistunut teos on tai minkälaisia esteettisiä arvoja teoksessa 
havaitaan. Tekijänoikeussuojan syntymisen edellytyksenä on, että 
teoksen ulkomuoto ei ole käytännön tarpeiden tai ulkoisten ohjeiden 
sanelema, vaan seurausta tekijän pyrkimyksestä itseilmaisuun, toisin 
sanoen tekijän vapaista ja luovista valinnoista.51 Teoksen omaperäisyyttä 
on perinteisesti arvioitu teoksen ulkoisen muodon erikoisuutena tai 
tavanomaisuudesta poikkeavuutena, mutta omaperäisyysarvioinnissa 
on alettu painottamaan yhä enemmän tekijän tekemien taiteellisten ja 
luovien valintojen merkitystä.52  Teoskynnyksen ylittyminen kirjallisten 
teosten osalta on perinteisesti katsottu olevan verraten matalalla, eikä 
teokselta edellytetä objektiivista uutuutta tai taiteellista korkealaatui-
suutta.53

Tekijänoikeus korostaa teoksen muotoa siksi, että muoto määrittää 
teokseen kohdistuvan tekijänoikeudellisen suojan rajoja. Teoksen yksit-
täinen osakin voi saada tekijänoikeussuojaa, mikäli se ilmentää tekijän 

51 Tekijänoikeussuojan syntymisen edellytyksiä on muotoiltu viimeaikaisessa EUT:n  
ratkaisukäytännössä jossa korostuvat teoksen taustalla olevat tekijän luovat valinnat, 
joiden myötä tekijän persoona tulee ilmaistuksi. Ks. esim. EUT Infopaq, kohdat 37–40, 45 ja 
EUT Painer, kohdat 88–92. 
52 EUT Painer, kohdat 89–91. 
53 Teoskynnyksen käsitteellä tarkoitetaan sen arviointia, täyttääkö teos tekijänoikeus-
suojan edellytyksenä olevat teoksen itsenäisyyden ja omaperäisyyden edellytykset. Mikäli 
edellytykset täyttyvät, teoskynnyksen katsotaan ”ylittyvän” ja teoksen siten nauttivan 
tekijänoikeuden suojaa. 
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teoksessa tekemää luomistyötä.54 Tällöin on tarkasteltava teoksen ja sen 
yksittäisen osan suhdetta sekä teoksen osan omaperäisyyttä. Voidaan 
kysyä, onko teos palautettavissa mieleen siitä irrotetun yksittäisen osan 
perusteella ja onko yksittäinen osa itsessään jo niin omaperäinen, että se 
sellaisenaan voi saada tekijänoikeuden suojaa.

Teoksen ulkoinen muoto ei kuitenkaan täysin määritä teoksen suojan 
piiriä ja teos saa suojaa myös toisissa teoslajeissa. Esimerkiksi kirjalli-
sesta teoksesta tehtävään elokuvakäännökseen tarvitaan tekijän lupa, 
vaikka ulkoisesti kirjallinen teksti ja audiovisuaalinen teos ovat varsin 
erilaisia ilmaisukeinoja. Nähdään siis, että tekijänoikeudellinen teos ei 
ole yksinomaan se ulkoinen kuori, jonka kautta teos havaitaan. Teokseen 
sisältyy tekijän persoonallinen ja henkilökohtainen ilmaisu, joka muo-
dostuu teoksen välittämistä merkityksistä. Tekijän sekä teoksen välillä 
vallitsee erityinen yhteys, jota suojaavat tekijänoikeuteen kuuluvat 
moraaliset oikeudet.55 Moraalisten oikeuksien loukkauksen ”arvioin-
nissa otetaan huomioon teoksen luonne, tekijän teoksessaan ilmentämä 
ideologia ja tarkoitusperät sekä teoksen tavanmukainen käyttötapa ja 
-yhteys, mutta loukkauksen arviointi ei voi perustua yksinomaan tekijän 
subjektiiviseen näkemykseen loukkauksesta”.56 Teosta ei esimerkiksi saa 
muuttaa tekijän taiteellista omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla, ja tekijä 
on teosta käytettäessä mainittava hyvän tavan mukaisesti.

Tekijänoikeudellisen ajattelun taustalla vaikuttaa käsitys ihmisen 
ainutlaatuisuudesta. Tekijän persoonan yksilöllisyys on jakamaton lähde, 
josta teoksen omaperäisyys voidaan johtaa. Tekijän tehdessä vapaita ja 
luovia valintoja teoksen aikaansaamiseksi hän ilmaisee itseään ja siten 
merkityksellistää teoksen saamaa muotoa, vaikka teoksen lopullinen 
muoto olisi yllätys tekijälle itselleenkin. Kyse ei ole esteettisistä arvoista, 
vaan taiteellisten ja kirjallisten ainesten – sanojen, sävelien, kuvien tai 
muiden elementtien – käyttämisestä kommunikaation ja itseilmaisun 
tarkoituksessa. Tekijänoikeudellisen teoksen taustalla on aina subjek-
tius, josta voidaan tehdä päätelmiä teosta tulkitsemalla. Tekijänoikeuden 
tekijä on siis samaan aikaan teoksen ulkoisen muodon aikaansaaja, mutta 

54 EUT Infopaq, kohdat 39–40. 
55 Harenko, Niiranen & Tarkela 2016, 67. Ks. myös Kivimäki 1948. 
56 Harenko, Niiranen & Tarkela 2016, 71. 
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samalla se subjekti, jonka persoonallisuus tai yksilöllisyys (personal 
touch) välittyy teoksen taustalla tehtyjen vapaiden ja luovien valintojen 
kautta.

Rajapintoja kirjallisuudentutkimuksen sekä  
tekijänoikeuden tekijäkäsitysten välillä

Ero kirjallisuudentutkimuksen ja tekijänoikeuden välisessä tekijä-
käsityksessä nousee ainakin osittain siitä, mitä käsitteellä pyritään mää-
rittelemään. Kirjallisuuden näkökulmasta korostuu tekijän käsite osana 
tekstin merkitysten syntymistä, mutta juridiikassa päähuomio kiinnittyy 
tekstin muodon aikaansaamiseen. Vaikka tekijä tekstin merkitysten 
luojana ei ole kirjallisuudentutkimuksessa tulkinnan kohteena, tekijän 
asema on tekstiä koskevan juridisen tahdonilmaisun antajana ja tekstin 
muodon tuottajana edelleenkin perusteltu. Teoksen sisältämät merki-
tykset eivät lähtökohtaisesti kuulu oikeudellisen arvioinnin piiriin ja 
jälkistrukturalistinen kritiikki ”tekijän kuolemasta” näyttää horjuttavan 
tekijänoikeudellista tekijäkäsitystä sangen vähän.57 Samalla kirjallisuu-
dessa näyttää korostuvan jälleen tekijän henkilö, ei tekstin merkitysten 
luojana, mutta tekstin kokoajana, esille panijana ja tuottajana, kuten 
Kuusela on todennut.58 

Ovatko kirjallisuudentutkimuksen keinot lainkaan tarpeellisia 
tekijän oikeusjuristille? Kirjallisuudentutkija voi jäsentää teoksen 
välittämiä merkityksiä, mutta onko teoksen merkityksillä relevanssia 
teoksen muotoa korostavassa tekijänoikeudellisessa arvioinnissa? 
Vaikka tekijän oikeus korostaa tekijää teoksen muodon aikaansaajana, 
on silti huomattava, että tekijänoikeuden tekijäkäsityksessä on sen 
muodollisuudesta huolimatta sangen romanttinen pohjaväre. Tekijän 
henkilö onkin yksi mittapuu, jota oikeudellisessa arvioinnissa voidaan 
käyttää hyväksi. Oikeustieteilijät Kristiina Harenko, Valtteri Niiranen 
ja Pekka Tarkela ovat tekijänoikeuslain kommentaarissaan todenneet 
tekijän ilmentävän ”luovassa toiminnassaan ajatuksiaan, tunteitaan, 

57 Saunders 1992, 223, 233. Ks. myös Bently 1994, 982. 
58 Kuusela 2015, 37. 
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kokemuksiaan ja tietojaan”.59 Teoksen välittämät merkitykset voivat 
ainakin tietyissä tapauksissa olla osana tekijänoikeudellista ratkaisua 
ja tällöin kirjallisuudentutkimuksen metodit voivat toimia myös juri-
disen työn apuvälineinä. Nämä kysymykset liittyvät parodiaan, kahden 
teoksen samankaltaisuuteen, tekijän moraalisiin oikeuksiin sekä klassik-
kosuojan60 sisältämään sivistyksellisen edun käsitteeseen.

Ratkaistaessa esimerkiksi sitä, onko myöhempi teos aikaisemman 
teoksen parodia, joudutaan katsomaan teoksia niiden pintoja syvem-
mälle.61 Parodian tarkoituksena on luoda ivallinen tai leikittelevä suhde 
aikaisempaan teokseen ja sen välittämiin merkityksiin.62 Parodia muis-
tuttaakin aina jollakin tavalla parodioimaansa kohdetta. Niin kutsutun 
parodiapoikkeuksen nojalla aikaisempaa teosta imitoiva tai jäljittelevä 
teos voidaan kuitenkin katsoa tekijänoikeuslain 4.2 §:n nojalla uudeksi 
ja itsenäiseksi teokseksi. Tekijänoikeusloukkausta ei tällöin tapahdu, 
vaikka teosten välillä olisikin samankaltaisuutta. Kahden teoksen välinen 
tunnistettavuus on jo sinänsä parodian edellytys.63 

Teoksen parodisuuden tunnistamiseen tarvitaan taiteentutkimuksen 
ja kirjallisuustieteen metodeja ja teoreettisia jäsennyksiä. Jos myöhäi-
sempi teos ymmärretään aiemman parodiaksi, tekijänoikeuden louk-
kausta ei tapahdu, vaikka teosten välillä olisikin tunnistettavaa saman-
kaltaisuutta. Jos taas jälkimmäinen teos vain toistaa aiemman teoksen 

59 Harenko, Niiranen & Tarkela 2016, 67: ”Moraaliset oikeudet liittyvät tekijän persoonan 
kunnioittamiseen. Tekijä ilmentää luovassa toiminnassaan ajatuksiaan, tunteitaan, koke-
muksiaan ja tietojaan. Moraalisilla oikeuksilla suojataan tekijän erityistä suhdetta teok-
seensa. Tämän vuoksi ne eivät pääsääntöisesti ole luovutettavissa. Moraalisia oikeuksia ovat 
isyysoikeus ja respektioikeus (kunnioittamisoikeus).” 
60 Klassikkosuojan eli tekijänoikeuslain 53 § 1 momentin nojalla, ”jos kirjallisen tai tai-
teellisen teoksen suhteen tekijän kuoltua menetellään julkisesti sivistyksellisiä etuja louk-
kaavalla tavalla, on asetuksella määrättävällä viranomaisella valta, vaikka tekijänoikeus on 
lakannut tai sitä ei ole ollut, kieltää sellainen menettely.” 
61 Alén-Savikko 2016, 225–233. 
62 Alén-Savikko 2016, 225–232. Vastaavasti esim. ratkaisussa EUT Deckmyn todettiin 
parodian tunnusmerkkinä olevan se, että ”siinä viitataan olemassa olevaan teokseen mutta 
poiketaan siitä havaittavissa olevalla tavalla, ja toisaalta se, että se on huumorin tai pilailun 
ilmentymä.” Tässä suhteessa kysymys siitä, onko myöhempi teos humoristinen tai pilaileva 
edellyttää teoksen tulkintaa. Ks. EUT Deckmyn, kohta 20. 
63 Alén-Savikko 2016, 219 ja siinä viitattu tekijänoikeusneuvoston lausunto TN 2012:3. 
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omaperäisiä osia ilman parodista suhdetta niihin, kyse on pikemminkin 
tekijänoikeuden loukkauksesta. Jälkimmäisen teoksen määrittelyssä 
parodiaksi ei voida yksinomaan nojautua siihen, mitä teoksen tekijä on 
omien sanojensa mukaan teoksellaan halunnut välittää, tai mitä arvoja ja 
ideologioita alkuperäinen teos ilmentää.64 Tekijä ei voi tyhjentävästi mää-
ritellä teoksensa merkityksiä, huolimatta siitä, että tekijällä on teokseen 
kohdistuva tekijänoikeus. Alkuperäisen teoksen ja parodian suhdetta 
voidaan jäsentää kirjallisuudentutkimuksen keinoin, tarkastelemalla 
myös sitä teoreettista käsitystä tekijästä sekä teoksen merkityksestä, 
jotka teoksista itsestään nousevat. Siten kirjallisuudentutkimuksen 
tekijä käsitys voi toimia myös juridisen päätöksenteon apuvälineenä, kun 
tulkitaan teoksen välittämiä merkityksiä ja sitä onko kyse parodiasta. 

Toiseksi kirjallisuudentutkimuksen keinoin voidaan tarkastella myös 
kahden teoksen samankaltaisuutta väitettyä tekijänoikeusloukkausta 
ratkaistaessa. Aikaisempaan teokseen kohdistuva tekijänoikeus tulee 
loukatuksi, jos teos sellaisenaan tai muutettuna, tai sen yksittäinen 
omaperäinen osakin tulee luvatta käytetyksi myöhemmässä teoksessa. 
Kyse on aikaisemman teoksen tai sen osan käytöstä ”mikäli vastaanottaja 
mieltää teokset yhtenä ja samana”.65 Edelleen se, millä tavoin teokset 
mielletään ja minkälaisen vaikutelman ne vastaanottajassa synnyttävät, 
on kysymys, johon voidaan vastata myös kirjallisuudentutkimuksen 
keinoin. Jos esimerkiksi myöhemmin tehdyn elokuvan väitetään louk-
kaavan aiemmin kirjoitetun kirjan tekijänoikeutta, joudutaan ottamaan 
kantaa siihen, onko kyse samasta teoksesta tai sen muunnelmasta. 
Teoksen luomat mielikuvat syntyvät myös niiden merkitysten kautta, 
joita teoksesta välittyy, eikä teosten samankaltaisuuden arviointi voi 
välttämättä olla yksinomaan mekaanista teoksen ulkomuodon tarkas-
telua. Sen selvittämiseksi, millä tavoin yleisö tulkitsee teosta ja miten teos 
vastaanotetaan, voidaan käyttää hyväksi kirjallisuudentutkimusta. Tässä 
tekijänoikeudellisessa arvioinnissa myös teoksen tekijää sekä teoksen 
tulkintaa koskevat teoreettiset menetelmät voivat olla avuksi.

Kolmanneksi tekijänoikeuslain 53 §:n klassikkosuojan nojalla sellai-
senkin teoksen, johon kohdistuva tekijänoikeus on jo rauennut, julkinen 

64 Alén-Savikko 2016, 197, 207. 
65 Alén-Savikko 2016, 218 ja siinä viitattu tekijänoikeusneuvoston lausunto TN 2012:3. 
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ja sivistyksellistä etua loukkaava käyttäminen voidaan viranomaisen 
toimesta kieltää. Lainkohdan soveltaminen edellyttää kannanottoa siitä, 
mitä arvoja ja intressejä sivistykselliseen etuun sisältyy, kenen edusta 
tällöin on kyse, sekä millä tavoin nämä arvot ja intressit voivat tulla louka-
tuiksi. Lainkohdan nojalla on annettu vain kerran teosten käytön kieltävä 
tuomio.66 Kyse oli klassikkoina pidettyjen lastenkirjojen maahantuonnin 
kieltämisestä siksi, että kirjojen käännökset oli tehty huolimattomasti ja 
teosten sisältöjä oli muuteltu. Arvioitaessa sivistyksellisen edun loukka-
usta ei voitane olla ottamatta kantaa siihen, mitä arvoja, ideologioita ja 
merkityksiä teos yleisölleen välittää, ja toisaalta millä tavoin ne otetaan 
vastaan nykyisessä kulttuurisessa ympäristössä. Kyse voi olla myös siitä, 
minkälainen tekijä teoksesta itsestään voidaan konstruoida, eikä niin-
kään siitä, mitä teoksen aikaansaanut henkilö on teoksellaan pyrkinyt 
ilmaisemaan tai mitä hän henkilökohtaisessa elämässään on edustanut. 
Samalla kyse voi olla myös siitä, miten teos on yhteiskunnallisesti ase-
moitunut sen tekijän kirjailijakuvan kautta. Kansalliskirjailijan ase-
massa pidetyn kirjoittajan teokseen voi kohdistua sivistyksellisiä etuja 
eri tavoin kuin suurelle yleisölle tuntemattomaksi jääneen kirjoittajan 
teoksiin. Näiden kysymysten ratkaisemisessa kirjallisuudentutkimuksen 
tekijäkäsityksistä voi olla apua myös juridisessa päätöksenteossa.

Neljänneksi tekijänoikeuslain sisältämiä moraalisia oikeuksia tarkas-
teltaessa voidaan joutua ottamaan kantaa paitsi teoksen sisältämiin tai-
teellisiin arvoihin ja tekijän taiteelliseen omalaatuisuuteen myös tekijän 
teoksellaan välittämään sanomaan ja ideologiaan.67 Kyse ei välttämättä 
ole yksinomaan siitä, mitä tekijä on henkilökohtaisessa elämässään 
edustanut, vaan myös siitä minkälainen käsitys tekijästä teoksen itsensä 
perusteella voidaan muodostaa, sekä mitä merkityksiä teos vastaanotta-
jalleen välittää. Kysymystä siitä, minkälainen käyttö voi loukata tekijän 
respektioikeutta, tulee tarkastella ainakin osittain sen tekijäkäsityksen 
kautta, joka teoksesta itsestään voidaan rakentaa. Teoksen kirjallinen 
tulkitseminen voi siten määritellä niitä teoksen sisältämiä arvoja, joita 
respektioikeus suojaa.

66 Niin kutsuttu ”Kynäbaari” -ratkaisu, KKO 1967 II 10. 
67 Pihlajarinne 2012, 394. 
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Pyrin näillä lyhyillä esimerkeillä osoittamaan, että tekijänoikeuden 
muotoa korostava perusluonne ei täysin sulje pois teoksen sisältämien 
merkitysten tulkintaa tekijänoikeudellisia ongelmia ratkaistaessa. Siten, 
vaikka tekijänoikeudellinen tekijäkäsitys perustuu teoksen ulkoisen 
muodon aikaansaamiseen, voi kirjallisuudentutkimuksen välineillä ja 
niissä vaikuttavilla käsityksillä olla osansa myös käytännön juridiikassa 
ja oikeudellista arviointia tehtäessä.

Entä onko tekijänoikeuden tekijäkäsitteen ja sen teorian tunteminen 
tarpeellista kirjallisuuden näkökulmasta muutenkin kuin käytännön 
oikeudellisten edellytysten selvittämiseksi? On huomattava, että vain 
tekijänoikeuslakia tuntemalla voidaan osallistua sitä koskevaan kriitti-
seen ja uudistavaan keskusteluun.68 Tekijänoikeuslaki luo yhtäältä niitä 
puitteita, joista käsin luovaa työtä voidaan oikeudellista suojaa saaden 
tehdä. Toisaalta rajoja asettamalla se säätelee tekijöiden ja teosten vas-
taanottajien keskinäisiä intressejä. Kun tekijän hahmo oli 1700-luvulla 
uuden tekijänoikeuslain myötä tullut määritellyksi Englannissa, tämä 
juridinen toimintamalli otettiin vähitellen käyttöön myös muissa maissa 
ja siitä muodostui pian vakiintunut tapa ajatella tekijän, teoksen ja yleisön 
välisiä oikeudellisia suhteita. Romantiikan aikakaudella muotoutunut 
ideaali poikkeuslahjakkaasta kirjallisesta nerosta kykeni käytännössä 
toteutumaan siinä oikeudellisessa haarniskassa, joka tekijänoikeudessa 
oli luotu. Lainsäädäntö ei siis vain luonut oikeudellista sääntelyä, vaan 
myös ohjasi tapaa ajatella ja mieltää luovan työn tapoja tietyllä tavalla. 
Vastaavasti kun Yhdysvaltain korkein oikeus oli 1800-luvulla avannut 
oven myös muunlaisille tekijöille kuin vain kirjoittajille, tekijän käsitettä 
alettiin käyttää laajemmin kuin vain kirjoittamisen merkityksessä myös 
oikeudellisen ratkaisutoiminnan ulkopuolella.

Kirjallisuudentutkijan sekä luovan kirjoittajan tulisi tuntea nykyisen 
tekijänoikeuslain taustalla olevia ajattelutapoja sekä lainsäädännön 
suomia mahdollisuuksia käyttääkseen niitä hyväkseen ja haastaakseen 
tekijänoikeuslain rajoja sellaisissa ongelmakohdissa, jotka voivat estää 
tekijänoikeuslain tarkoitusta luovan työn edistäjänä ja teosten yleisön 
saataville saattajana. Myös lainsäädännön rajoja tulee tutkia ja osallistua 
siten lainsäädäntöä kehittävään ja uudistavaan kriittiseen keskusteluun.

68 Esim. Alén-Savikko 2016, 250. 
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Esimerkkinä tästä voidaan pitää valmiita tekstejä uudella tavalla käyt-
tävää kirjallista kuraattoria, jonka luova panos ei kohdistu uuden tekstin 
kirjoittamiseen, vaan jo olemassa olevien tekstien käyttämiseen uudella 
tavalla ja uusissa käyttöyhteyksissä. Tällöin teoksen taustalla oleva luova 
prosessi, eli se miten tekstejä on valittu ja miten niitä on käytetty, voi 
välittää erilaisia merkityksiä. Tekijänoikeuden näkökulmasta joudutaan 
pohtimaan käytettyihin tekstiaineksiin kohdistuvaa tekijänoikeutta. 
Tekijäkäsitysten tasolla kirjallinen kuratointi on lähellä tekijänoikeus-
lain  5  §:n mukaista kokoomateoksen luomista. Kokokoomateoksen 
tekijä luo aikaisempia teoksia yhdistelemällä uuden teoksen, mutta 
hänen oikeutensa kokoomateokseen ei kuitenkaan voi rajoittaa aikai-
sempiin teoksiin kohdistuvaa tekijänoikeutta. Jos kirjallinen kuraattori 
käyttää sellaisia tavanomaisia aineistoja, joihin ei ylipäätään kohdistu 
tekijänoikeutta, työn tuloksena voi syntyä uusi teos myös tekijänoikeus-
lain 1 §:n merkityksessä. Kuraattorikin voi tehdä omaperäisiä valintoja 
kootessaan sitä aineistoa, jota käyttämällä hän pyrkii tuottamaan uuden 
teoksen.69 Kuraattorin tekemisessä oleellista ei ole uuden sisällön luo-
minen sinänsä, vaan jo olemassa olevien aineistojen käyttäminen uudella 
tavalla.70 Kuraattorinkin työ voi olla tekijänoikeudellisesti relevanttia. 

Taiteellinen tai kirjallinen kokeilunhalu ei kuitenkaan voi olla perus-
teettomasti ristiriidassa aikaisempien tekijöiden intressien kanssa. 
Tekijänoikeuslaki voi tehdä rajoituksia tekijänoikeudenhaltijan yksin-
oikeuteen, mikäli rajoituksen myötä sallittava tekotapa on omiaan 
edistämään luovaa työtä tai voi perustellusti lisätä teosten saatavuutta ja 
niiden käyttöä. Näin onkin ollut juuri parodian kohdalla, ja voidaan kysyä, 
tulisiko esimerkiksi kirjallinen kuratointi nähdä omalajisena tekotapana, 
joka perustelisi tekijänoikeuden poikkeusta. Tämä olisi kuitenkin perus-
teltava niiden tarkoitusten valossa joita tekijänoikeuslainsäädännöllä 
ylipäätään on. Tähän keskusteluun osallistuttaessa tulisi yhtäältä tuntea 
niin tekijänoikeuslain sisältöä kuin lain tarkoitusta sekä toisaalta kirjal-
lisuudessa ja taiteessa vallitsevia käsityksiä ja toimintatapoja. Tekijän 
käsite voi tarjota alustan, jolla kirjallisuuteen ja tekijänoikeuteen kuu-
luvat erilaiset intressit ja tarkoitukset yhdistyvät.

69 Kuusela 2015, 39. 
70 Kuusela 2015, 41. 
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En ole yksin 
Kollaasintekijän suhde tekijyyteen

Tatu Tuominen

Kirjakaupassa käteeni osuu kirja, jonka tenhovoimaiset kuvat modernin 
arkkitehtuurin merkkirakennuksista saavat minut innostumaan. 
Voisinko teoksissani jotenkin välittää niiden veistosmaisen muodon ja 
viileän monumentaalisuuden muillekin? Työhuoneella leikkaan ensiksi 
kuvasivut irti kirjasta. Tämän jälkeen leikkaan kuvista irti muotoja, joita 
sommittelen toistensa päälle erilaisiksi kokonaisuuksiksi. Teen liimaten 
kirjan sivuista yhdistelmäkuvia. Lopulta kehystetyt kollaasini ovat näyt-
telyssä ja näen kun niitä katsellaan tarkkaan. 

Tämä lyhyt esimerkki taiteellisesta prosessistani herättää kysymyksiä: 
Miltä toisen teoksen lainaaminen tuntuu? Onko kuvataiteilijan mah-
dollista synnyttää jotakin uutta ja alkuperäistä? Tuntuvatko tekemäni 
teokset omilta? Tässä tekstissä pyrin vastaamaan muun muassa näihin 
kysymyksiin kertomalla lainojen käytöstä omassa taiteellisessa työsken-
telyssäni ja valottamalla taiteellista prosessiani kuvien kautta. Samalla 
kartoitan suhdettani tekijyyteen ja alkuperäisyyteen.

Olen kuvataiteilija ja työskentelen monimediaalisesti. Teokseni ovat 
muun muassa grafiikkaa, kollaasia, maalausta, piirustusta, ääntä, liik-
kuvaa kuvaa ja installaatioita. Julkaisen myös musiikkia, jonka pohjana 
ovat sämplätyt äänitteiden palaset. Lähes aina teoksieni lähtökohtana tai 
lähdemateriaalina on osia jo olemassa olevista teoksista – tai oikeammin 
niiden reproduktioista. Käytän teosteni lähdemateriaalina esimer-
kiksi kirjojen kuvasivuja tai vaikkapa pikkuruisia äänitteiden palasia. 
Sämplään, lainaan, siteeraan, approprioin – miksi sitä kukakin haluaa 
kutsua. Muokkaan ja yhdistän. Lopuksi asetan tässä prosessissa synty-
neen teoksen julkisesti esille näyttelyyn omana teoksenani.

Viime vuosina teosteni aihepiirinä on ollut moderni arkkitehtuuri ja 
modernin utopiat. Teokseni käsittelevät myös painettua kuvaa ja kirjaa 
sekä sitä, minkälaisia merkityksiä ne saavat tänä päivänä. Olen valinnut 
tekotavakseni kollaasin, sanan laajassa merkityksessä, sillä haluan 
kokeilla miten voin valmiita kuvia käyttämällä, niitä uudelleen kon-
tekstualisoimalla, saada aikaan merkityksiä, jotka puhuttelevat teoksen 
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kokijaa käsillä olevassa hetkessä – ja samalla kertovat myös jotain lainat-
tujen kuvien alkuperästä.

Teossarjani Carceri contemporanei lähtökohtana ovat olleet Alvar 
Aallon rakennussuunnitelmat – piirustukset Villa Maireasta, Säynät-
salon kunnantalosta ja Seinäjoen kirjastosta, jotka löysin julkaistuna 
vektorimuotoisina digitaalisina kuvatiedostoina. Alvar Aalto on tun-
nettu suomalaisen arkkitehtuurin ja kansainvälisen modernismin 
sankari, ja minua kiehtoo sodanjälkeisen modernismin tekijämyytti. 
Herooinen miesarkkitehti voi yksin ratkaista yhteiskunnan ongelmat 
piirustuspöytänsä ääressä. Tämä myyttinen tekijä pystyy synnyttämään 
omien poikkeuksellisten kykyjensä, aikansa uusimman tiedon ja raken-
nusteknologian avulla jotain täysin uutta sekä mullistavaa.

Aallon töihin pohjaava grafiikansarjani oli eräänlainen koe. Jos lainaan 
alkuperäisen luovan tekijän piirustusten viivoja ja piirrän niillä oman 
”rakennukseni”, välittyykö aaltomaisuus teoksestani? Ovatko sarjani 
teokset kenties myös synnyttäneet jotakin uutta ja mullistavaa?

Kuva 1: Tatu Tuominen, Carceri Contemporanei (Seinäjoen kirjasto II) (2016).  
KUVA: TATU TUOMINEN
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Aloitin teossarjan tekemisen sämpläämällä kuvankäsittelyohjelmalla 
Aallon piirustuksia: kopioin digitaalisesti yhden viivan sieltä, toisen 
täältä, rakennuksen nurkan tuolta ja ikkunanpokat täältä. Kopioin, leik-
kasin, vääristin ja kasasin viivoja päällekkäin. Koostin niistä digitaalisia 
sommitelmia, kahden pakopisteen perspektiivissä olevia tilailluusioita.

Sen jälkeen uursin plotterilla eli tietokoneavusteisella leikkurilla val-
mistamieni kuvien viivastot muovikalvolle grafiikan laataksi, painomat-
riisiksi. 

Kuva 3: Digitaalinen matriisi teokseen Carceri Contemporanei (Seinäjoen 
kirjasto II) (2016). KUVA: TATU TUOMINEN

Kuva 2: Alvar Aalto, Villa Mairea (1939). KUVA: TATU TUOMINEN
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Kuva 4: Uurrettuja viivoja asemointikalvolla, jota käytettiin Carceri 
Contemporanei (Säynätsalon kunnantalo V) -teoksen (2016) painomatriisina.  
KUVA: TATU TUOMINEN

Tässä vaiheessa prosessia mukaan tuli luottovedostajani, joka hiersi 
painovärin kalvon uurteisiin ja painoi kuvan prässin avulla ohuelle japa-
ninpaperille. Lopulta leikkasin painetun japaninpaperin sekä ohutta 
japanilaista väripaperia palasiksi ja liimasin ne kerroksiksi paksummalle 
lumppupaperille. Näin syntyi illuusio rakennelmasta tilassa, joka muo-
doiltaan viittaa modernismin perintöön ja samalla kuvaa myös elämän-
tapaamme sekä asumisen ja rakentamisen ideaalejamme. 

Sarjani kertoo myös paperista sotien jälkeisen modernismin ja sitä 
edeltävänkin ajan arkkitehtuurin alustana. Nykyarkkitehdin voi olla 
vaikea muistaa, että rakennusten suunnittelun pohjana olivat vielä kol-
mekymmentä vuotta sitten kynällä paperille piirretyt mittakaavapiirus-
tukset.

Kun teen olemassa oleviin kuviin tai materiaaleihin pohjautuvaa 
teosta, se alkaa työstämisen aikana tuntua omalta. Teoksen tekeminen 
on kuvallisen lisäksi myös kehollinen prosessi. Se on hiljaista liikettä työ-
huoneella, kuvien sovittamista toisiinsa, materiaalien fyysistä muokkaa-
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mista ja yhdistämistä. Lisäksi se on yhteistyötä ja yhteydenpitoa muiden 
ihmisten kanssa. Aktiivinen toiminta ja sosiaalinen vuorovaikutus ovat 
myös teokseen liittyvää ajattelua ja merkityksenantoa.

Jo vedostajan käyttäminen osana taiteellista prosessia haastaa teki-
jämyytin, jonka mukaan taiteilija luo teoksensa yksin. Todellisuudessa 
kuvataiteilija ei koskaan voi toimia yksin. Vaikka teokset ovatkin useim-
miten yhden tekijän nimissä, taiteellinen prosessi ei rajaudu yhteen 
henkilöön. Yksinkertaistaen: hyvin harvoissa tapauksissa taidemaalari 
hiertää itse pigmentin maaliinsa tai videotaiteilija tekee teoksensa värin-
määrittelyn. Minun teokseni ovat aina myös toisten teoksia.

Teossarjani nimi Carceri contemporanei on viittaus 1700-luvulla elä-
neen italialaistaiteilija Giovanni Battista Piranesin grafiikansarjaan Car-
ceri d’invenzione vuodelta 1750. Piranesin sarja esittää arkkitehtonisen 
dystopian, kuviteltuja maanalaisia vankiloita. Taidehistoriassa sarjan 
katsotaan olevan osa kapriisin lajityyppiä, joka esittää arkkitehtonisia 

Kuva 5: Tatu Tuominen, Carceri Contemporanei (Säynätsalon kunnantalo V) 
(2016).  KUVA: TATU TUOMINEN
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fantasioita, maisemia rakennuksineen ja usein arkeologisine raunioi-
neen.

Alkuperäisyys ei taidegrafiikan kontekstissa ole ongelmaton käsite. 
Grafiikan vedos tuotetaan mekaanisesti painamalla, kun taas kuvatai-
teessa teoksen käsin tuottamisen katsotaan olevan yksi alkuperäisyyden 
tae. Taidegrafiikassa kuva painetaan usein editioina, sarjana identtisiä 
vedoksia, kun taas maalaustaiteessa teos on ainoa laatuaan ja läsnä vain 
yhdessä paikassa samaan aikaan. Juuri tämän vuoksi taidegrafiikan on 
pitkään ajateltu olevan vähemmän alkuperäistä, ja siten myös vähemmän 
arvokasta, kuin maalaustaiteen.

Kuvasarjani katsoja voi pohtia minkälainen suhde teoksellani on Alvar 
Aallon suunnitelmiin tai Piranesin grafiikkaan – tai vaikkapa tämän 
päivän teräs- ja lasiarkkitehtuuriin. Samalla herää kysymys siitä, kuka 
onkaan tekijä. Jos teos muistuttaa Aallon piirustuksia tai Piranesin gra-
fiikkaa, millä ehdoin se on myös minun teokseni? 

Kuva 6: Giovanni Battista Piranesi, Goottilainen kaari sarjasta Carceri 
d’invenzione (n. 1749–50). KUVA: THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART
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Kuva 7: Tatu Tuominen, Carceri Contemporanei (Säynätsalon kunnantalo I) 
(2016). KUVA: TATU TUOMINEN
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Toinen teossarjani, jota tässä käsittelen ja johon viittasin tekstin alussa, 
on kolmetoistaosainen kollaasisarja nimeltä Palasia kirjasta The Future 
of Architecture Since 1889. Tämän teossarjan lähtökohtana ja fyysisenä 
lähdemateriaalina on Jean-Louis Cohenin kirja The Future of Architec-
ture Since 1889.

Cohenin kirja on myös fyysinen esine. Se sisältää sivun kokoisia off-
set-litografian keinoin öljyväreillä laadukkaasti painettuja kuvia raken-
nuksista ja niiden suunnitelmista sekä toteutumatta jääneiden raken-
nusten suunnitelmista. Leikkasin kirjan sivuista muotoja ja koostin 
leikkaamistani palasista yhdistelmäkuvia, uusia ”rakennuksia”. Kirjan 
kuvissa minua kiinnosti se, miten niitä muokkaamalla voisin luoda 
uuden, vaihtoehtoisen modernin arkkitehtuurin historian.

Kuva 8: Tatu Tuominen, Palasia kirjasta The Future of 
Architecture Since 1889 (Suunnitelma) (2018).  
KUVA: VISA KNUUTTIILA
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The Future of Architecture since 1889 on klassikko omassa genressään. 
Se esittelee arkkitehtuurin modernismin historiaa. Arkkitehtuurikir-
joille ominaiseen tapaan se toistaa arkkitehtuurin kaanonia esittelemällä 
valokuvissa tuttujen arkkitehtien tuttuja merkkirakennuksia. Näistä 
kuvista puuttuvat ihmiset – rakennuksen sosiaalinen ulottuvuus tekee 
tilaa monumentaalisuudelle. Tämä esitystapa kiinnostaa minua ja sai 
minut valitsemaan kirjan lähdemateriaaliksi omille teoksilleni.

Yhdessä sarjan teoksista, Palasia kirjasta The Future of Architecture 
Since 1889 (Kaksi monumenttia), leikkasin rasteroidun kuvan venäläisen 
konstruktivistin Vladimir Tatlinin Kolmannen internationaalin muis-
tomerkistä (1919–1920) aukkona Eiffel-tornia kuvaavaan kirjan sivuun. 
Näin kaksi vallankumouksellista ja utopistista tornirakennelmaa ovat 
samaan aikaan samassa tilassa. 

Mitä tapahtuu, kun katsotaan kollaasia? Kun kaksi eri lähteistä peräisin 
tulevaa kuvaa asetetaan päällekkäin samalle näyttämölle samaan aikaan, 

Kuva 9: Jean-Louis Cohen: The Future of Architecture Since 1889.  
KUVA: TATU TUOMINEN
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katsomisen hetkessä kuvista muodostuu synteesi, joka synnyttää uusia 
merkityksiä. Eripariset kuvaelementit alkavat resonoida keskenään. 
Ne värähtelevät yhteisellä taajuudella. Kuvaelementit näkyvät kuvassa 
erillisinä ja suhteessa toisiinsa. Katsojan näkö kulmasta teoksen mer-
kitykset eivät synny vain kahden kuvan erillisillä alueilla vaan myös 
näiden kahden eriparisen elementin rajalla. Raja on aktiivinen reuna, 
jossa aikaisemmin erillään olleet kuvat yhdistyvät. Rajalla voidaan nähdä 
kirjaimellisen asioiden yhteen sulautumisen li säksi myös merkitysten 
metamorfoosi.

Kollaasini Palasia kirjasta The Future of Architecture Since 1889 (Teli-
neet) olkoon esimerkkinä alkuperäisyydestä ja sen paikallistamisen 
ongelmasta. Kyseisessä kollaasissa liimasin lumppupaperille kaksi 
Cohenin kirjan kuvasivua päällekkäin. Päällimmäiseen sivuun leikkasin 

Kuva 10: Tatu 
Tuominen, Palasia 
kirjasta The Future 
of Archi tecture 
Since 1889 (Kaksi 
monumenttia) 
(2018).  
KUVA: TATU TUOMINEN
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reiän, jonka muoto on peräisin Constant Nieuwenhuysin New Babylon 
-utopiakaupunkia kuvaavasta installaatiosta otetusta valokuvasta. Kol-
laasissa on siis läsnä kolme kuvaa samassa tilassa.

Mutta mistä kohtaa kollaasista voi löytää jotakin alkuperäistä? Onko 
valokuvapohjainen painokuva Gerrit Rietveldin piirustuksesta Rietveld 
Schröderhuis -rakennuksesta, joka näkyy kuvassa beesinä pohjavärinä, 
alkuperäinen? Entä Walter Gropiuksen Dessaussa sijaitsevia Bau-
haus-rakennuksia esittävä valokuva, joka näkyy kollaasissa tumman-
ruskeina alueina? Vai ovatko alkuperäisteoksia vain näiden paperille 
painettujen valokuvien esittämät fyysiset rakennukset tai arkkitehdin 
alkuperäinen piirustus? Onko Constant Nieuwenhuysin installaation 
muoto, josta otetun valokuvan ääriviivojen mukaan olen leikannut reiän 

Kuva 11: Tatu 
Tuominen: Palasia 
kirjasta The Future 
of Architecture 
Since 1889 
(Telineet) (2018). 
KUVA: TATU TUOMINEN
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Rietveldin piirustusta esittävään kirjan sivuun, alkuperäinen? Voivatko 
tietystä pisteestä veistoksesta otetun kaksiulotteisen kuvan ääriviivat olla 
alkuperäisiä, vai onko veistoksen muoto alkuperäinen vain kolmiulottei-
sessa olomuodossaan?

Entä onko reprografi, joka on valokuvannut Gerrit Rietveldin piirus-
tuksen, alkuperäistä luonut tekijä? Onko valokuvaaja, joka lentokoneesta 
käsin kuvasi Walter Gropiuksen suunnitteleman talorykelmän, alkupe-
räistä luonut tekijä? Onko Jean-Louis Cohenin kirja, jossa molemmat kuvat 
on julkaistu, alkuperäinen teos? Vai lainaako se vain valokuvaajien kuvia 
– tai vaihtoehtoisesti lainaako se arkkitehtien rakennuksia ja piirustuksia?

Missä näistä edellä mainituista paikoista alkuperäisyys sijaitsee? Onko 
se piirretyssä rakennuksen suunnitelmassa, itse rakennuksessa, raken-
nusta kuvaavassa valokuvassa, siitä otetussa reprokuvassa, kirjan digitaa-
lisessa taittopohjassa, paperin pinnalla reprokuvan pohjalta painetussa 
painokuvassa vai valokuvia ja tekstiä yhdistävässä paperisessa kirjassa? 
Ilmeneekö alkuperäisyys vasta havaintotapahtumassa, kun kirjan sivun 
kuituiseen pintaan painetut rasteripisteet hahmottuvat katsojalle moni-
värisenä kuvana optisen sekoittumisen myötä, vai onko alkuperäisyys 
koodattu jollain tavalla jo paperin pinnassa olevaan mustekerrosten som-
mitelmaan? Voiko se olla läsnä näissä kaikissa paikoissa samaan aikaan?

Kuka tai ketkä ovat alkuperäisyyttä luoneita tekijöitä: arkkitehti, hänen 
rakennuksensa suunnitteluun osallistuneet kollegat, valokuvaaja, repro-
kuvaaja, kirjan kirjoittanut tai toimittanut henkilö, kuvatoimittaja, kirjan 
taittanut graafikko vai kenties kirjan kuvat värierotellut reprografi?

Entäpä sitten kollaasini? Rikonko minä lainatessani kuvia kollaasiini 
jonkun edellä mainitun tekijän oikeuksia omaan teokseensa? Entä onko 
kollaasini lainkaan alkuperäinen suhteessa minuun, jos siinä ovat kaik-
kien näiden ihmisten mahdollisesti alkuperäiset teokset jollain lailla 
läsnä? Voivatko alkuperäistä olla yhtä aikaa kaikki edellämainitut asiat 
vai sulkeeko alkuperäisyys toisen alkuperäisyyden pois?

Lainaamisella on oma etiikkansa osana taiteellista prosessia. Olen 
kasvanut aikuiseksi ja tehnyt työtäni kuvataiteilijana aikana, jolloin 
1700-luvulla alkunsa saanut romanttinen tekijäkäsitys oli yhä yleisesti 
vallitsevin näkemys tekijyydestä. Sen mukaan on olemassa jonkinlainen 
nollapiste, jossa tekijä luo tyhjästä yksin jotakin alkuperäistä. Siksi teosta 
tarkasteltaessa tekijyys ja alkuperäisyys ovat keskiössä.
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Vaikka en itse jaakaan tätä käsitystä, tiedän että osa Palasia kirjasta 
The Future of Architecture Since 1889 (Telineet) -teokseni kokijoista jakaa 
sen. Vaikka en näe itseäni alkuperäistä luovana tekijänä, peilaan omaa 
taiteellista työskentelyäni sitä vasten. Vaikka olen sitä mieltä, että en tee 
väärin käyttäessäni lainoja, sitaatteja tai sämplejä taiteellisessa työsken-
telyssäni, silti joka kerta kun lainaan jonkun muun nimissä olevaa teosta, 
tunnen ailahduksen syyllisyyttä: Ymmärtääkö teoksen yleisö motiivini? 
Onko tämä oikein tai laillista? Voinko taiteellisella työlläni rikkoa jonkun 
toisen tekijän oikeuksia teokseensa? Tekijämyytti ohjaa näillä tavoin 
taiteelliseen työskentelyyni liittyviä valintoja. Se, minkälaisia teokseni 
olisivat, jos tekijämyytti ei niihin vaikuttaisi, on saavuttamattomissani.

Kollaasien tekijänä olen väistämättä yhteydessä muihin tekijöihin. 
Ajattelen, että teoksellani kytkeydyn osittain minulle näkyvään ja osittain 
itsellenikin näkymättömään kulttuuriseen verkostoon, jossa teokseni 
asettuu yhdeksi solmukohdaksi monesta. Kaikki koskaan tehdyt teokset 
ovat osa tätä intertekstuaalisista siteistä muodostuvaa rihmastoa. Voin 
rakentaa yhteyksiä tietoisesti lainaamalla, viittaamalla ja siteeraamalla, 
mutta yhteydet muodostuvat suurelta osin itsestäni riippumatta, kun 
teos kohtaa kokijansa. Tekijyys on yksi näkökulma, jonka avulla voidaan 
yrittää hahmottaa kyseisen verkoston rakennetta.

En ole vielä törmännyt valmiiseen, täydelliseen, alkuperäiseen ja 
autonomiseen kuvaan. Kuvan merkitykset ovat jatkuvassa liikkeessä. Ne 
tuntuvat olevan joka katsojalle – ja joka katselukerralla – uusia. Ajattelen, 
että teos nähdään aina juuri käsillä olevasta hetkestä. Teos kohdataan 
siis aina sellaisena, jollainen se ei vielä koskaan aiemmin ole ollut. Teos 
kertoo osaltaan sitä edeltäneistä teoksista sekä kanavoi menneiden 
teosten virtaa kohti katsojaa, joka puolestaan on läsnä ainostaan nyky-
hetkessä. Tehdessäni teoksia tunnen olevani osa tätä jatkumoa. 
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Yleistä ja yksityistä etua
Tekijänoikeuden oikeutusperusteet

Riku Neuvonen

Tekijänoikeus on yksi niistä harvoista oikeuksista, jotka ovat jo 
1800-luvulta lähtien kehittyneet kansainvälisessä yhteistyössä ja perus-
tuneet erilaisiin ylikansallisiin normistoihin samalla kun muulle oike-
ustieteelle on ollut ominaista kiinnittyminen kansallisvaltioihin. Kärjis-
tetysti voidaan sanoa tekijänoikeuden kehittyneen omassa kuplassaan 
irrallaan oikeustieteen muutoksista. Aikojen saatossa tekijänoikeudesta 
on muodostunut erityislaatuinen yksinoikeus, johon on liitetty uusia 
oikeuksia ja rajoituksia. Ihmis- ja perusoikeuksien kasvanut vaikutus 
1900-luvun lopulta yhdessä 2000-luvun digitalisaation aiheuttaman 
murroksen kanssa on lähentänyt tekijänoikeutta niin muuhun yksityis-
oikeuteen kuin yleisesti muuhun oikeudelliseen normistoon. 

Tekijänoikeutta on perusteltu tekijän tekemän työn palkitsemisena, 
tekijän persoonalla ja teosten tuottamisesta seuraavalla yleisellä edulla. 
Tekijänoikeus on nähty olennaisena tapana tuottaa kulttuuria, ilmaisuja 
ja sisältöjä, jolloin se on edistänyt yleistä etua.1 Samaan aikaan yleisen 
edun nimissä tekijänoikeuteen on tehty lukuisia rajoituksia, joilla teki-
jälle kuuluvaa kattavaa yksinoikeutta on pyritty kaventamaan. Toisaalta 
yksinoikeuden suojaamiseksi tehtyjä rajoituksia on puolestaan rajoi-
tettu eli sidottu erilaisiin reunaehtoihin ja käyttötilanteisiin. Esimerkiksi 
sitaattioikeutta eli oikeutta ottaa sitaatteja julkaistuista teoksista rajoit-
tavat hyvän tavan vaatimus sekä perusteluvaatimus (vetoamisfunktio).

Oikeustieteen kannalta katsottuna tekijänoikeussäännöstö muo-
dostaa monin osin omalakisen kokonaisuuden. Suomessa kansallinen 
lainsäädäntö on verraten vanhaa ja uutta kansainvälistä sopimusainesta 
on liitetty siihen vähitellen, jolloin oikeustapausten ja esimerkiksi teki-
jänoikeusneuvoston lausuntojen merkitys on kasvanut. EU-oikeudel-
lisen tekijänoikeuden vaikutus on myös kasvanut jäsenyyden ajan ja sille 
on tyypillistä oikeustapauskeskeisyys. Tämä on tehnyt tekijänoikeuksiin 
liittyvästä oikeudellisesta ratkaisutoiminnasta ja osin tutkimuksestakin 

1 Esimerkiksi Novos & Waldman 1984. 
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yksityiskohtiin kiinnittyvää analyysia, jossa erityisesti oikeuskäytännön 
tulkinnoilla on suuri merkitys.2 Tällaisessa pikkutarkassa lähestymis-
tavassa voi käydä niin, että metsää ei nähdä puilta. Tekijänoikeudelli-
sessa keskustelussa onkin merkkejä siitä, että yleisen tason ideologinen 
ja poliittinen analyysi muuttuu pienten yksityiskohtien arvioinniksi.3 
Tekijänoikeuden pohjana on kuitenkin ylikansallinen säännöstö ja sen 
taustalla vaikuttavat valinnat, joiden merkitystä ja arvopohjaisuutta ei 
sanamuotoihin keskittyvä tutkimus ja tulkintakäytäntö usein tavoita.4

Tekijänoikeus eroaa muusta varallisuusoikeudesta siten, että siihen 
liittyy merkittäviä rajoituksia, luovutuskelvottomia oikeuksia sekä 
omana erityispiirteenään moraaliset oikeudet.5 Tekijänoikeuden muo-
dostuminen kiinnittyy vahvasti ajatukseen luovuudesta ja tekijyydestä 
jonain, joka on enemmän kuin omistaminen. Tekijänoikeudessa ei edes 
ole varsinaisesti kysymys omistamisesta, vaan oikeussuhteesta, joka teki-
jänoikeuden haltijalla on tekemisen tai luovutuksen perusteella teoksen 
kautta kaikkien muiden kanssa.6 Varallisuusoikeudet ovat oikeussuh-
teita, mutta niidenkin joukossa tekijänoikeus näyttäytyy omanlaisenaan.

Tekijänoikeus on vanha oikeus, joka kuuluu erilaisia historiallisia 
kerrostumia. Lakitekstin tasolla oleva sääntely elää ajassa, mutta monet 
normien taustalla olevat muuttujat pysyvät ennallaan ja luovat tekijänoi-
keudelle ajat ylittävää ja eri sääntelyvaihdot yhdistävää teoreettishisto-
riallista taustaa. Nämä taustat ohjaavat, tai ainakin niiden pitäisi ohjata, 
yksityiskohtaista sääntelyä ja oikeuskäytäntöä, samoin kuin niitä valintoja, 
joita tekijät, tekijänoikeuden haltijat ja teosten kuluttajat tekevät suhteessa 
tekijänoikeuteen. Nyt oikeuskäytäntöön perustuvat yksityiskohdat tun-
tuvat sen sijaan kärjistetysti ohjaavan tapaa hahmottaa ja tulkita tekijän-

2 Kivistö 2016, 3, 15. Kivistö kutsuu tekijänoikeuskulttuurissa vallitsevaa otetta kasuisti-
seksi, joka voi johtaa ylikäytännölliseen lainoppiin. 
3 Esimerkiksi Anette Alen-Savikko on kutsunut monia tarkastelukulmia teknisjuridisiksi 
kysymyksiksi. Alen-Savikko 2015, 177. 
4 Laajemmin esimerkiksi Pihlajarinne 2012, 383–395. 
5 Yleisesti omistamiseen ja omaisuuteen liittyvien asetelmien problematisointia. Oksanen 
1998, 51. 
6 HE 309/1993 vp s. 62. Tekijänoikeuskomitea oli pohtinut myös moraalisten oikeuksien 
suhdetta perusoikeuksiin ja liittänyt ne ainakin kunniansuojaan ja itsemääräämisoikeu-
teen. KM 1992:4, 100. 
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oikeutta myös laajemmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa. Enemmän 
pitäisi puhua tekijänoikeuden oikeuttamisesta tavalla, joka saa hyväk-
synnän tekijöiden omissa yhteisöissä eikä oikeudellisessa käsiteviidakossa. 

Käsittelen tässä kirjoituksessa tekijänoikeuden oikeuttamiskeskus-
telua oikeuttamisen maailmojen kautta. Tarkoituksenani on tyypitellä 
tekijänoikeuskeskustelussa esitettyjä kantoja, paikoitellen jopa kärjistää. 
Vanhana oikeutena tekijänoikeuteen on kerrostunut erilaista teoreet-
tista ja normipohjaista aineistoa, josta syntyy paikoin pirstalainen ja yksi-
tyiskohtainen kokonaisuus. Artikkelissani valaisen näitä murroskohtia 
ja perustelen tarvetta tekijänoikeuden oikeutusta ja asemaa koskevalle 
tutkimukselle ja uudelleenarvioinnille. 

Oikeutusta etsimässä

Ranskalaiset yhteiskuntafilosofit Laurent Thévenot ja Luc Boltanski 
ovat luoneet tyypittelyn, jonka avulla erilaisia oikeuttamiskeemoja ja 
-diskursseja voidaan luokitella niiden teoreettisen viitekehyksen perus-
teella.7 Malli on tarkoitettu hahmottamaan kiistoja, konflikteja ja niiden 
ratkaisumalleja. Kysymyksessä ei ole yleinen teoria yhteiskunnasta, saati 
oikeudesta. Oikeuttamisteorioiden käyttötarkoitus ovat julkiset kiistat, 
joissa argumentaatio perustuu arvoihin tai taustalla vaikuttaviin periaat-
teisiin. Nämä muodostavat sellaisen yhteisen mittapuun, jonka puitteissa 
annetut argumentit molemmat osapuolet hyväksyvät päteviksi väitteiksi.

Tällaisessa kiistassa perusarvot ovat jaettuja, mutta osapuolten 
argumentaation lähtökohdat ovat erilaisia. Tämän tyyppinen jaettujen 
arvojen mukainen kiista tuottaa järjestyksen, joka koostuu erilaisista 
maailmoista. Thévenotin ja Boltanskin maailmoja (tai valtapiirejä, kuten 
termi on joskus suomennettu) ovat alun perin olleet markkinoiden maa-
ilma, teollisuuden maailma, kansalaisuuden maailma, maineen maailma, 
inspiraation maailma ja kodin maailma. Myöhemmin on mukaan lisätty 
esimerkiksi ekologian maailma ja projektien maailma. Jokaisella maail-
malla on oma moraalisen arvon mittansa. Tätä mittaa tukevat tavat, joilla 
arvoa voidaan selvittää ja joihin argumentaatiossa sitoudutaan.8 

7 Boltanski & Thévenot 2006. 
8 Muussa oikeuttamiskeskustelussa on tuotu esiin, että työ ja ansaitseminen ovat keskeisiä 
oikeutusperusteita. Munzer 1990, 3–5. 
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Tekijänoikeuskeskustelun kannalta olennaisina pidän markkinoiden, 
teollisuuden, kansalaisuuden, maineen ja inspiraation maailmoja. 
Markkinoiden maailman arvon mittoja ovat raha ja voitto, teollisuuden 
tehokkuus ja tuottavuus, kansalaisuuden solidaarisuus ja yhteisvastuu, 
kun taas inspiraation maailma perustuu itsenäisyyden ja luovuuden 
arvoille. Inspiraation maailmaan liittyy perinteinen ajatus taiteilijasta 
luovana nerona. Inspiraation maailmaa luonnehtiva perusteos on Thé-
venotin ja Boltanskin mallissa kirkkoisä Augustinuksen Jumalan valtio, 
joka korostaa (uskonnollista) omistautumista, itsenäisyyttä ja välinpitä-
mättömyyttä etenkin rahassa mitattavista markkinahyveistä.9 Maineen 
maailman mittareita edustaa Thomas Hobbesin Leviathan, joka nostaa 
keskiöön muilta saadun tunnustuksen.10 Kansalaisuuden maailman 
arvoja edustaa Jean-Jacques Rousseaun Yhteiskuntasopimuksesta, 
jossa korostuu solidaarisuus, tasa-arvo ja yhteinen hyvinvointi.11 Adam 
Smithin Kansojen varallisuus on puolestaan markkinoiden maailman 
keskeisiä mittareita esittelevä teos, joka nostaa keskiöön varallisuuden 
kartuttamisen ja tuhlaamisen vähentämisen.12 Suomalaisittain vähiten 
tunnettu on teollisuuden maailman edustaja Henri Saint-Simon, jonka filo-
sofiassa korostuvat mittaaminen ja tehokkuus, lyhyesti insinöörimäisyys.

Kiistatilanteessa ollaan jonkin maailman sisällä olla eri mieltä siitä, 
täyttyvätkö maailman edustamat arvot ja saako kiistan kohde näin oikeu-
tuksensa maailman edustamien arvojen perusteella.13 Syvempi kiista 
syntyy kahden maailman törmätessä, koska silloin vastakkain ovat eri-
laisiin arvoperustoihin rakentuvat mittaamistavat. Tällöin seurauksena 
voi olla tuomitseminen tai kompromissi. 

Tuomitsemisessa yhden oikeuttamismaailman kriteerit kyseen-
alaistetaan toisen maailman arvojen perusteella. Kompromississa eri 
oikeuttamismaailmat löytävät yhteisen arvon, jonka perusteella voidaan 

9 Boltanski & Thévenot 2006, 159–164. 
10 Boltanski & Thévenot 2006, 178–185. 
11 Boltanski & Thévenot 2006, 185–193. 
12 Boltanski & Thévenot 2006, 193–203. 
13 Rainer Oesch on hahmottanut tekijänoikeuskeskustelun käymistä perusoikeusargu-
menteilla näistä lähtökohdista, toki ilman viittausta oikeuttamisteoriaan. Oeschin mukaan 
kiista on fundamentaalierojen vuoksi pysyvä tai sitten sellainen, että siihen voidaan hakea 
kompromissia. Oesch 2005, 353–359. 
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kiistassa argumentoida yhteiseltä pohjalta. Mielenkiintoista on, että esi-
merkiksi inspiraation maailma voi löytää kompromissin kansalaisuuden 
maailman kanssa silloin, kun kiistan aiheena on kiistan peruslähtökoh-
tiin kohdistuva vallankumous, jossa tavoitellaan näiden lähtökohtien 
muuttamista.14 Muutoin inspiraation maailman näkökulmasta kansalai-
suuden maailma on teknokraattinen. 

Maailmojen välille rakentuu näin suhteita. Inspiraation maailman 
näkökulmasta maineen maailma on turhamaisuutta, koska inspiraatio 
on itseisarvo eikä väline tavoitella mainetta.15 Sama pätee myös mark-
kinoiden maailman vaurauden tavoitteluun. Teollisuuden maailman 
ongelmia ovat inspiraation kannalta rutiinit ja teknokraattisuus, jotka 
tukahduttavat luovuuden.16 Toiseen suuntaan inspiraation maailma on 
maineen maailmasta katsottuna yhteen sopimaton, koska inspiraatio 
on yksityinen ja intiimi, kun taas tunnustuksen hankkiminen edellyttää 
avautumista koko maailmalle ja muiden mielipiteiden huomioimista. 
Kansalaisuuden maailman kannalta inspiraatio on yksilöllistä ja impul-
siivista, vailla yhteneväisyyttä tai koordinaatiota.17 Samoista syistä mark-
kinoiden maailma ei ymmärrä inspiraatiota. Teollisuuden maailmalle 
inspiraatioon kuuluva improvisaatio on pelkkää tuhlausta. 

Oikeuttamisen maailmat on tarkoitettu erilaisten argumentaatiota-
pojen hahmottamiseen. Keskiössä on Boltanskin ja Thévenotin ajatus, 
että länsimainen yhteiskunta rakentuu kansalaisuuden maailman ja 
teollisuuden maailman väliselle kompromissille, joka rajoittaa mark-
kinoiden maailman toimintalogiikkaa.18 Maineen maailmaa siedetään, 
mutta inspiraation maailma on tästä irrallaan. Eri maailmoja koskevan 

14 Boltanski & Thévenot 2006, 239. 
15 Boltanski & Thévenot 2006, 238–239. 
16 Boltanski & Thévenot 2006, 240–241. 
17 Boltanski & Thévenot 2006, 269. Oikeustieteen kannalta perusoikeudet muodostavat 
keskeisen kansalaisuuden maailman elementin, jonka kautta koko oikeusjärjestelmää on 
mahdollista arvioida yhteisen hyvän näkökulmasta. Tuomas Myllyn mukaan perusoikeudet 
nousevat esille usein konfliktitilanteissa, koska tekijänoikeuden rajoituksia oikeutetaan 
yhteiskunnallisen edun perusteella vetoamalla perusoikeuksiin. Perusoikeusjärjestelmän 
tulisi olla luonteva osa tekijänoikeusjärjestelmää eikä vain vastavoima. Mylly 2004, 228–
254. 
18 Boltanski & Thévenot 2006, 203–211. 
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abstraktin mallin kautta voidaan katsoa kiistan kohteita ja tapoja, joilla 
voidaan saavuttaa kompromissi, tai sitä, missä kohtaa näkemykset eivät 
kohtaa. Käytän tässä kirjoituksessa oikeuttamisen maailmoja hahmotta-
maan sitä, miten tekijänoikeutta on pyritty oikeuttamaan ja kritisoimaan 
eri yhteyksissä.

Mistä tunnet sä tekijän?

Tekijänoikeuskeskustelussa tekijän nykyisenkaltainen asema peruste-
taan niin sanottuun romanttiseen tekijäkäsitykseen.19 Tekijän käsitettä 
ovat määritelleet tekijänoikeuden lisäksi taiteenfilosofiset keskustelut. 
Käsin jäljentämisen aikana tekijällä ei ollut käytännössä merkitystä. 
Keskiajalla ja ennen 1700-lukua tekijöillä oli harvoin tarve osoittaa teki-
jyyttään. Tekijyys nähtiin esimerkiksi luonnon tai Jumalan luomistyön 
jäljittelyksi, jolloin tekijän korostaminen olisi ollut ylpeyttä. Yksinoikeus 
teosten monistamiseen ja jakeluun oli kirjanpainajilla, kirjansitojilla tai 
kirjakauppiailla – ei tekijöillä.20 

Ajatus omaperäisyydestä, alkuperäisyydestä ja yhdestä tekijänä 
kaiken lähteenä muodostui vähitellen. Esimerkiksi William Shakes-
pearen aikana hänen tapaisiaan käsikirjoittajia ei pidetty tekijöinä, 
vaan erilaisten tarinoiden ja kertomusten kokoajina teatteriesityksiä 
varten.21 Ajattelun taustalla oli kreikkalaisen filosofian ja erityisesti 
Platonin ajatus siitä, että aistimaailma vain jäljittelee epätäydellisesti 
ideaalimaailmaa.22 Varhaisesta ajatuksesta tekijästä tarinoiden koko-
ajana siirryttiin vähitellen ajatukseen tekijästä luovana toimijana, jolloin 
tekijä ja teos liittyivät vahvasti yhteen. Tekijänoikeusajattelun ja tekijälle 
työstään kuuluvan korvauksen kiteyttäjänä pidetään yhteiskuntafilofi 
John Lockea. Hänen ajattelussaan yksilön persoona on yksilön omai-
suutta, jolloin yksilö voi omalla työllään muuttaa erilaisia raaka-aineita 
omaisuudeksi, johon hänellä on omistusoikeus.23 Käsitystä voitiin hyvin 

19 Mylly 2014, 910–911. 
20 Esimerkiksi jo 1400-luvun loppupuolen Venetsiassa kirjojen painaminen oli yksinoikeus, 
jossa myöhemmin huomioitiin myös tekijän tietoisuus ja jopa suostumus. Rose 1993, 21. 
21 Niin sanotuista kirjasodista ja niiden tausta-aatteista Patterson 1968, 3–19. 
22 Platon nosti poikkeukseksi runouden, koska runoilija saattoi hänestä saada jonkinlaisen 
kosketuksen ideaalimaailmaan. Keskustelusta ks. Leppämäki 2006, 52. 
23 Locke 1982. 
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laajentaa myös aineettomiin raaka-aineisiin eli ideoiden ilmentymiin, 
joihin syntyi aineettomaan omaisuuteen kohdistuva omistusoikeus. 
Tämä ajattelu kietoutui vähitellen 1700-luvun lopulta 1800-luvun puo-
liväliin yhteen sellaisen näkemyksen kanssa, jossa tekijä mielletään 
omaperäiseksi neroksi. Tällöin tekijä oli oikeutettu saamaan korvauksen 
henkisestä työstään. 

Saksassa kehittyi tekijän persoonaa korostava tekijänoikeusoppi 
1700-luvun lopulla. Esimerkiksi Immanuel Kant erotteli teoskappa-
leeseen kohdistuvan omistusoikeuden teoksen sisältöön kohdistuvasta 
oikeudesta, joka kuului tekijälle koska sisältö oli osa tekijän persoonaa.24 
Teoksen asemesta keskiöön nousi tekijä ja hänen persoonallisuutensa.25 
Kantin jalanjäljissä myös G. W. F. Hegel erotti oikeusfilosofiassaan toi-
sistaan teoskappaleen, teoksen sisällön ja oikeuden valmistaa teoksesta 
kappaleita.26 Sisältö oli osa tekijän persoonaa, johon tekijä sai aineet-
toman omistusoikeuden.27 Hegel ei kuitenkaan pitänyt analogiaa fyysisen 
ja henkisen omaisuuden välillä mielekkäänä, koska persoonallisuutta ei 
voi luovuttaa pois. Hegelin ratkaisu tähän on, että tekijällä säilyy ilmaisun 
yleinen tapa, joka ei teokseksi manifestoituneen tekemisen tavoin ole 
luovutettavissa.28 Tästä kehittyi ajatus, että tekijä loi idealla muodon eli 
tekijänoikeuden suojan kohdaksi tuli muoto eikä idea. Tekijänoikeus 
kiinnittyi vahvasti ajatukseen taiteilijuudesta erityisenä tekemisen muo-
tona, jossa pohjana on inspiraation maailmalle tyypillinen omistautu-
minen tekemiselle.

Suomessa tekijänoikeus on nähty 1800-luvun loppupuolelta seurauk-
sena tekijän tekemästä työstä, jolloin tekijänoikeus liittyi talouteen ja 
elinkeinotoimintaan. Tekijänoikeus poikkesi muista varallisuusoi-
keuksista, mutta ei niin paljoa, että se olisi vaikuttanut vaihdantakel-
poisuuteen. Tekijänoikeuden ja taiteen liitos johti 1890-luvun lopulla 
keskusteluun käsityöläisten tekemän taidekäsityön ja taideteollisuuden 
oikeudellisesta asemasta. Toinen keskustelu koski tekijän kunniaa ja 

24 Aiheesta esimerkiksi Kant 1990. 
25 Leppämäki 2007, 75–76. 
26 Hegel 1994, 92–108. 
27 Kehityksestä esimerkiksi Leppämäki 2006, 24–26. 
28 Leppämäki 2006, 78. 
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yleisön kauneuden tajun suojaamista huonelaatuisilta taideteosten, 
etenkin maalausten, jäljitelmiltä. Tekijän luomaa muotoa suojeltiin kopi-
oilta, joissa taiteellisesti tai teknisesti mallinnettiin sama idea. Teoksiksi 
laskettiin myös rakennuspiirustukset, jotka olivat henkisen luovuuden 
aineellisia ilmentymiä. Tekijän tekemä työ ei saanut itsessään tekijänoi-
keuden suojaa, mutta oikeutti antamaan suojan teokselle. Samaan aikaan 
luotiin kansainvälinen sopimusjärjestelmä, jossa keskeisen Bernin 
sopimuksen (1886) lähtökohta oli erottaa henkinen omaisuus ja teolli-
suustoiminta.29 Näin ollen taiteilijasta tuli tekijä, ja teollisen keksinnön 
tehneestä henkilöstä keksijä. Sinällään niin teoksilla kuin keksinnöillä 
käydään markkinaehtoista kauppaa, ja molempien ympärille on kehit-
tynyt oma teollisuudenalansa. Tekijän asema kiinnittyi inspiraation 
maailmaan, keksijän teollisuuden maailmaan.

Valistus, tieteellinen maailmankuva ja painotekniikan kehitys sekä 
merkitys liiketoimintana osuivat samoille ajanjaksoille kuin tekijänoi-
keuden kehitys oikeutena. Tämän oikeuden synnyttämisestä Locken 
ajatusten mukaan tekijän tulisi saada korvaus. Tänä aikana esimerkiksi 
Michel Foucault’n mukaan Aristoteleen ja kirkkoisien tapaiset auktori-
teetit menettivät asemaansa metodologisesti arvioidulle tiedolle, mutta 
toisaalla romanttinen käsitys taiteesta alkoi korostaa tekijää omaperäi-
senä nerona, jonka töitä selitti tekijän persoona.30 Erityisesti positivis-
tinen kirjallisuudentutkimus alkoi etsiä 1800-luvun lopulta 1900-luvun 
alkuun teoksen merkityksiä tekijän vaiheiden ja vaikutteiden kautta.31 
Roland Barthesin ajatusten mukaan tekijä alkoi kuolla, koska luku-
tapojen ja tutkimuksen muutos avasi tien lukijan omille tulkinnoille. 
Barthesin teesin mukaan tekijästä tuli merkityksetön, koska teokseen 
voitiin liittää merkityksiä ilman tekijääkin.32 Foucault’n mukaan tekijä 
on kielen funktio, joka ilmaisee omistus- ja auktoriteettisuhteen tekijän 
ja teoksen välillä. Tämä suhde on aina riippuvainen teoksesta ja konteks-
tista. Foucault ohjeisti kuuntelijoitaan ja lukijoitaan maailmaan, jossa on 

29 Bernin sopimukseen vaikutti keskeisestä ajatus tekijänoikeudesta henkisenä omaisuu-
tena. Kase 1967, 1–15. 
30 Foucault 2006. 
31 Näistä käsityksistä tarkemmin Tuomas Mattilan artikkeli tässä kirjassa. 
32 Barthes 1993. 
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olennaista se, mitä sanotaan eikä kuka sanoo. Tällöin tekijä muuttuu tar-
peettomaksi.33 Walter Benjamin puolestaan liitti tekijyyden merkityksen 
muutokset teknologian kehitykseen. Mekaanisen kopioinnin myötä tai-
teen niin sanottu aura katoaa ja aitouden ja alkuperäisyyden käsitteet 
muuttuvat turhiksi. Tästä seuraa perinteisen tekijyyden merkityksen 
väheneminen.34

Oikeustieteessä ei ole olennaista tekijän ja teoksen suhde, vaan 
oikeuden syntyminen ja kiinnittyminen tekijään. Romanttisen teki-
jäkäsityksen lähtökohta on lähes aina yksi tekijä, jolloin kollektiivisen 
tekemisen muodot ovat ongelmallisia. Barthesin tekijänmurhahank-
keen yhtenä lähtökohtana olikin, että teksti on intertekstuaalista ja 
saa merkityksensä muiden tekstien kautta.35 Intertekstuaalisuuden ja 
appropriaation yleisyys on nostanut kirjallisuustieteessä ja kulttuurin-
tutkimuksessa kritiikkiä tekijyyttä kohtaan. On esitetty, että tekijyys 
tekijänoikeuden perustana pitäisi hylätä tai koko tekijänoikeusjär-
jestelmä romuttaa.36 Teoksen immateriaalisen suojan lähde olisi näin 
ollen esimerkiksi tavaramerkki. Kritiikistä huolimatta tekijänoikeuden 
tekijäkäsite on siirtynyt kirjallisuudesta ja muista perinteisistä taiteen-
lajeista teknologisen kehityksen tuomiin uusiin taidemuotoihin, kuten 
elokuvaan, televisio-ohjelmiin ja ohjelmistoihin.37 

Murhayrityksistä huolimatta tekijä voi hyvin ja syy siihen löytyy 
markkinoiden roolin kasvusta. Inspiraation maailmasta on siirrytty 
markkinoiden maailman toimintalogiikkaan. Markkinoiden maailman 
näkökulmasta hyödyllinen tekijä ei ole kammiossaan lymyilevä luova 
nero – poikkeuksena vaikkapa Elena Ferrante, Ilkka Remes tai Banksy, 
joille salaperäisyys luo myyntiä lisäävän auran. Uusimpana muutoksena 
markkinoiden maailman toimintalogiikan ohella tekijöihin kohdistuu 
maineen maailman perusteilla luodut odotukset. Hyvä tekijä on kaikissa 
sosiaalisissa medioissa asioistaan kertova ja perinteisessä mediassa sekä 
erilaisissa tilaisuuksissa esiintyvä sujuva supliikkihenkilö. Hyvä tekijä 

33 Foucault 2006. 
34 Benjamin 1989, 139–167. 
35 Barthes 1993. 
36 Litman 2001. 
37 Saunders 1992, 4–7. 
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kuvaa aamiaisensa someen ja on illalla hauskassa paneeliohjelmassa. 
Tekijää ei ole tapettu tai hylätty, tekijä on brändätty. Tekijällä on oltava 
maine, joka on markkinoiden käytettävissä ja muutettavissa teolliseksi 
metritavaraksi.

Tekijän aseman perustelujen ja tekijään kohdistuvien odotusten 
muuttuessa oikeustieteen ja taidefilosofisen tekijäkäsitteen välinen 
ero on kasvanut. Oikeudellinen tekijäkäsite on tullut entistä enemmän 
riippuvaiseksi oikeusjärjestyksen tekijänoikeuden normistosta, jolloin 
tekijäkäsite perustelee itse itsensä. Tekijänoikeutta kiinnostaa vain 
alkuperäinen tekijä, tekijänoikeuden synty ja tekijänoikeuden mahdol-
linen siirtyminen. Tekijänoikeuden kiinnittyminen luovan neron myyt-
tiin on aiheuttanut ongelmia kollektiivisten taiteenlajien, esimerkiksi 
elokuvan kohdalla. Ongelma on kasvanut, kun inspiraation maailman 
arvoilla toimiva tekijä ei olekaan yksinäinen tekijä, vaan osa kollektii-
via.38 Kysymystä tekijyydestä ei kuitenkaan aikanaan haluttu esimer-
kiksi elokuvien yhteydessä ratkaista lainsäädännöllä, vaan uskottiin alan 
omien sopimuskäytäntöjen määrittävän sen, miten tekijänoikeudet 
määrittyvät. Tällöin oli myös mahdollista pitkän aikaa sivuuttaa kysymys 
siitä, kuinka elokuvan tapaisen, monen tekijän työpanoksesta koostuvan 
kokonaisuuden tekijänoikeudet saataisiin jaettua. Sittemmin vastaavat 
kysymykset on ratkaistu tapauskohtaisesti laajentamalla niin sanottujen 
lähioikeuksien eli kärjistetysti vähäisempien tekijänoikeuksien määrää 
ja soveltamisalaa. Tekijänoikeuden kannalta tekijä on olennainen teki-
jänoikeuden synnyttämien oikeussuhteiden kiinnittämisen kannalta. 
Sen vuoksi ei ole olennaista, että vastaako kuva tekijästä todellisuutta, 
jossa teoksia tehdään.39

Tekijän aseman näkökulmasta tekijänoikeus on jakautunut selkeästi 
taloudellisiin oikeuksiin ja moraalisiin oikeuksiin. Tekijänoikeus on 
toinen jalka markkinoiden ja teollisuuden käytössä, mutta myös teke-

38 KM 1953:5, 47–48. Elokuvista myös oikeustapaus KKO 1936 II 476, jossa käsiteltiin 
kysymystä elokuvasta kokoomateoksena, jonka oikeudet olisivat siirtyneet julkaisijalle. 
Tuon ajan tekijänoikeuslainsäädännön mukaan elokuva oli kokoomateos, jolloin tuottaja/
julkaisija sai kaikki oikeudet. Aiheesta myös KKO 1936 I 59, KKO 1939 I 10 ja KKO 1942 II 
192. Kansainvälisestä kritiikistä Bently 1994, 976–977. 
39 Haarman tuo esiin sen, että tekijänoikeudessa monesti yritetään saada vanhoja käsitteitä 
osaksi nykyistä digitaalista todellisuutta. Haarman 2014, 47. 
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miselle omistautuneen taitelijan metafyysistä sidosta teokseen tulee 
suojata. Samalla pitäisi myös palvella yhteiskuntaa tuottamalla yleistä 
etua kansalaisuuden maailman arvojen pohjalta. Joissakin tilanteissa 
moraalisilla oikeuksilla on myös taloudellista vaikutusta, koska tietoisuus 
moraalisista oikeuksista vaikuttaa tekijänoikeuksia koskeviin päätöksiin. 

Taloudellisten oikeuksien kannalta tekijä on olennaisin komponentti. 
Sen tehtävä on synnyttää tekijänoikeus, minkä jälkeen tekijänoikeus 
voidaan luovuttaa eteenpäin. Tämä pätee pääasiassa taiteen piirissä ja 
muussa toiminnassa, jossa tekijä toimii inspiraation maailman toiminta-
logiikan perusteella. Suurin osa tekijänoikeuksista kuitenkin luovutetaan 
teollisuuden maailman arvoihin nojautuen sopimuksen perusteella heti 
siinä vaiheessa, kun teoskynnys on ylittynyt.40 

Moniin työsopimuksiin ja vastaaviin liittyy kohta tekijänoikeuden 
siirtymisestä. Teosten massamuotoinen käyttö joukkoviestinnässä, 
viihdeteollisuudessa ja muussa taiteeseen verrattuna normaalissa 
työsuhteessa tekee oikeussuhteista sopimusoikeudellisia.41 Yhden 
alkuperäisen tekijän päätösvallassa oleva tekijänoikeus on oikeastaan 
poikkeus. Moraaliset oikeudet linkittyvät tekijän persoonaan ja teki-
jänkunniansuojaan, mutta nämäkin oikeudet koskevat pientä osaa 
tekijöistä. Suurin osa tekijänoikeudesta on massaluonteista teollisuus-
toimintaa, jossa teoksen tekemisen edellytys on sen luovutus, ilman 
automaattista luovutusta ei ole sellaisia olosuhteita, että teos ylipäätään 
tehtäisiin. Inspiraation maailman arvoja vastaa tekijä on vähemmistössä 
tekijänoikeuden kentällä, jonka on vallannut yhtä enemmän markki-
noiden maailman, teollisuuden maailman ja jopa maineen maailman 
toimintalogiikat.

Miksi tekijälle korvaus?

Tekijänoikeuden oikeutus perustuu kolmeen keskeiseen ajatukseen.42 
Ensinnäkin Locken näkemyksen mukaan teosten luominen on työtä, 
josta tekijän kuuluu saada halutessaan korvaus. Teosten luominen ei ole 

40 Leppämäki 2006, 68. 
41 Mylly 2007, 114–115. 
42 Näiden erilaisista alaperusteista Lior Zemer on tehnyt seitsemänkohtaisen jaottelun. 
Zemer 2006, 55–56. 
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teosten luonteen vuoksi samanlaista kuin ojankaivuu, joten tekijän kor-
vauksen saaminen edellyttää oikeutta teokseen. Tätä on kutsuttu luon-
nonoikeudelliseksi työteoriaksi, koska siinä oikeutuksen lähde löytyy 
tekijyydestä itseisarvona, ja oikeutus perustuu tekijän tekemään työhön. 
Ajattelutapa on ollut varhaisen tekijänoikeuden sääntelyn taustalla 
vuoden 1709 kuningatar Annan säädöksestä (Statute of Anne) Ranskan 
vallankumouksen jälkeen laadittuihin Manner-Euroopan tekijänoike-
ussäännöksiin.43 Huomattavaa on, että kuningatar Annan säädös kumosi 
kirjanpainajien yksinoikeuden, jolloin nämä alkoivat vaatia yksinoike-
utta tekijöille.44 Taustalla ei siis ollut niinkään palvelus tekijöille, vaan 
tapa säilyttää kirjojen jakelujärjestelmä ja ansaintalogiikka.45

Toinen teoria korostaa tekijän luomistyötä ja neroutta. Kantin ja sak-
salaisten romantikkojen näkemys tekijästä oli omaperäinen nero, joka 
kanavoi teoksia jostakin korkeammasta muotoon, josta kaikki saamme 
niistä nauttia.46 Näkemyksen syntyyn vaikutti Saksassa 1700-luvun 
lopulla yleistynyt piratismi eri kirjojen luvaton kopiointi, joka haluttiin 
saada kuriin ja tekijän ainutlaatuisen nerouden korostamien oikeutti 
sääntelyn. Saksan yhdistymisen jälkeen 1800- ja 1900-lukujen taitteessa 
kootuissa lakikirjoissa tekijänoikeudesta tuli osa persoonallisuusoikeuk-
sien kategoriaa. Näillä oikeuksilla suojataan henkilöä nimenomaan per-
soonana ja persoonaan kuuluvia seikkoja siinä missä oikeusjärjestelmän 
suojakohde on muutoin abstraktimpi henkilö.

Tekijään keskittyvien tekijänoikeuden oikeutusteorioiden vastavoi-
mana on pidetty jossain määrin utilitaristista näkemystä, jonka mukaan 
tekijänoikeuden peruste on sen merkitys yhteiskunnalle.47 Inspiraation 
maailman asemesta oikeutuspohja haetaan kansalaisuuden maailmasta. 
Näin ollen yhteiskunta ei saa rajoittaa liikaa tekijänoikeutta. Onkin 
huomattava, että nykyinen tekijänoikeuskäsitys on yhdistelmä kaikkia 
kolmea oikeutusmallia. Käytännössä kaikissa maissa on näin ollen eri 
oikeutusperusteista koostuva järjestelmä. Tekijänoikeuden tuottama 

43 Rose 1993, 4, 22–23. 
44 Saunders 1992, 49–52. 
45 Kivistö 2016, 36. 
46 Kivistö 2016, 61.  
47 KM 1974:79, 23–25. 
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korvaus tekijälle on muodostunut globaaliksi säännöksi, jota voidaan 
perustella edelleen tekijän työllä, tekijän neroudelle tai tekijänoikeuden 
tuottamalla hyödyllä yhteiskunnalle.48

Suomessa tekijänoikeuslainsäädännön perustana on alusta saakka 
ollut henkinen sisältö, joka saa muotonsa teoksessa.49 Itsenäisen Suomen 
varhaisessa tekijänoikeudellisessa ajattelussa tekijän panos oli henkistä 
työtä, jonka hedelmistä tekijän tuli saada korvaus. Korvausvaade koski 
ja koskee yhä ainoastaan muotoa, kun taas idea tai sisältö ovat kaikille 
kuuluvaa yhteistä omaisuutta, jolloin ei synny estettä luoda uusia teoksia 
samasta aihepiiristä. Teoksesta ilmenee tekijän yksilöllisyys, jonka 
vuoksi tekijän tulee saada kunniaa ja aineellista hyötyä, kunhan yleisiä 
yhteiskunnallisia etuja ei loukata.50 Tekijän ja yhteiskunnan etujen tasa-
painottaminen on puolestaan nähty autonomian ajalta lähtien mallina, 
joka vastaa parhaiten asetettuja tavoitteita. Monet Suomen tekijänoike-
ussäännökset on omaksuttu Ruotsin tekijänoikeuslaista, joka puolestaan 
pohjautuu Norjan ja Tanskan51 säännöksiin ja niiden taustalla vaikutta-
vaan saksalais-ranskalainen käytäntöön.52 Tekijänoikeuden taloudellisen 
ulottuvuuden ja elinkeinotoiminnan korostaminen antavat tässä tekijän-
oikeuskulttuurissa tekijälle kannustimen saattaa teoksiaan markkinoille 
ja näin järjestelmä palvelee taloudellisia ja sivistyksellisiä etuja.53 Samalla 

48 Rose, 121. 
49 Kivimäki LM 1937, 368. Myöhemmin lainsäädännössä henkinen omistusoikeus näh-
tiin erillisenä muusta omistusoikeudesta juuri siksi, että se ei kohdistunut esineeseen ja 
oli jotakin muuta kuin perinteistä omistusoikeutta, koska tekijä nimenomaisesti hyötyi 
oikeudestaan, jonka perusteella tekijä saattoi antaa oikeuden edelleen valmistaa teokses-
taan kappaleita. Painotus olikin tekijän työn palkitsemisessa ja siinä, että tekijänoikeus oli 
taloudellisessa viitekehyksessä tapahtuvaa elinkeinotoimintaa. Kivistö 2016, 168–170. 
50 Kivistö 2016, 102. 
51 Oma kysymyksensä on skandinaavisen realismin vaikutus käsityksiin. Skandinaavisen 
realismin mukaan asioita ei voi tutkia sen mukaan, miten niiden pitäisi olla, vaan myös 
oikeustieteellisen tutkimuksen tulisi perustua entistä enemmän empiriaan. Esimerkiksi 
Alf Rossin pohdinnat. Ross 1945, 337–348. 
52 Lvmk 1920, 11, 24–26. Huomattavaa on myös, että suojaa saavien teosten ala oli todella 
laaja ja näin tekijänoikeus oli abstraktio, jota ei enää kiinnittynyt vain kirjallisuuteen, 
musiikkiin tai kuvataiteisiin saati teoskappaleisiin, vaan esimerkiksi koreografia sai 
suojaa.  
53 Kivimäki 1948, 192–201. 
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tekijä on luovana toimijana haluttu erottaa esimerkiksi muotoilijasta ja 
muunlaisista teoksia massatuotantoon tekevistä. Etenkin muotoilemista 
on kutsuttu käyttötaiteen tekemiseksi ja se saa suojan esimerkiksi mal-
lioikeuden kautta.54

Tekijänoikeusajattelun taustalla kansainvälisesti ja Suomessa vaikutti 
alussa ajatus yksinäisestä nerosta. Erityisesti tekijän persoonallisuuteen 
keskittyvät perustelut korostavat inspiraation maailmaan kuuluvaa 
omistautumista. Sittemmin myös muita oikeutusperusteita on otettu 
tekijänoikeuden perusteeksi niin Suomessa kuin muualla. Näistä muista 
oikeutusmalleista työteoriassa kyse on enemmän markkinoiden maa-
ilman arvoihin liittyvästä toiminnasta ja jopa teollisuuden maailman 
edellyttämästä tehokkuudesta. Tehokkuus kietoutuu jollain tavalla 
myös yhteen utilitaristisen perustelun kanssa siinä, että tekijänoikeus on 
tehokas keino toteuttaa teosten luomiseen liittyvää yhteistä hyvää, kuten 
kansalaisuuden maailman kautta oikeuttaminen edellyttää. Vehka Kur-
jenmiekan tässä kirjassa kuvaamalla tavalla tekijänoikeus on myös tapa 
identifioitua tekijäksi, osaksi oman viiteryhmän tekijöitä, taiteilijoita. 
Tällöin liikutaan ulkoisen tunnistamisen kysymyksessä, jossa identiteetti 
ja maine ovat olennaisia tekijänoikeudesta seuraavia hyveitä eli maineen 
maailman alaan kuuluvia oikeutusperusteita.

Nykyisen tekijänoikeuden luonne luovutettavissa olevana oikeutena 
tarkoittaa sitä, että tekijänoikeus on kannustin investointeihin ja antaa 
tekijänoikeuden haltijalle selkeän neuvotteluaseman. Tekijän asemaa 
turvataan markkinoilla samalla kun pyritään luomaan tekijänoikeus-
teollisuutta. Yhtäällä tekijää kannustetaan tekemään, ja toisaalla taas 
muita toimijoita hankkimaan tekijänoikeuksia, levittämään teoksia ja 
innovoimaan uusia tapoja hyödyntää tekijänoikeutta. Samalla on huo-
mattava, että inspiraation maailman kuuluva yksinäinen tekijä tai tekijä-
joukko, joka omistautuu tekemiselle ja toimii tekemisen ilosta, on lopulta 
murto-osa tekijänoikeusteollisuuden toimijoista. Suuri osa tekijänoike-
uksista luovutetaan työ- tai muunlaisessa sopimussuhteessa sopimus-
perusteella, joten massoittain tekijänoikeuksia hallitsevat toimijat ovat 
markkinoiden näkökulmasta keskeisessä asemassa tekijänoikeusmaail-
massa. Massaluonteista on myös nimensä perusteella tekijänoikeuksien 

54 KM 1953:5, 45. 
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kollektiivihallinnointi eri järjestöjen kautta. Puhutaan tekijänoikeuden 
arvoketjusta, jossa tekijä on ensimmäinen osanen ja tekijästä eteenpäin 
teokseen liittyvä tekijänoikeus luo yhä enemmän arvoa, usein muille kuin 
tekijälle. Tekijänoikeuden massahallinta on teollisuuden standardeilla 
tehokasta siihen saakka, kunnes tekijänoikeuden yksinoikeusluonne 
muuttuu rajoittavaksi. Yksittäinen tekijä ja yksittäisen tekijän saama kor-
vaus atomisoituvat osaksi suurta tekijänoikeusteollisuuden koneistoa.

Omalaatuista omaisuutta

Palkkaperustelun ja persoonallisperustelun mukaan tekijänoikeus on 
osa tekijän omaisuutta. Tämän henkisen omaisuuden käyttöön on ole-
massa erilaisia oikeudellisia rajoitteita, mutta lähtökohtaisesti tekijänoi-
keus on yksinoikeus. Tekijälle on annettu oikeus julkaista teos. Julkaisun 
jälkeenkin tekijällä on määräysvaltaa teokseen. 

Tekijänoikeus muodostaa yksinoikeuden julkaista, monistaa ja levittää 
tiettyä teosta julkisesti. Yleisen edun perusteella tähän oikeuteen on 
säädetty poikkeuksia.55 Olennaisia ovat kopion valmistaminen omaan 
käyttöön ja teosten käyttö erityisissä yleishyödyllisissä tarkoituksissa, 
kuten opetuksessa. Sananvapauden kannalta yksi keskeisimpiä sään-
nöksiä on niin sanottu sitaattioikeus, joka antaa perustellusta syystä 
oikeuden käyttää otetta julkaistusta teoksesta hyvän tavan mukaisesti 
ja tarkoituksen edellyttämässä määrin. Sitaattioikeus tuo hyvin esiin 
tekijänoikeuden rajoituksiin olennaisesti kuuluvan rajoitusten rajoit-
tamisen. Yksinoikeutta on rajoitettu, mutta sallitun käytön tilanteissa 
on teoslajikohtaisia eroja sallittavuuden ja määrällisten rajojen suhteen. 
Sitaatin on liityttävä käyttöyhteyteensä, ja sitaatin laajuus edellyttää tar-
peellisuusharkintaa. 

Yksinoikeuteen kuuluu oikeus tiettyyn muotoon eikä ideaan työstä. 
Tätä asetelmaa rikkoo etenkin digitalisaation aikana yleistynyt teosten 
siirtely teoslajista toiseen. Esimerkiksi sarjakuvasta voidaan tehdä tie-
tokonepeli, jonka pohjalta voidaan tehdä elokuva. Tekijänoikeudella 
suojattujen teosten hyödyntämistä edesauttavat tekijänoikeuteen eri 
oikeusjärjestelmissä säädetyt poikkeukset. Tällaisia poikkeuksia ovat 
esimerkiksi angloamerikkalaisessa järjestelmässä yhteisöllisyyttä esiin-

55 Esimerkiksi joukkotiedotusvälineiden toiminta. KM 1974:79, 23–25. 
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tuova fair use -oppi. Eurooppalaisessa perinteessä on keskusteltu etenkin 
parodiasta, joka on otettu osaksi EU-sääntelyä erityisenä poikkeuksen 
muotona. Suomessa parodian tyyppisen muunnelman on oltava tar-
peeksi uusi ja itsenäinen, jolloin se menettää kytköksen alkuperäiseen 
teokseen ja syntyy uusi teos, uusi tekijänoikeus. Tekijänoikeustalouden 
kannalta on hyvin tehokasta, että tarpeeksi luova muunnos valmiista 
synnyttää uuden tekijänoikeuden. Eri asia on, kuinka tämä istuu yhteen 
tekijän palkka-ajatuksen tai yhteisöllisen hyödyn ajatuksen kanssa. Teki-
jänoikeuden poikkeukset tältä osin palvelevat parhaiten teollisuuden 
maailman tehokkuutta ja markkinoiden maailman edellyttämää tuotta-
vuutta kuin kansalaisuuden maailman yhteistä hyvää.

Tekijänoikeus on perinteisesti osa omaisuutta, onhan se palkkaa 
tekijän tekemästä työstä ja muun omaisuuden tapaan varallisuusoikeus. 
Oikeutena tekijänoikeus on ollut luovutettavissa ja muutoin siirrettä-
vissä. Tähän omaisuuden normaaliin käyttöön poikkeuksen tekee lai-
nauskorvaus, joka on vain tekijän ja tämän perillisten oikeus.56 Oikeutta 
lainauskorvaukseen ei saa luovuttaa. Tätä rajoitusta ei perustella sen 
tarkemmin. Selkeästi taustalla on ajatus siitä, että tekijä tekee työn, ja 
lainauskorvaus on yksi siitä tulevan palkan muodoista. Toki oikeudesta 
voi luopua, sitä voi olla käyttämättä ja varsinaisen korvaussumman saa 
luovuttaa eteenpäin, mutta ei oikeutta siihen. 

Tekijänoikeuden omalaatuisuuteen verrattuna muuhun omaisuuteen 
kuuluu olennaisesti se, että tekijänoikeutta ei voi ulosmitata tekijältä, 
tämän perillisiltä tai joltain, joka on saanut sen avio-oikeuden perusteella, 
mikäli teosta ei ole julkaistu. Muille tahoille luovutettu tekijänoikeus toki 
voidaan ulosmitata, jos luovutussopimuksessa ei ole kielletty luovutta-
masta oikeutta eteenpäin ilman tekijän lupaa. Ajatuksena on ollut, että 
ilman tekijän suostumusta teosta ei saisi julkaista ulosmittauksen tai 
vastaavan toimen kautta. Samalla tekijän valta päättää teoksen julkai-
susta vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi siihen, voiko julkaisematonta 
teosta esimerkiksi pantata. 

56 Katso esimerkiksi hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain muuttami-
sesta ja orpoteosten käyttämisestä. HE 73/2013 vp. 
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Todellisten tekijänoikeustulojen vaikutusta tekijän talouteen on tässä 
hankkeessa tutkinut Pauli Rautiainen, ja Vehka Kurjenmiekka on sel-
vittänyt tekijänoikeustulojen merkitystä taiteilijaidentiteetille. Merkit-
tävälle osalle taiteilijoita tekijänoikeus on tärkeää ensisijaisesti oman 
taiteilijaidentiteetin kannalta. Pienikin tekijänoikeustulo tuottaa koke-
muksen oman tekijyyden vahvistumisesta.57 Rautiaisen ja Kurjenmiekan 
toteuttama kyselytutkimus sekä muut taiteilijoiden toimeentuloa kos-
kevat tutkimukset ovat osoittaneet, että vain pieni osa tekijöistä ansaitsee 
teoksillaan köyhyysrajan ylittäviä tuloja. Monelle tekijälle tekijänoike-
ustulo on vain yksi tulonlähde muiden joukossa.58 Kuten Rautiainen on 
osoittanut, tekijänoikeuskeskustelussa paljon esillä ollut myytti nälkätai-
teilijasta ei sen sijaan pidä paikkaansa, koska kokonaistuloilla arvioituna 
taiteilijoiden toimeentulo nousee köyhyysrajan yläpuolelle.59 Jos palkkaa 
kuitenkin ajatellaan sellaisena tulona, joka tuottaa elämiseen riittävän 
elannon, niin valtaosalla tekijöistä tämä ei toteudu, vaan elanto on saa-
tava kokoon muista tuloista. Tekijöiden kannalta tekijänoikeus ilmenee 
näin suurelta osin maineen maailmaan kuuluvana tunnustuksena kuin 
suoranaisena taloudellisena hyötynä.

Parhaiten ansaitsevat tekijät tai tekijänoikeuksien haltijat ovat pyr-
kineet turvaamaan tulonsa myös suojaamalla tekijänoikeuden alaisen 
teoksen osa-alueita tavaramerkillä. Tekijänoikeuden ja tavaramerkin 
kaksoissuoja mahdollistaa monia sellaisia toimia, joita kumpikaan oikeus 
ei yksinään mahdollistaisi.60 Samalla tekijänoikeuden perustana oleva 
idea/muoto -jaottelu vesittyy, koska tietyt erisnimet tai sanat voivat saada 
tavaramerkkisuojan. Teollisuuden maailmaan siirretyn keksijän ja eri 
maailmojen rajoilla seikkailevan tekijän rinnalle on immateriaalioike-
udessa noussut markkinoiden maailman myyjä, nyt myyjän ja tekijän 
roolit ovat alkaneet hämärtyä. Inspiraation maailman omistautuneen 
taiteilijan on osattava loikata markkinoiden käytettäväksi. Luovutusten 
kautta monet tekijänoikeudet kuuluvat myös muille kuin varsinaisille 

57 Tämä on linjassa aiempien havaintojen kanssa siitä, että tulon asemesta tekijöitä motivoi 
esimerkiksi kiinnostus tekemäänsä työtä kohtaan. Martin 1995, 18. 
58 Laajin tutkimus tekijänoikeuden taloudellisista vaikutuksista Suomessa on Rensujeff 
2015. 
59 Rautiainen 2019, 81–83. 
60 Aihepiiristä kattavasti Pitkänen 2016. 
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tekijöille, jolloin tekijänoikeuksista tulee teollista raaka-ainetta teolli-
suuden maailman tehokkuusvaatimuksen mukaisesti.61

Kun tarkastellaan tekijänoikeuksista syntyviä palkkioita, ongelmal-
liseksi nousee tekijänoikeustulojen suhde erilaisiin etuuksiin, joiden 
suuruuteen vaikuttaa edunsaajan palkkataso. Tekijänoikeudellista tuloa 
ei lasketa palkan ja vastaavien tulojen tavoin mukaan erilaisiin etuuksien, 
kuten vanhempainpäivärahan, suuruutta laskiessa.62 Tekijänoikeustulo 
ei kerrytä eläkettä, mutta sitä verotetaan ansiotulona.63 Tällöin tekijän 
saama etuus on pienempi kuin vastaavan suuruista palkkatuloa saaneen. 
Toisaalta tekijänoikeustulo otetaan huomioon esimerkiksi työttömyys-
korvausta laskettaessa, jolloin erisuuruisissa erissä tulevat tekijänoi-
keustulot vähentävät etuuksia tai estävät kokonaan niiden saamisen.64 
Tekijänoikeustulo ei kerrytä sosiaalietuuksia, mutta voivat leikata 
niitä. Tekijänoikeustulon pitäisi olla palkkaa, mutta suurimmalle osalle 
tekijöistä tulon suuruus jää pieneksi ja voi huonoimmillaan heikentää 
tuloihin sidottujen etuisuuksien tasoa tai evätä koko etuuden saamisen.65 

Varsinaisen tekijänoikeuden lisäksi tekijänoikeuslaki sisältää niin 
sanottuja lähioikeuksia, joilla muille kuin perinteisille luoville tekijöille 
on tahdottu turvata määräysvalta aikaansaannoksiinsa. Pakettiin kuu-
luvat myös niin sanotut kustannusoikeudet, joilla oli tarkoitus pakottaa 
tekijänoikeuden luovutuksensaaja tekemään teoksella jotain. Tämä 
säännöstö on muuttunut kuolleiksi kirjaimeksi. Suomalainen omalaatui-
suus liittyy myös ajatukseen tekijänoikeuden korvauksen suuruudesta. 
Suomessa oli hetken aikaa pohjoismaiseen tapaan yhdessä neuvotellut 
puitteet eri alojen luovutusten rahamäärälle. Saksassa on jopa monimut-
kainen järjestelmä, jolla pyritään kohtuulliseen korvaukseen. Suomessa 

61 1990-luvun keskustelusta esimerkiksi Vever 1999, 489–494. 
62 Kansaneläkelaitoksen vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje (käyty 22.1.2020). 
Laskentakaava muuttui vuoden 2020 alussa, mutta ei muuttanut tilannetta tekijänoikeus-
tulojen osalta. 
63 Verohallinnon ohje A213/200/2015 Aineettomista oikeuksista saatavien tulojen 
verotus. 
64 Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY on käynnistänyt keväällä 2020 tekijänoikeus-
järjestöjen kanssa adressihankkeen, jolla haetaan korjausta muusikoiden, taiteilijoiden ja 
tekijöiden työttömyysturvaan. 
65 Muusikkojen osalta aiheesta Rytinki 2018, 167–169. 
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korvauksen kohtuullisuustavoitetta ajavat tekijäjärjestöt, kun taas teki-
jänoikeusteollisuus ei halua keskustella aiheesta.66 Argumenttina on, että 
tekijöillä on todellinen mahdollisuus kilpailuttaa eri hyödyntäjiä ja osa 
tekijöistä voi sanella ehdot.67 Aiheeseen liittyvä lainsäädäntöhanke kui-
tenkin vesittyi siihen, että oikeusministeriön silloisen yksityisoikeuden 
yksikön kanta muuttui kesken prosessin ja tekijänoikeudessa aiemmin 
ollut erityinen kohtuullisuuslauseke olikin oikeusjärjestelmän vastai-
nen.68 Tekijälle siis kuuluu palkka, mutta palkan määräytymisestä ei saa 
säätää lailla.

Tekijänoikeusvisioita

Tekijänoikeussäännökset muotoutuvat lainvalmistelussa, jossa tekijän-
oikeuspolitiikalla on keskeinen asema. Laajasti tekijänoikeuspolitiikka 
voidaan ymmärtää eri tahojen käymäksi tekijänoikeuskeskusteluksi, 
mutta Suomessa tekijänoikeuspolitiikka on kiinnittynyt vahvasti 
opetus- ja kulttuuriministeriön tekijänoikeusyksikön toimintalinjaan. 
Ministeriön julkaisuissa tekijänoikeuspolitiikan lähtökohtana on tekijä 
yksinoikeuden tuottavana elementtinä. Tällä tavoin tekijänoikeuskes-
kustelusta tavoitteiksi, visioiksi ja toimenpiteiksi kirjattua tekijänoi-
keuspolitiikka on aika ajoin uudistettu ja viimeisimmässä arvioinnissa 
toistuvat tutut teemat.69 Tekijänoikeus on kannustin luovaan työhön 
ja investointeihin. Erityisenä tavoitteena on, että tekijä voi elää luo-
valla työllä. Samalla tekijänoikeuden on tuettava yhteisiä tavoitteita 
ja kotimaista kulttuuria ilman, että tekijänoikeus haittaa avoimuutta 
tai sananvapautta. Sen sijaan yleistä etua tai ihmis- ja perusoikeuske-
hystä ei huomioida tekijänoikeuspolitiikassa enää osana kansainvälistä 

66 Lehtinen 2009. 
67 Opetus- ja kulttuuriministeriön selvitys kohtuullisesta korvauksesta 2014. Selvitys on 
artikkelin kirjoittajan virkamiestyönä laatima. 
68 Rainer Oesch on tuonut esiin, että eri tahot ovat tekijänoikeuden oikeuttamiskeskuste-
lussa omineet ”yleisen edun” käsitteen ajaakseen keskenään ristiriitaisia tavoitteita lainsää-
däntöön. Oesch 2017. 
69 Tekijänoikeuspolitiikka 2012. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisematon asiakirja. 
Artikkelin kirjoittaja palkattiin vuonna 2013 kirjoittamaan tekijänoikeuspolitiikasta ajan-
tasainen asiakirja. Työ ei koko puolentoista vuoden virkamiespestin aika ehtinyt alkaa, ja 
tähänkään mennessä ei ole valmistunut uutta kirjausta. 
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yhteistyötä, vaan tekijänoikeuspolitiikassa korostetaan tekijänoikeutta 
koskevaa kansainvälistä sopimuskenttää, EU-oikeutta ja luvattoman 
käytön estämistä. 

Ylipäätänsä yleinen etu ja ihmis- ja perusoikeudet ovat tekijänoike-
uspolitiikassa julistuksina, mutta konkreettisia osioita käsittelevässä 
arvioinnissa ne on unohdettu kokonaan. Nykyinen kirjattu tekijänoi-
keuspolitiikka on näin varsin teknistä säännöstekniikkaa, uusien suo-
jamuotojen käyttöön kannustavaa ja ennen kaikkea suuria tekijänoike-
usmääriä hallinnoivien tahojen etujen mukaisesti luvattoman käytön 
estoihin keskittyvää. Samalla oikeudellinen tulkinta ja tutkimus kiinnit-
tyvät enemmän oikeustapausten yksityiskohtien analysointiin, jolloin 
myös yleisemmässä tekijänoikeuskeskustelussa keskustelussa pitää niin 
suuren kertomuksen kuin pikkuseikkojenkin olla ”oikein”, jotta argu-
mentaatio otetaan vakavasti. 

Tekijänoikeuspolitiikan hahmottelua edeltäneessä keskustelumuis-
tiossa tekijänoikeus on luovan työn ja luovan talouden perusta.70 Teki-
jänoikeus nähdään myös kulttuuristen oikeuksien turvaajana, sillä se 
suojaa teosten tekijöiden oikeuksia, mutta arvoketjun myöhemmässä 
suojan piiriin nousevat myös investoinnit. Tekijänoikeuspolitiikan kir-
jatuissa pohdinnoissa opetus- ja kulttuuriministeriö ei ota varsinaisesti 
kantaa tekijän asemaan eli tekijyyden määrittelyyn tai problematisoi 
korvauskysymyksiä. Tekijän aseman muotoutuminen ja siitä seuraava 
korvaus otetaan annettuina ja mielletään osaksi tekijänoikeutta. Lähtö-
kohta on hyvin markkinavetoinen markkinoiden maailman perusteiden 
mukaan ja teollisuusmaisesti tehokkuushakuinen teollisuuden maa-
ilman edellyttämällä tavalla.71 Tekijänoikeudelle halutaan nähdä yhteis-
kunnallinen merkitys kansalaisuuden maailman ehdoilla, mutta sitä 
ei suuremmin tuoda esiin. Moraaliset oikeudet ja niiden edistäminen 
mainitaan, mutta niitä ei aktiivisesti edistetä. Näin ollen inspiraation 
maailman arvojen mukaan toimiva omistautunut tekijä tai maineen 

70 Tekijänoikeuspolitiikka 2012 -keskustelumuistio. Opetus- ja kulttuuriministeriön työ-
ryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:20. 
71 Taina Pihlajarinteen mukaan tekijänoikeuden kehittämisessä tulisi ottaa huomioon 
enemmän yleinen siviilioikeudellinen oppirakennelma, jolloin tekijänoikeus lähentyisi 
muuta oikeusjärjestelmää. Pihlajarinne 2012, 395. 
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maailman logiikan mukaisesti tunnustusta tekijänä etsivä jää viralli-
sessa ja kirjatussa tekijänoikeuspolitiikassa sivurooliin. Vähän kuin 
menneen maailman reliikiksi.

Yleisen edun ja siihen kiinnittyvän ihmis- ja perusoikeuskeskustelun 
kannalta tekijänoikeus ei ole helppo kysymys.72 Oikeudellisesti olen-
naiset omaisuudensuoja, sananvapaus, taiteen vapaus ja tieteen vapaus 
on toteutettu eri tavoin eri ylikansallisissa sääntelykokonaisuuksissa 
ja eri valtioissa. Suomessa vuoden 1995 perusoikeusuudistus teki esi-
merkiksi taiteen vapaudesta oman perusoikeutensa, mutta käytännössä 
se on jäänyt sananvapauden varjoon. Saksassa taas taiteen vapaus on 
saanut merkittävän aseman, koska siihen ei sovelleta sananvapautta kos-
kevia rajoituksia. Euroopan ihmisoikeussopimuksessa taiteen vapautta 
tulkitaan kuten sananvapautta. EU:n perusoikeuksien tulkinnassa niin 
sananvapaus, taiteen vapaus kuin tekijänoikeuksien turvaaminen ja 
yhteensovittaminen edelleen muotoutuvat unionin lainvalmistelussa 
ja oikeuskäytännössä. Tekijänoikeus muuttuu, mutta muutos tapahtuu 
yksityiskohtien kautta, ei niinkään perusperiaatteiden tai oikeutusperus-
teiden uudelleenarvioinnin kautta.

Tekijänoikeus on luonteeltaan ylikansallista, kun taas etenkin perusoike-
usajattelu on kansallista Tekijänoikeus omaisuutena kattaa erilaiset sään-
telyregiimit, mutta rajoitusten perusteleminen ihmis- ja perusoikeuksilla 
tuottaa yleisiä julistuksia konkreettisemmalla tasolla useita ongelmia. Suo-
messa tekijänoikeuteen liittyvää problematiikkaa ei ole aina edes haluttu 
lähestyä perusoikeuksiin liittyvän vertikaalisuhteen eli valtion ja yksilön 
kautta, vaan tekijänoikeudellisia asetelmia on pidetty yksilöiden välisinä 
horisontaalisina oikeussuhteina.73 Näin ihmis- ja perusoikeuden argu-
mentaatiopotentiaali on vähäinen.74 Tähän kun lisätään tekijänoikeuden 
luonne länsimaalaiselle yhteiskuntamuodolle tyypillisenä oikeutena, jolla 
on vaikeuksia ottaa haltuun alkuperäkansoja koskevia erityiskysymyksiä tai 

72 Rainer Oeschin mukaan tätä keskustelua ei tekijänoikeuden osalta kuitenkaan voida 
enää välttää, koska ihmis- ja perusoikeuksiin painottuva kritiikki on saanut valtaisat mitta-
suhteet. Oesch 2017, 1–5. 
73 PeVL 7/2005 vp, 2. 
74 Pitkään ihmis- ja perusoikeuksilla on argumentoitu vain tekijänoikeuden rajoitusten 
puolesta, jolloin suhde on ollut lähtökohtaisesti konfliktinen eikä niinkään kompromissia 
hakeva. Mylly 2004, 228–254. 
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muita poikkeavia kulttuurisia ilmiöitä, lienee selvää, että globaali tekijän-
oikeusjärjestelmä edellyttää joko omalakisuutta tai hyvin abstraktia tasoa. 
Ihmis- ja perusoikeuksien ja kulttuurien pluralismi ei ole katoamassa.

Tekijänoikeuden tekijään kiinnittyvä palkkaperustelu on menettänyt 
merkitystään. Tekijänoikeustulo on taloudellisesti merkittävää pienelle 
joukolle tekijöistä. Huonoimmillaan tekijänoikeustuloa esimerkiksi ei huo-
mioida sosiaalipoliittisten etuuksien kerryttämisessä, mutta tekijänoikeus-
tulo voi vähentää etuuden suuruutta. Sosiaaliturvan kannalta tekijänoikeus 
toimii siis ristiriitaisesti ja vastoin ajatusta siitä, että tekijä hyötyisi teke-
mästään työtä. Tekeminen toki teettää muunlaista hyötyä. Toimittaja saa 
kuukausipalkkaa, tietokirjailija voi olla kysytty puhuja, ja vaikka tämäkään 
artikkeli ei tuota suuria summia, niin se tuottaa akateemisen maailman mit-
tareilla mitattavan meriitin.75 Tämä meriitti omalta osaltaan auttaa työllis-
tymistä akateemisessa maailmassa. Markkinalogiikan näkökulmasta teki-
jänoikeus voi siis tuottaa erilaisia hyötyjä, mutta tekijöiden enemmistö ei saa 
tekijänoikeuden perusteella sellaista palkkaa, joka riittäisi edes elämiseen. 

Tässä tilanteessa korostuu tekijänoikeuden merkitys tekijän identi-
teetille. Tekijänoikeus ei sinällään tuota maallista hyvää, vaan pikem-
minkin tunnustuksen tekijyydestä ja sitä kautta taiteilijan, kirjailijan, 
kuvataiteilijan ja vastaavan identiteetin. Oikeudellisessa mielessä 
moraaliset oikeudet ovat vain mainintoja laissa, koska niihin liittyy hyvin 
harvoin oikeudellinen prosessi. Tekijälle itselleen ne ovat kuitenkin 
selkeästi merkityksellisiä. Moraalilla on myös olennainen merkitys sen 
viiteryhmän sisällä, johon tekijä haluaa samaistua. Oikeudellisesti toisen 
tekemien kirjojen ottaminen omiin nimiin oli avustuspetos, ei niinkään 
tekijänoikeudellisesti moitittava teko, mutta kirjallisuuspiireissä suuri 
moraalinen skandaali.76 Sama pätee plagiaatteihin tai siteerauskiistoihin, 
joissa oikeus vaikenee vaikka tapaukset saisivat runsaasti julkisuutta ja 
paheksuntaa. Nykypäivän tekijänoikeus on teollisuutta ja markkinoita, 
mutta tekeminen ja tekijyys on edelleen osa inspiraation maailman kuu-

75 Tekijänoikeuteen on toki koko ajan kuulunut meritoituminen yhtenä vaikuttimena. 
Munzer 1990, 255.  
76 Esimerkiksi tapaus, jossa Ritva Sarkola oli todellisuudessa kirjoittanut Tuula Sari-
olan nimissä julkaistut kirjat. Sariola joutui palauttamaan kirjastoapurahat ja tuomittiin 
avustuspetoksesta ja petoksesta sakkoihin ja ehdolliseen vankeuteen. Nyqvist & Oja 2018, 
269–274. 
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luvaa omistautumista ja maineen tavoittelua. Käsitys tekijästä, tekijälle 
maksettavan korvauksen oikeutus ja tekijänoikeusmaailman todellisuus 
ovat kehittymässä eri suuntaan.
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Salainen ovi

Harry Salmenniemi

Ei ole mitään toivoa, ei mitään sanottavaa eikä mitään ymmärrettävää. Ei 
ole mitään hävettävää.

Suurin osa työstäni on pelkkää kaaosta. En osaa kuvata sitä mitenkään. 
En tiedä, miksi teen sitä. En tiedä, miten teen sitä. Mikään ei ole käynyt 
selväksi. Vuosien kuluessa olen uponnut yhä syvemmälle siihen, mitä en 
ymmärrä, siihen, mistä minulla ei ole mitään käsitystä.

On todennäköistä, että kirjoitan saadakseni selville miksi kirjoitan, 
että julkaisen kirjoja vain saadakseni tietää miksi julkaisen kirjoja.

 
Jostakin syystä kirjoitan likaiselle, liatulle paperille. Kirjoitan muiden 
tekstien päälle.

Alusta asti olen tottunut varastamaan muilta. Ennen kaikkea olen tot-
tunut varastamaan itseltäni. Käyn säännöllisesti läpi varastojani: mitä 
joku mennyt minä on kirjoittanut, mitä häneltä voi varastaa, mikä kaikki 
on jo valmista, mistä saisi toimivan tekstin vain muokkaamalla hieman.

Usein on hämärän peitossa, miten joku teksti on syntynyt, kuka on 
laittanut sen alulle, olenko minä itse kirjoittanut vahingossa tai panii-
kissa jotakin, vai onko joku aivan muu kirjoittanut jotakin vahingossa ja 
paniikissa ja minä leikannut sen jostakin talteen.

Kirjoittamiseen ei ole mitään syytä, kirjojen julkaisuun ei ole mitään 
syytä. Kirjoittaminen on piinaavaa ja kaoottista, julkaiseminen typerää 
ja häpeällistä.

Kysymys ei ole ollut minkäänlaisesta urasuunnittelusta.
Minulla ei ole uraa eikä suunnitelmaa.
Kun lainaan toisilta, en tee sitä hyötymistarkoituksessa. Teen sen 

jonkin oudon pakkomielteen tai oikun vuoksi.
Minusta ei ole vastustamaan mieleenjuolahduksiani. Sitä kirjoitta-

minen pitkälti on: antautumista omille mielijohteille, kontrollista luopu-
mista, periksi antamista. 

Julkaiseminen on täydellistä luovuttamista.
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Tämä Muuttuva tekijä -kirjan luku on julkaistu avoimesti CC BY-ND 4.0 (Nimeä-EiMuutoksia) -lisenssillä.
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Voin väittää monenlaisia asioita. Voin väittää, että työni on jakautunut 
kahtia. Voin väittää, että vaivihkaa minulle on kehittynyt kaksi toisiaan 
täydentävää, toistensa kanssa sotaa käyvää ammattiroolia. Se on melkein 
totta. Tämä on jo merkittävää: olen löytänyt jonkinlaisen osatotuuden, 
karkean, yksinkertaistetun mallin.

Minulla on kaksi roolia, ensimmäisen näytän mielelläni muille, toista 
en mieluiten näkisi edes itse.

Ensimmäinen, näkyvämpi, useammin käytössä oleva rooli on suhteel-
lisen sivistyneen, korkeakoulutetun ihmisen, joka periaatteessa yrittää 
ottaa vastuuta teoistaan. Hän käyttää laajahkoa tietämystään ja vuosien 
koettelemia esteettisiä periaatteita erilaisten tekstien viimeistelyyn. Hän 
voi olla typerä, mutta hän sentään pitää itseään älykkäänä; hän voi olla 
naurettava, mutta hän sentään onnistuu ottamaan itsensä todesta.

Tämä suhteellisen sivistynyt, melko vastuullinen henkilö ei tahdo lou-
kata ketään, ei halua rikkoa lakia eikä häpäistä tuttaviaan. Hän saattaa olla 
aivan sekaisin, mutta sentään hän yrittää päivittäin päättää mitä tekee, 
asettaa tavoitteita: tänään yritän viimeistellä tämän novellin, tämän runo-
kirjan jakson, tämän esseen, muokkaan elokuvan prologin tai epilogin.

 Vastuullinen henkilö on ilman muuta merkittävä työntekijä, mutta 
kuitenkin hän on alisteinen hahmo. Hän ei mahda toiselle, tärkeämmälle 
hahmolle mitään, koska hän ei itse kirjoita mitään. Hän saattaa ainoas-
taan viimeistellä, parannella jo olemassaolevaa. Hän editoi ja viimeis-
telee. Hän on uuttera, kaavamainen ja analyyttisyydessään hieman tylsä. 

 Toinen, tärkeämpi, yleensä piilossa oleva rooli on kirjoittajan, sot-
kuisen kaaostehtailijan rooli. Hän aiheuttaa ongelmia. Hän kirjoittaa kaa-
osta vasten. Hän kirjoittaa epätoivoissaan. Hän ei välitä mistään, koska 
hänellä ei ole varaa välittää mistään. Hän ei seiso sanojensa takana tai 
niiden edessä. Hänellä ei ole koulutusta eikä lähimmäisiä. Hänellä ei ole 
vastuuntuntoa eikä kunnioitusta lakia kohtaan. Hänellä on omituinen, 
ontto ja häilyväinen käsitys moraalista. Hän kirjoittaa mitä hyvänsä. Hän 
kuvaa ihmisiä tällä tavoin:

Uttersonilla, lakimiehellä, oli karkeat, rumat ja epäsäännölliset kasvot, 
joita tuskin milloinkaan valaisi hymy; hänen olentonsa oli kylmä ja 
jäykkä, hän sanoi sanottavansa vain vaivalla, hänen esiintymisessään 
tuskin voitiin nähdä lämpimämpäin tunteiden ilmenemismuotoja; hän 
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oli laiha, pitkä, kuiva, synkkä – mutta sittenkin täytyi hänestä pitää. 
Ystäväpiirin yhtymisissä, kun viini oli hänen makunsa mukaista, loisti 
hänen silmistään ilme, joka oli jaloimmassa merkityksessä inhimil-
linen; mutta tämä sisäinen maailma ei kuitenkaan koskaan tullut ilmi 
sanoissa, vaan sitä useammin ja puhuvammin teoissa. Hän oli ankara 
itseään kohtaan; joi yksin ollessaan katajanmarjaviinaa, haihduttaak-
seen hienojen viinien makua, ja vaikka hän nautti teatterista, ei hän 
ollut avannut sen ovea kahteenkymmeneen vuoteen. Mutta hän oli 
hyvin suvaitsevainen muiden suhteen; hän tunsi melkein kateuden-
sekaista kummastusta syrjäisten vioissa ja synneissä ilmenevän elin-
voiman johdosta ja joka tapauksessa mieluummin auttoi kuin valitti.

Kirjoittaja, kaaostehtailija kehtaa mitä hyvänsä. Hän kuvaa ihmisiä 
sellaisina kuin heidät todella näkee. Hän siteeraa omana tekstinään 
Robert Louis Stevensonin teosta Salaperäinen ovi, jonka maailma tuntee 
paremmin nimellä Jekyll ja Hyde.1

Tämä tärkeämpi ammattirooli ottaa jatkuvasti selittämättömiä, omi-
tuisia vapauksia. Hän todellakin luulee kirjoittaneensa kaiken tekstin, 
myös sen, joka tulee jostakin aivan muualta. Hän saa kimmokkeita mistä 
hyvänsä, omista unistaan, muiden kertomuksista, repliikeistä, jotka ovat 
valmiita runonsäkeitä tai kelpaavat novelleihin sellaisenaan, vanhoista, 
unohtuneista muistiinpanoistaan. Kaikki aineisto on samanarvoista: 
omat pelot, muiden sattumukset, klassikkoromaanien alut.

En todellakaan tiedä, miksi olen kirjoittanut esimerkiksi Juhani Ahon 
novellin päälle.2 Ei siinä ole mitään järkeä. Mitä enemmän mietin tekoani, 
sitä järjettömämmältä ja ilahduttavammalta se vaikuttaa.

Silloin tällöin tapaan ystäviäni työpäivän keskellä. Käymme lounaalla, 

1 Suomennos on vuodelta 1911, ja sen on julkaissut Otava. Suomentajaa ei ilmoiteta. Löysin 
tämän tekstikappaleen työpöydältäni punertavan, keraamisen kahvikupin alta. 
2 Novellikokoelmani Uraanilamppu ja muita novelleja (2017) niminovelli perustuu Juhani 
Ahon novelliin ”Siihen aikaan, kun isä lampun osti”. Myös monilla muilla novelleillani on 
lähteitä, joista tehdään selkoa teosten lopussa, ja salaisia lähteitä, joita suurinta osaa en 
itse muista. Novellikokoelmissani olen noudattanut lähteiden merkitsemisessä seuraavaa 
periaatetta: Jos novelleihin on selvä yksi päälähde, jota ilman novelli ei olisi voinut syntyä, 
olen sen ilmoittanut. Pienet ja huomaamattomat lainat, joiden lähteet olen usein itsekin 
ehtinyt unohtaa, olen jättänyt merkitsemättä. 
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kahvittelemme, juttelemme kirjallisuudesta tai mistä hyvänsä: tärkeitä 
tapoja päästä hetkeksi pois itsensä sisältä.

Yleensä kaikki sujuu hyvin. Järjestelmällinen, järkevä rooli on hal-
litsevassa asemassa, työn kaaos ei vuoda keskusteluun. En sano mitään 
täysin käsittämätöntä. Ajatukset ovat jäsentyneitä, sisäisen editorin 
kurinalaisuus pitää ajatusloikat kestävän mittaisina. Minua voi seurata 
ja ymmärtää sen verran kuin avoimesti ja tarkasti puhuvaa ihmistä voi. 

Joskus harvoin käy toisin. Joku ystävä tulee käymään työhuoneellani, 
pistäytyy lainaamassa jotakin tai päättää vain spontaanisti käydä ter-
vehtimässä. Tulen yllätetyksi, nähdyksi kaaoksen keskellä. Papereita on 
siellä täällä, kaikki täyteen kirjoitettua, vanhahtavaa suomea, englannin 
ja italiankielisiä aineistoja, irtonaisia repliikkejä, aforismeja, huonoja 
runoja, hieman parempia runoja, novelleja, joista puuttuu takaumia, 
romaanikäsikirjoituksia, joissa ei ole alkua, keskikohtaa eikä loppua, 
mutta jonkinlainen kiehtova tunnelma sentään.

Tällöin hyvätkin ystävät ovat saattavat säikähtää: tuollainen hullu, niin 
oman maailmansa sisässä, tuota se siis tekee kaiket päivät, tuohan on ihan 
älytöntä.

Puheeni on katkeilevaa, itseensä käpertyvää. En osaa ottaa muita huo-
mioon, en tajua, mitä minulle sanotaan. Vaisuna ohjaan ihmiset pois luo-
tani. Yleensä siihen ei ole tarvetta: he lähtevät itse, kuin aaveen nähneenä.

 
Nyt vasta saatoin nähdä hänet oikein. Niin paljon oli ainakin varmaa, 
etten ollut nähnyt häntä koskaan ennen. Hän oli, kuten sanoin, pieni-
kokoinen; minua hämmästytti vielä hänen tavattoman epämiellyttävä 
ja tympäisevä katsantonsa, hänen ponneton ja lihakseton ruumiinra-
kenteensa sekä – eikä vähimmin – se outo vaikutus, jonka hänen läsnä-
olonsa teki minuun. Se vivahti alkavaan kangistumiseen, jota seurasi 
valtimon huomattava heikentyminen. Silloin en kiinnittänyt siihen 
kovinkaan paljon huomiota, arvelin sen johtuvan vain sairaalloisesta 
persoonallisesta vastenmielisyydestä, vaikkakin oireen terävyys ihme-
tytti minua; mutta sittemmin on minulla ollut syytä olettaa, että syy oli 
paljoa syvemmällä ja että sillä oli jalompi juuri kuin vain pelkkä viha.3

3 Katkelma on niin ikään samaisesta Stevensonin kirjasta. Tämä sivu oli kulkeutunut työhuo-
neeni kirjahyllyyn. Löysin sen muistikirjani ja Anne Carsonin Sapfo-käännöksen välistä. 
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Jo vuosia työhuoneellani on vaeltanut Salaperäinen ovi. Olen tulostanut 
sen Project Gutenbergista. Printeissä ei ole sivunumeroita. Vuosien 
aikana paperipino on mennyt pahasti sekaisin.

Olen ajatellut, että siitä voisi saada hauskoja pätkiä johonkin romaaniin. 
Etenkin lopun kirje on koskettava. Muokattuna se voisi toimia monen-
laisen romaanin loppuna. Siitä saattaisi saada häiritsevän tai hauskan lopun 
avioliittodraamaan, epäuskottavan yrityksen uskottomuuden selitykseksi.
Työni on myös tällaista: sopimattomien lähteiden käyttöä väärissä pai-
koissa, kekseliästä mielettömyyttä.

Kaksi hahmoa, jotka ovat ristiriidassa ja juuri siksi täydentävät toi-
siaan – sellaisesta saisi tietenkin hyvän lopun tällaiselle tekstille. Kaksi 
ammattiroolia, kliseinen kaksoishenkilöteema, vaivaannuttavan keit-
tiöpsykologinen ymmärrys siitä, miten ihminen ei ole koskaan yhte-
näinen.

Kuitenkaan mikään ei ole näin yksinkertaista.
Ei ole mitään kahta, on valtava määrä erilaisia rooleja, erilaisia voimia, 

minuuksia.
Ei ole kahta ammattiroolia, jotka voisi todella erottaa toisistaan, ei edes 

kirjoittajaa ja lukijaa erillä toisistaan.
Vaikutus, jonka tekstini tekevät lukijaan, on minulle mysteeri. En osaa 

ennakoida tai selittää sitä. Vaikutukset perustuvat teksteihin, joita lukijat 
ovat lukeneet aikaisemmin. He sekoittavat kaiken päässään. He liittävät 
lauseeni oman elämänsä tapahtumiin. He samastuvat. Se on kammottavaa.

Lukijat ovat vastenmielisiä, he ovat aivan yhtä sekavia kuin kirjoittajat.
En voi kontrolloida mitään.
Muiden kirjoittamat tekstit antavat usein merkityksen omalle teks-

tille. Sille ei mahda mitään: meidät on kiinnitetty toisiimme niin nauret-
tavan monilla langoilla.

Merkitykset ja sisällöt tulevat muualta.
Myös muodot tulevat muualta.
Kirjoittaminen on kontrollin kadottamista.

Jos on olemassa kaksi tärkeää päähenkilöä, ne ovat muoto ja sisältö, jotka 
tietenkin kietoutuvat aina toisiinsa.

Muodot ovat tärkeämpiä kuin sisällöt.
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Runoissa muoto on usein lähes kaikki: runojen tekeminen on muo-
tojen ymmärtämistä, niiden lukemista, tutkimista. Novelleissa muoto on 
lähes kaikki, ja usein se, mitä tajuaa jättää sanomatta, on tärkeämpää kuin 
se vähä, minkä saa sanottua. Romaaneissa muoto on lähes kaikki, tapa 
rakentaa maailma, henkilöt, mahdollinen juoni, tapa rytmittää aineistoa, 
käyttää aineistoa, käyttää anekdootteja, annostella aforismeja.

Jos kirjailija varastaa toiselta muodon, hän varastaa toiselta lähes 
kaiken. Ja kirjailijat todella varastavat toisiltaan kaikkea: muotoja, lau-
seita, sanoja, hiljaisuuksia, tavan rytmittää dialogia, tavan kuvata luontoa, 
tavan käyttää murteita, tavan käyttää kuvia, tavan viitata muiden teok-
siin, tavan viitata omiin teoksiinsa.

Toisinaan kirjailijat varastavat tahallaan, mutta useimmiten he tekevät 
niin vahingossa. 

Jostakin muualta tekstiin virtaa merkityksiä, sotkua, kaaosta, tun-
nelmaa, repliikkejä, tunteita.

Salainen ovi on aina auki.
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Appropriaation lainanalaisuudet
Kirjallisuuden ja juridiikan kohtaamispintoja

Sanna Nyqvist

Tähän kokoelmaan sijoittuvassa tekstissään ”Salainen ovi” Harry Sal-
menniemi kuvaa kirjailijan työhuonetta, joka pursuaa tekstejä. Kaoot-
tisen paperipaljouden keskellä kirjailija käy vimmaiseen työhönsä, jossa 
mikä hyvänsä virike kelpaa ja jossa eteenpäin vievä voima saa unohta-
maan, mistä mikäkin katkelma on alkujaan peräisin. Jos nyt alkuperä yli-
päänsä on löydettävissä, kun kirjailijat ketjussa työstävät omia tekstejään 
toisten tekstien pohjalta, niiden pakottamina ja niistä inspiroituen. 

Kirjallisuus on alkuhämärästään alkaen ollut ennen kaikkea toiston ja 
variaation taidetta. Suullisen ja käsinkirjoitetun kirjallisuuden elinehto 
oli toistossa – vain kerran kerrottu tai kirjoitettu oli suuressa vaarassa 
kadota. Vasta Gutenbergin irtokirjakkeiden ja mekaanisen toiston myötä 
mahdollistui ajatus omaperäisestä tekstistä, joka voitiin jähmettää ja 
pysäyttää yhteen, loputtomasti monistettavaan muotoon.

Kirjallisuudessa muoto on aina vaikuttanut sisältöön. Viime vuosi-
kymmenten suuri mullistus, digitalisaatio, on vapauttanut kirjalli-
suuden Gutenbergin painokoneesta ja paperista ylisummaan: tekstejä 
luodaan, koostetaan ja julkaistaan sähköisesti. Paperikirja on edelleen 
kirjallisuuden perusmuoto, mutta kirjallisuuden tuottamisen tavat ovat 
muuttuneet radikaalisti ja paperikirja on saanut rinnalleen toisia versi-
oita, sähkökirjan ja äänikirjan. Samalla yhteen paikkaan – painokseen 
– täsmentyvä tekstin alkuperä on alkanut hämärtyä. Tekstit kiertävät 
uusissa kuoseissa, uusilla alustoilla, ruokkivat omanlaistaan luovaa kek-
seliäisyyttä ja määrittelevät uudelleen kirjallisuuden perustoja, teoksen 
ja tekijän suhdetta, teoksen identiteettiä ja lainaamisen olemusta.

Tartun tässä artikkelissa lainaamisen, variaation ja toiston merkityk-
siin kirjallisuudessa ja erityisesti niihin muutoksiin, jotka ovat myller-
täneet kirjallisuuden tuottamisen, julkaisemisen ja vastaanoton tapoja 
1900-luvun lopulta tähän hetkeen. Muutokset tuottavat uusia käsitteitä 
ja normeja, joilla pyritään jäsentämään luomisen käytäntöjä ja rajoja. 
Kirjallisuudessa kysymykset tekstin alkuperästä ja uudelleenkäytön 
hyväksyttävyydestä ovat muuttuneet ja aktivoineet uudella tavalla myös 

DOI: 10.31885/9789515150134.7                      © Sanna Nyqvist  
Tämä Muuttuva tekijä -kirjan luku on julkaistu avoimesti CC BY 4.0 (Nimeä) -lisenssillä.



86  | Muuttuva tekijä

kysymyksen kirjallisuuden ja juridisen tekijänoikeuden suhteesta. Kir-
jallisuuden kyky tuottaa itse omat tulkintakontekstinsa ja määritellä 
rajansa haastaa tekijänoikeuslain yleistävän, normittavan näkökulman 
tekijyyteen ja teosten suojaan. Artikkelin lopuksi pohdin, miten kirjalli-
suuden ja tekijänoikeuden näkökulmia voisi saada nykyistä hedelmälli-
sempään vuoropuheluun keskenään. 

Appropriaatio: haltuunoton poetiikkaa

Salmenniemen ”Salattu ovi” -novellin kirjailijahahmo on ”kaaostehtai-
lija”, joka ”kehtaa mitä hyvänsä” ja ”siteeraa omana tekstinään Robert 
Louis Stevensonin teosta Salaperäinen ovi”.1 Hän ei pelkästään viittaa 
Stevensonin romaaniin tai tee sen pohjalta omaa versiota, vaan ottaa 
Stevensonilta rivikaupalla tekstiä ja ymppää sen omaansa. Kyse ei ole 
plagiaatista, koska lukija tietää, kuka tekstin todellinen kirjoittaja on. Vai 
tietääkö? Jos kirjailija kerran ”on tottunut varastamaan muilta”,2 hän 
epäilemättä saattaisi lainata tekstejä kertomatta sitä lukijalle tai ereh-
dyttää lukijaa keksityillä lähdeviitteillä. Tai hän ei ehkä itsekään muista, 
mitä katkelmia on mistäkin kopioinut.3 

Tekstin ilmentämä epävarmuus ja lukijalle siitä mahdollisesti koi-
tuva epämukavuus ovat osa Salmenniemen teosten estetiikkaa. Keino 
on tuttu myös muiden nykykirjailijoiden teoksista. Sulauttamalla teks-
tiinsä jo olemassa olevia tekstejä kirjailijat kuvaavat ja kommentoivat 
sitä tekstuaalisen supersaturaation maailmaa, jossa elämme. Tekstit 
ympäröivät meitä kaikkialla. Puikkelehdimme arjessamme jatkuvasti 
tekstistä toiseen, luemme katkelmallisesti ja siirrämme tekstipätkiä 
CTRL + C -komennolla. Kaaostehtailu ei ole vain kaunokirjailijoiden 
työsarkaa – sitä tapahtuu kaikkialla –, mutta kaunokirjallisuudessa sen 
syyt ja vaikutukset tulevat näkyviin erityisen terävästi. Tekstien kopiointi 
ja yhdistely kaunokirjallisuudessa on siis aikalaisrealismin muoto: kir-

1 Salmenniemi tässä kokoelmassa, s. 81. 
2 Salmenniemi tässä kokoelmassa, s. 79. 
3 Tässä Salmenniemen kuvaama metodi eroaa ratkaisevasti Tatu Tuomisen kollaasityös-
kentelystä, jossa taiteilija on valinnut tietyt arkkitehtuurin tai taiteen mestariteokset omien 
töittensä lähtökohdiksi ja materiaaleiksi (ks. Tuomisen artikkeli tässä kokoelmassa). On 
tärkeää huomata, että molemmat tavat ovat omissa konteksteissaan taiteellisesti perustel-
tuja metodeja. 
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jallisuus näyttää, mitä todellisuudessa tapahtuu ja vie sen äärimmilleen 
saadakseen meidät havahtumaan meitä ympäröivän tekstikaaoksen kai-
kennielevyydelle. 

Nykykirjailijoiden itsetietoista tapaa käyttää toisia tekstejä omien 
teostensa rakennusaineina kutsutaan appropriaatioksi. Käsite on kirjal-
lisuuden yhteydessä suhteellisen uusi: appropriaatiota koskevaa tutki-
musta on alkanut ilmestyä enemmän vasta 2000-luvulla.4 Appropriaatio 
jatkaa jo antiikista alkavaa varioinnin, jäljittelyn ja haltuunoton käsit-
teistöä, joka pyrkii eri tavoin jäsentämään kirjallisuuden lähtökohtaista 
moniäänisyyttä.5 Toisin kuin intertekstuaalisuus (tekstienvälisyys), joka 
vakiintui kirjallisuuden kerroksellisuuden yleistermiksi 1900-luvun 
jälkipuoliskolla, appropriaatio kiinnittää huomion teosten materiaali-
suuteen ja tekijän toimintaan: termi viittaa teosten tuottamisen tapaan, 
ei teosten välisten suhteiden näennäisen autonomiseen verkostoon. 
Appropriaatiolla tarkoitetaan yleensä toisen teoksen tai toisten teosten 
materiaalista hyödyntämistä uuden teoksen luomisessa.6 Approprioiva 
kirjallinen teos voi kokonaisuudessaan perustua toiseen teokseen, 
tai se voi sisältää otteita yhdestä tai useista teoksista. Tällöin tekijän 
valinnat nousevat uudella tavalla merkityksellisiksi: millaisen pro-
sessin tuloksena hän valikoi materiaalinsa ja miten hän niitä käsittelee?  
Appropriaatiota arvotettaessa lopputuloksena oleva teos ei välttämättä 
ole yhtä merkityksellinen kuin itse prosessi. Teoksen taiteellinen anti 
ei siis aina avaudu pelkästään lopputuotoksen esteettisen tarkastelun 
kautta, mikä haastaa teosten vastaanottajat pohtimaan omia käsityksiään 
taiteen olemuksesta ja tekijän roolista. 

Appropriaation pintautuminen nykykirjallisuuden ilmiöksi liittyy tek-
nologian kehitykseen. Kirjallisuuden digitalisoituminen on tuonut teki-

4 Ks. esim. Gilbert (toim.) 2014, Hick 2013, Nicklas & Lindner 2012, Sanders 2016 (1. painos 
2006), Sanders 2019, Schmidt 2018. Kuvataiteessa termiä appropriaatio on käytetty jo pit-
kään teosten luokittelun välineenä (appropriaatiotaide, appropriation art), mutta vaikka 
samankaltaiset kopioinnin ja yhdistelyn tekniikat ovat olleet käytössä kirjallisuudessa, niitä 
on vasta viime aikoina alettu kutsua appropriaatioiksi. 
5 Genette 1992, Isomaa, Kivistö, Lyytikäinen, Nyqvist, Polvinen & Rossi (toim.) 2012, Orr 
2003, Pigman 1980. 
6 Ks. esim. Nicklas & Lindner 2012, 4–5; Schmidt 2018, 11, 21–22; vrt. myös Gilbert (toim.) 
2014, 50–56. 
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jöiden saataville runsaasti uusia aineistoja ja uusia keinoja kirjallisuuden 
luomiseen. Kirjallisuuden klassikot ja kasvava osa nykykirjallisuutta 
ovat saatavilla sähköisessä muodossa, ja sen lisäksi internet tarjoaa kir-
jailijoille ehtymättömän materiaalivaraston. Tällaisen tekstipaljouden 
äärellä tekijöitä saattaa motivoida ja heidän luovuuttaan houkutella jo 
olemassaolevien tekstien uudelleenkehystäminen tai jatkokäsittely 
uusien tekstien tuottamisen sijaan.7 Esimerkiksi historiallisen fiktion 
kirjoittaja voi upottaa tekstiinsä aikalaisdokumentteja, joihin digitaaliset 
arkistot ja julkaisut tarjoavat entistä helpomman pääsyn. 

Digitalisaatio tarjoaa myös uusia, tehokkaita välineitä tekstimassojen 
käsittelyyn: erilaiset copypaste-tekniikat sekä kirjallisuuden generointi 
digitaalisilla välineillä ovat synnyttäneet uusia kirjallisuuden tuotta-
misen tapoja. Digitaalisen tuottamisen ja toisintamisen muodot ovat 
myös laajentaneet potentiaalista tekijöiden joukkoa. Kirjallisten teosten 
luominen ja levittäminen eivät enää ole tietyt kriteerit täyttävän harvalu-
kuisen tekijäjoukon ulottuvilla, vaan kuka tahansa voi kirjoittaa teoksia ja 
tuoda ne lukijoiden saataville verkossa tai tarvepainatteina. 

Vastavoimana digitalisaatiolle kirjaobjekti ja kirjoittaminen käsityönä 
ovat samalla kokeneet uuden tulemisen, mistä todistavat monet esine-
pohjaiset appropriaatiot, esimerkiksi sanoja irti leikkaamalla tai mus-
taamalla tuotetut uniikit teoskappaleet tai käsin uudelleenkirjoitetut 
klassikot.8 Äärimmillään appropriaatiotekniikat haastavat nykyisen käsi-
tyksen kirjallisuudesta allografisena eli monistettavana taiteena,9 sillä 
approprioiva kirjallinen teos saattaa olla yksittäinen uniikkikappale. Osa 
lopputuloksista voi olla lukukelvottomia. Niiden luonne on pikemminkin 
käsitetaiteellinen, eikä kuluttaja osta tällaista kirjaobjektia ajatukse-
naan lukea se kannesta kanteen. Esinepohjaiset teokset kommentoivat 
teoksen olemusta ja kirjallisuuden luonnetta taiteena sekä sen reuna-

7 Goldsmith 2011, Perloff 2010. 
8 Molemmat ulottuvuudet – digitaalinen saatavuus ja printatun tekstin materiaalisuus 
– ovat läsnä Harry Salmenniemen appropriaatiota kommentoivassa novellissa tässä 
kokoel massa. Esinepohjaisista appropriaatioista on myös kyse Tatu Tuomisen teossar-
jassa Palasia kirjasta The Future of Architecture Since 1889 (ks. Tuomisen artikkeli tässä 
kokoelmassa). Esinepohjaisesta appropriaatiosta kirjallisuudessa ks. Gilbert (toim.) 2014, 
Hick 2013, Schmidt 2018. 
9 Goodman 1985, 113–117. 
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ehtoja: vallankäyttöä, sensuuria ja tekijyyden oikeuttamisen säätelyä.10

Appropriaation käsite ei siis ole vain uusi kehys kirjallisuuden ikiai-
kaiselle jäljittelyn ja toisintamisen perinteelle, vaan sen yleistyminen 
on reaktiota kirjallisuuden ja sen reunaehtojen merkittäville muutok-
sille 1900-luvun lopun ja 2000-luvun alun maailmassa. Kirjallisuuden 
rajoja koetteleva appropriaatio herättää myös uudenlaisia kysymyksiä 
toisintamisen mielekkyydestä ja oikeutuksesta. Appropriaation käsite on 
2000-luvulla sähköistänyt keskustelua kirjallisen lainaamisen tavoista 
ja oikeutuksesta, mikä näkyy myös Salmenniemen novellissaan käyttä-
mässä varastamisen retoriikassa.11

Appropriaation rajat

Varastamisen ohella appropriaatiota kutsutaan toisinaan omimiseksi, 
mikä kertoo käsitteeseen liittyvästä negatiivisesta merkitysulottuvuu-
desta.12 Kun jotakin teosta kuvaillaan appropriaatioksi, käsitteen valin-
nalla saatetaan vihjata tai viitata siihen, että teoksen tekijä ei ole kaikilta 
osin toiminut reilusti tai ”taiteen sääntöjen mukaan” hyödyntäessään 
valmiita aineistoja omassa työskentelyssään. Kritiikki saattaa kohdistua 
esimerkiksi lainaavan kirjailijan intentioihin, hänen työskentelypoihinsa 
tai hyödynnettyjen materiaalien omistajuuteen. Lukijalle tällaiset epäi-
lykset saattavat herätä teosta lukiessa tai jonkin ulkoisen vihjeen kautta, 
esimerkiksi tilanteessa, jossa approprioiva kirjailija avaa tekoprosessiaan 
haastattelussa tai vaikka blogikirjoituksessa. Koska teoksen synnyttänyt 
prosessi on tässä vaiheessa jo päättynyt, prosessiin yritetään päästä 
käsiksi teoksen analyysin kautta, vertaamalla teosta siinä käytettyjen 
materiaalien alkuperäisiin konteksteihin, tai haastamalla tekijä vastaa-

10 Schmidt 2018, 9–12. 
11 Varkausmetaforasta kirjailijan työn kuvauksena ks. Nyqvist 2018. 
12 Negatiivista konnotaatiota vahvistaa kulttuurisen appropriaation käsite, johon on 
erityisesti julkisessa keskustelussa liitetty vahvasti ajatus epäreiluudesta tai hyväksikäy-
töstä, ks. esim. Young 2008 & Tieteen termipankki 2020. On kuitenkin syytä pitää erillään 
appropriaatio tekstuaalisena käytäntönä (tekstien lainaaminen tai muuntelu) ja kulttuu-
rinen appropriaatio (tietylle kulttuurille tunnusomaisten elementtien hyödyntäminen 
sille vieraassa yhteydessä). Lisäksi on tärkeää muistaa, että molemmilla käsitteillä voidaan 
kuvata myös ilmiöitä ja teoksia, joihin ei liity toisten oikeuksia, arvoja tai omalaatuisuutta 
hyväksikäyttävää vivahdetta. 
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maan kysymyksiin teoksen tekotavasta ja sen oikeutuksesta. 
Appropriaation negatiivinen sivuvire perustuu ajatukseen, että kirjal-

lisuudessa on olemassa lainaamista koskevia sääntöjä, joita kirjailijoiden 
oletetaan noudattavan. Näin on ollut jo antiikista lähtien: lainaamiselle 
on asetettu esteettiset ja eettiset raamit, joiden ylittämisestä on voinut 
koitua sanktioita. Äärimmäisenä esimerkkinä sanktioidusta appropri-
aatiosta toimii plagiaatti, joka on jo antiikin kirjallisuudessa tunnistettu 
ja nimetty ei-toivottavaksi kirjallisuuden muodoksi.13 Vaikka plagiaatin 
merkitysulottuvuus on aikojen saatossa muuttunut, ajatus sen pahek-
suttavuudesta on säilynyt.14 Tänä päivänä julkinen syytös plagiaatista 
käynnistää yleensä laajapohjaisen mediakeskustelun, jossa etsitään 
perusteita lainaamisen sallimiselle tai sen sanktioimiselle. Keskuste-
lusta ei välttämättä seuraa mitään konkreettisia toimia (esimerkiksi 
loukkaavaksi koetun teoksen vetäminen pois markkinoilta), mutta sillä 
on laajempi periaatteellinen merkitys kirjallisuuden sisäisen sääntöjär-
jestelmän sanoittajana ja signaalina siitä, että lainaamiselle on olemassa 
kirjallisuusyhteisön yleisesti hyväksymät rajat. 

Näitä rajoja olen tässä tutkimusprojektissa kutsunut nimellä ”kir-
jallisuuden lait”. Tällä metaforalla olen halunnut kiinnittää huomiota 
kirjallisuuden säätelyjärjestelmän suhteelliseen pysyvyyteen ja normit-
tavaan asemaan. Vaikka kyse ei olekaan ylös kirjatuista periaatteista, vaan 
pikemminkin alan käytännöistä ja hiljaisesta tiedosta, kirjallisuuden 
laeilla on voimakas vaikutus siihen, millaisia tekstejä julkaistaan ja missä 
muodossa.15 Esimerkiksi sitä, nimetäänkö lainaaminen plagioinniksi vai 
ei, säätelevät useat tekijät, muun muassa se, ovatko kyseessä aikalaiskir-
jailijat tai tapahtuuko lainaaminen kieli- tai lajirajan ylitse. Merkitystä 
on myös sillä, löytyykö lainaavasta teoksesta metatekstuaalinen taso, 
joka perustelee lainaamista. Esimerkiksi Salmenniemen käyttämä keino, 
julkinen tunnustus, yleensä estää tehokkaasti syytökset hyväksikäytöstä 
tai plagioinnista.16  

13 Nyqvist & Oja 2018, Randall 2001. 
14 Randall 2001, 8 & 32–59. 
15 Ks. myös Randall 2001, 6–8. 
16 Olemme Outi Ojan kanssa analysoineet luvattoman lainaamisen kontekstisidonnai-
suutta laajemmin teoksessamme Kirjalliset väärennökset (2018). 
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Kirjallisuuden säännöt ovat kohtalaisen pysyviä –  osa niistä 
juontuu jo antiikista –, mutta eivät joustamattomia. Kysymys sallitun  
appropriaation rajoista on avoin, ja rajoista käydään jatkuvasti neu-
vottelua. Kirjallisen luomisen sekä kirjallisuuden julkaisemisen ja 
vastaanoton tavat muuttuvat. Viime vuosikymmeninä digitalisaatio ja 
siihen tiiviisti kytkeytyvä median murros ovat vauhdittaneet muutoksia. 
Perinteiset kirjallisuuden portinvartijainstituutiot, kuten kaupalliset 
kustantamot ja päivälehdissä julkaistava kirjallisuuskritiikki, ovat 
menettäneet hallitsevaa asemaansa, ja samalla digitekniikka on mahdol-
listanut tekijyyden aiempaa suuremmalle joukolle kirjoittajia. Verkon 
keskustelupalstat ja blogit tuovat tavallisten lukijoiden äänen kuuluviin 
näin laajasti ensimmäistä kertaa. Verkossa lukijayhteisöt eriytyvät ja 
fragmentoituvat, mutta samalla erikoistuvat tavalla, joka on synnyttänyt 
uudenlaisen ”asiantuntijalukijan” roolin.17 Tekijyyden ja julkaisumuo-
tojen moninaistuminen on tuonut painetta löytää sääntöjä, jotka eivät ole 
vain alan sisäpiiriläisten tiedossa ja saavutettavissa. Kyse on myös vallan 
uusjaosta eli siitä, kenen asiantuntemuksella on painoarvoa ja millaisiin 
perusteisiin taiteen oikeuttamiseksi vedotaan.

Appropriaatio ja tekijänoikeuslaki

Koska kirjallisuusalan sisäpiiritieto lainaamisen rajoista on konteksti-
sidonnaista ja riippuu myös yksilöiden vaikutusvallasta (kokenut kirjai-
lija voi koetella rajoja rohkeammin kuin debytantti), appropriaatioky-
symyksiin on alettu etsiä selkeämpiä sääntöjä kirjallisuusinstituution 
ulkopuolelta tekijänoikeuslaista. Laki näyttäisi tarjoavan objektiivisen 
ja tasapuolisen ratkaisumallin tilanteisiin, joissa muutoin jouduttaisiin 
sovittelemaan yhteen erilaisia motiiveja, estetiikkoja ja perusteluja. 

Kirjallisuuden ja tekijänoikeuslain suhde oli alun perin hyvin tiivis. 
Ensimmäiset kansalliset tekijänoikeuslait kehittyivät 1700-luvulla sää-
telemään kirjamarkkinoiden epäreilua kilpailua, ja ensimmäinen moni-
kansallinen tekijänoikeussopimus, vuonna 1886 solmittu ja edelleen voi-
massa oleva Bernin yleissopimus, syntyi kirjailijoiden aloitteesta.18 Yhä 
edelleen ”kirjallinen teos” on ensimmäinen Suomen tekijänoikeuslaissa 

17 Ks. Minnan Siikilä-Laitilan artikkeli tässä kokoelmassa. 
18 Hemmungs-Wirtén 2004, Nyqvist 2019.  
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mainittu teoskategoria. Tekijänoikeuslain soveltamisen painopiste on 
kuitenkin jo kauan sitten siirtynyt kirjallisuudesta muualle, eikä tekijän-
oikeuslaki ole koskaan korvannut kirjallisuuden omia, paljon hienosyi-
sempiä säätelymekanismeja.

Nyt sen merkitys on kuitenkin voimistumassa. Syy tähän löytyy kir-
jallisuuden ja laajemminkin taiteen ja kulttuurin kenttää ravistelevista 
muutoksista, jotka ovat herättäneet kasvavaa huolta tekijöiden heikosta 
toimeentulosta ja neuvotteluasemasta.19 Kansallisten tekijänoikeus-
järjestöjen perustaminen (esim. Sanasto v. 2005, Ruotsin ALIS v. 1995 
ja Tanskan FFS v. 2014) on lisännyt tiedotusta ja tietoisuutta tekijän-
oikeuksista. Samalla tekijänoikeussopimusten alituinen tarkentuminen 
ja julkaisemiseen liittyvien oikeuksien pirstoutuminen ovat pakottaneet 
tekijät ottamaan entistä tarkemmin selvää lain tuomasta turvasta ja teos-
tensa julkaisu- ja käyttöoikeuksista. Myös lukijat ovat entistä tekijänoike-
ustietoisempia ja saattavat esimerkiksi nettikeskusteluissa nostaa esille 
tekijänoikeuslain normit yhtenä tulokulmana kirjallisuuteen.20 Taustalla 
vaikuttaa myös yhteiskunnan yleinen oikeudellistumiskehitys, jonka 
myötä ongelmia, jotka on aiemmin ratkaistu toisilla tavoin, pyritään nyt 
käsittelemään juridiikan avulla. 

Tekijänoikeuslain toivotaan asettavan selkeät raamit sallitulle lai-
naamiselle, jolloin moniin suuntiin harova kirjallinen keskustelu lai-
naamisen legitimiteetistä kävisi tarpeettomaksi. Laista etsitään turvaa 
nimenomaan appropriaatioyrityksiä vastaan. Laissa suojan kohteena on 
itsenäinen ja omaperäinen teos.21 Lähtökohtaisesti tällaisesta teoksesta 
ei saa ottaa otteita tai muotoelementtejä ilman sen tekijän suostumusta.

Yksinoikeuksien tuomaan suojaan on kuitenkin muutamia olennaisia 
kavennuksia. Niin kutsutun sitaattioikeuden nojalla julkistetusta teok-
sesta saa lainata katkelmia ilman tekijän lupaa, kunhan ne ovat avuksi 
omassa luomistyössä ja lainaaminen noudattaa alalla vallitsevaa ”hyvää 
tapaa”. On myös sallittua vapaasti muunnella olemassa olevaa teosta,  
 
 

19 Ks. Pauli Rautiaisen ja Vehka Kurjenmiekan artikkelit tässä kokoelmassa. 
20 Minna Siikilä-Laitila käsittelee tätä ilmiötä työn alla olevassa väitöskirjassaan. 
21 TekijäL 1 §; Harenko, Niiranen & Tarkela 2016, 14–20. 
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kunhan tuloksena on uusi, itsenäinen teos. Laista löytyy siis myös tukea 
approprioijan toimille.22 

Ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, että tekijänoikeuslaki ja sen 
kommentaarit tai niihin pohjaava oikeuskäytäntö eivät anna mitään sel-
keitä mittoja tai ohjenuoria sallitun appropriaation määrittelyyn. Kyse 
on aina yksittäistapauksista ja niiden tulkinnasta. Kuten Pirkko-Liisa 
Haarmann toteaa tekijänoikeuslain kommentaarissaan, käytännössä 
lupaa edellyttävän muunnelman ja vapaan muuntelun välinen raja on 
vaikeasti osoitettavissa.23 Kun lakia sovelletaan, huomio kiinnitetään 
käsiteltävien teosten omaperäisyyden asteeseen sekä niiden samankal-
taisuuteen. Lakikommentaareissa todetaan, että tapauksia arvioidaan 
”samuuselämyksen” tai ”samanlaisuusarvioinnin” kautta, mutta tällaisen 
arvion metodia tai kriteereitä kommentaarit eivät tarjoa.24

Oikeustapauksetkaan eivät juuri valaise asiaa, sillä kirjallisuudesta 
on Suomessa käräjöity vain vähän. Keskeinen ennakkotapaus, johon 
appropriaatiokysymyksissä usein viitataan, on jo liki puolen vuosisadan 
takaa. Korkein oikeus päätti vuonna 1971, että Arvo Salolla oli oikeus 
käyttää lainauksia Artturi Vuorimaan muistelmasta näytelmäteokses-
saan Lapualaisooppera.25 Oikeuden perustelut ovat niukat, ja tapauksen 
tarkastelua nimenomaan appropriaation näkökulmasta vaikeuttaa 
siihen liittynyt kunnianloukkauksen epäily.26 

Appropriaation rajojen testaaminen jälkikäteen juridisessa proses-
sissa on kallista, ja koska lopputulos epävarma, on ymmärrettävää, ettei 
siihen millään osapuolella ole haluja. Kun oikeuskäsittelyyn ei ryhdytä, 
eikä oikeustapauksia ja niiden tulkintaperinnettä synny, on opetus- ja 
kulttuuriministeriön alaisen tekijänoikeusneuvoston lausunnoilla käy-
tännössä normittava merkitys. Tekijänoikeusneuvostolta kuka hyvänsä 

22 TekijäL 22 § ja 4 § 2. Ks. myös Anette Alén-Savikon artikkeli tässä kokoelmassa. Käsit-
telen tässä Suomen lakia, mutta useimmat kansalliset tekijänoikeuslait sallivat perustellun 
siteeraamisen ja teoksen muuntelun, kunhan se tehdään reilusti ja lopputulos on riittävän 
erilainen lähdeteokseen verrattuna. 
23 Haarmann 2014, 66. 
24 Ks. esim. Harenko, Niiranen & Tarkela 2016, 25, 58; Haarmann 2014, 67. 
25 KKO 1971 II 44. 
26 Salon tapauksesta Nyqvist & Oja 2018, 94 & 299–300; Alén-Savikko 2016, 222–224; 
Niemi 1988, 114–121. 
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voi pyytää suosituksenomaista ratkaisua tekijänoikeudelliseen pul-
maan. Tekijänoikeusneuvoston ratkaisuihin vetoaminen on kuitenkin 
ongelmallista, koska neuvosto tekee ratkaisunsa heille toimitettujen 
aineistojen perusteella, jotka saattavat olla virheellisiä tai puutteellisia.27 
Lisäksi osa neuvoston keskeisistä kirjallisuuden appropriaatiota koske-
vista ratkaisuista, kuten kaunokirjallisen teoksen lainaamista koskevat 
TN 2015:13 ja TN 2018:4 ovat olleet erimielisiä.28 Neuvoston päätöksiin 
sisältyy siis useita epävarmuustekijöitä, mikä tulisi ottaa huomioon, kun 
niitä sovellettaan tai käytetään myöhempien päätösten perusteluina. 

Tekijänoikeuslaki ei kuitenkaan ole pelkästään keino ratkoa appropri-
aatiotapauksia post factum, vaan sillä on myös vaikutusta siihen, millaisia 
teoksia ylipäänsä julkaistaan. Epävarmoissa tapauksissa kirjailijat saat-
tavat hakea jo ennakolta juridista neuvontaa teoksiensa toteutustapaan 
– esimerkiksi TN 2018:4 tapauksessa tekijä itse pyysi neuvostolta arviota 
teoksestaan ennen kuin saattoi sen laajempaan levitykseen. Käsitykset 
tekijänoikeuslain sisällöistä ja tulkinnoista vaihtelevat, joten riskinä on, 
että varovaisuusperiaatteen mukaan tulkittava tekijänoikeuslaki alkaa 
toimia ennakkosensuurin tavoin.29 Tekijät eivät uskalla lähteä toteut-
tamaan appropriaatiopohjaisia teoksiaan tai he vaihtavat lähdemate-
riaaliaan tai muutoin muuttavat alkuperäistä suunnitelmaansa, koska 
pelkäävät oikeudellisia seuraamuksia tai korvausvaateita.30

27 Nyqvist & Oja 2018, 93–94. 
28 Lausunnossa 2015:13 oli kyse historiallisten kirjedokumenttien kääntäjän tekijän oikeudesta. 
Raija Oranen oli siteerannut kirjeitä laajasti romaanissaan Aurora (2014) mainitsematta niiden 
lähdettä. Lausunto 2018:4 koski musiikkikappaletta, joka käytti inspiraationaan ja sanoituk-
sessaan George R. R. Martinin Valtaistuinpeli-romaanissa (1996, Tulen ja jään laulu -sarja) 
esiintyneen laulun säkeitä. Molemmissa tapauksissa tekijänoikeusneuvosto päätyi pitämään 
lainausta liian laajana, mutta neuvoston jäsenet olivat erimielisiä päätöksen perusteluista. 
29 Ks. Anette Alén-Savikon artikkeli tässä kokoelmassa. Tietoisuus toisten tekijöiden 
oikeuksista vaikuttaa luomiseen monin tavoin, kuten Tatu Tuominen kuvaa omaa työsken-
telyään käsittelevässä puheenvuorossaan tässä teoksessa. 
30 Gilbert (toim.) 2014, 63. Suomessa esimerkiksi Anu Kaaja on julkisuudessa kertonut 
muuttaneensa romaaniaan Katie-Kate (2020), koska julkaisemista edeltävässä asianajajan 
konsultaatiossa heräsi epäilys, että teoksen yhdessä luvussa oli liian laajoja lainauksia Dis-
ney-lauluista. Radiohaastattelussa Kaaja kertoi kirjoittaneensa luvun uudelleen ja totesi 
sarkastisesti, että ”sensuuri on yllättävän inspiroiva asia.” (Yle 15.2.2020) Kommentista käy 
ilmi, että kirjailija itse kokee tekijänoikeudellisten seurausten ennakoinnin sensuurina. 
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Kirjallisuuden kansainvälistymisen vuoksi tekijät joutuvat miettimään 
teoksia luodessaan myös käännösmarkkinoita ja käännösmaiden tekijän-
oikeuslakeja. Esimerkiksi Britannian tai Yhdysvaltojen tekijänoikeusla-
kien tiukempi suhtautuminen sitaatteihin vaikuttaa jo nyt suomalaiseen 
kirjallisuuteen.31 Teoksista saatetaan joutua tekemään erilaisia versioita 
eri markkinoille tekijänoikeudellisista syistä tai korvausvaatimusten 
välttämiseksi lähtökohdaksi otetaan varmuuden vuoksi tiukin lain tul-
kinta. Teoksesta saattaa jäädä pois olennaisia kulttuuriviittauksia tai sen 
parodista kärkeä joudutaan hiomaan. Lain oletetut normit kaventavat 
ilmaisunvapautta, vaikka on epävarmaa, kokisiko hyödynnetyn teoksen 
oikeudenomistaja mahdollisen appropriaation loukkaavaan oikeuksiaan 
ja miten asia tosipaikan tullen oikeudellisin keinoin ratkaistaisiin. 

Tekijänoikeuslain pelotevaikutukset tuntuvat tutkimusprojektimme 
aikana kertyneiden kokemusten perusteella sen verran huomattavilta, 
että niistä olisi syytä tehdä oma tutkimuksensa, jotta selviäisi, millaisia 
ovat oman aikamme ”kielletyt” kirjat ja kirjalliset keinot tai seuraamusten 
pelossa toteuttamatta jääneet taiteelliset projektit. Samalla on syytä kiin-
nittää huomiota siihen, miten tekijänoikeustiedotus ja -neuvonta kes-
kittyy huomattavassa määrin käytön rajoituksiin ja uhkakuviin: tekijöitä 
ei neuvota ja kannusteta käyttämään toisten tekijöiden tekstejä, vaikka 
tämä on monella tapaa mahdollista ja vieläpä tekijänoikeuslain ideaalin 
hengen mukaista. Lain tarkoituksena on nimenomaan edistää luovaa työtä, 
ei asettaa sille esteitä.32 Käytännössä lain takaama yksityisomaisuuden 
suoja kuitenkin toimii vahvana rajoittimena uusien teosten luomiselle ole-
massa olevien teosten pohjalta. Siksi on kiinnostavaa, että kirjallisuudessa 
on useita osa-alueita, joilla lain normittava vaikutus on heikko tai jotka 
pyrkivät tietoisesti haastamaan tekijänoikeuslain rajoituksia ja perusteita.

 
Lain tuolla puolen: esimerkkinä fanifiktio 

Kontrasti kirjallisuuden omien toimintatapojen ja lain välillä on äärim-
millään silloin, kun kirjallisuuden tekijäkäsitys ja tavoitteet ovat vas-
takkaisia tekijänoikeuslain itsenäisyysvaatimukselle. Kirjallisuuden 
muuttuva toimintaympäristö on tuottanut uusia kirjallisuuden lajeja ja 

31 Lindstedt 2019. 
32 Lain tavoitteista, ks. Riku Neuvosen artikkeli tässä kokoelmassa. 
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käytänteitä, jotka näyttäisivät olevan räikeässä ristiriidassa vallitsevan 
tekijänoikeudellisen ympäristön kanssa. Yksi tällainen kirjallisuuden 
muoto on 2000-luvulla räjähdysmäisesti runsastunut fanifiktio. 

Fanifiktiossa yleensä nimimerkkiä käyttävät fanit tuottavat omia ver-
sioitaan (fanikielellä ficcejä tai fikkejä) suosituista romaaneista, tv-sar-
joista tai elokuvista. Fanifiktio on lähtökohtaisesti intermediaalinen eli 
taiteenlajirajat ylittävä muoto, mutta merkittävä osa fanifiktiosta on 
tekstimuotoista. Fanifiktio täydentää ja tarkentaa lähteinä olevien tun-
nettujen teosten maailmaa tai tuo sinne uusia elementtejä.33 Fanifiktion 
kirjoittajat hyödyntävät lähdeteosten henkilöhahmoja, juonenkulkuja 
ja tyylielementtejä, mutta tekevät toisinaan myös suoria lainauksia.34 
Teokset julkaistaan tyypillisesti internetin fanisivustoilla, missä ne ovat 
kenen tahansa luettavissa ja kommentoitavissa. Fanifiktio on osa adap-
taation kulttuuria, jossa yksittäisen kulttuurituotteen sijaan yleisöille 
tarjoillaan erilaisia versioita samasta fiktiivisestä maailmasta tai sen 
hahmoista.35 

Juridiselta kannalta fanifiktiossa on paljon ongelmallisena pidettäviä 
piirteitä. Ensinnäkin fanifiktion teoksia ei olisi olemassa ilman lähde-
teoksia:36 ne ovat täysin riippuvaisia lähdeteoksista, minkä lisäksi niiden 
kohdeyleisö on sama kuin lähdeteoksilla. Vaikka fanifiktiota saatetaan 

33 Vaikka digitaalisia alustoja käyttävä fanifiktio on suhteellisen uusi ilmiö, kanonisoi-
tuja tai muutoin merkittäviä teoksia jäljittelevillä kunnianosoituksilla on taiteessa pitkä 
perinne. Niitä voi verrata parodiaan: siinä missä parodia usein kritisoi alkuteosta muun-
telemalla sitä, kunnianosoituksessa alkuteosta halutaan kunnioittaa jäljittelyn keinoin. 
Monet kirjailijat pitävät fanifiktiota nimenomaan kunnianosoituksena, eivät kilpailevana 
toimintana. Fanifiktion kohteeksi päätyminen kertoo, että kirjailija on saavuttanut alallaan 
vahvan aseman. Fanifiktio on näin ollen osoitus kirjailijan keräämästä kulttuurisesta pää-
omasta. 
34 Barner 2017, Jamison 2013, Schwabach 2011. 
35 Ks. esim. Hutcehon 2006, Navas, Gallagher & Burrough 2015. 
36 Käytän tarkoituksella termiä ’lähdeteos’ ’alkuperäisteoksen’ sijaan. Usein faniteosten 
lähteinä eivät ole mitkään uniikit alkuperäisteokset, vaan lähdeteoksissakin hyödynnetään 
aiempia fiktiivisiä maailmoja tai teoksia. Esimerkiksi suositut Sherlock Holmes -fanifik-
tiot perustuvat vain osaksi – jos ollenkaan – Arthur Conan Doylen 1800-luvun lopulla ja 
1900-luvun alussa ilmestyneisiin kertomuksiin: niissä pikemminkin hyödynnetään koko 
fanikirjoittamisen kaanonia, ”faanonia”. Ks. Chaney & Liebler 2007, Nyqvist 2010, 12–13 & 
281–282. 
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kirjoittaa tekijänoikeuden suojasta vapautuneistakin teoksista (esimer-
kiksi Jane Austenin romaaneista), useimmat fanien käyttämistä lähde-
teoksista ovat edelleen tekijänoikeuden suojan piirissä. Yhteyttä lähde-
teoksiin ei peitellä, vaan faniteokset tavallisesti nimetään ja luokitellaan 
lähdeteosten mukaan, jolloin ne asettuvat selkeään jatkumoon. Ne eivät 
kuitenkaan varsinaisesti kilpaile lähdeteostensa kanssa, sillä kukaan 
tuskin valitsisi fanifiktiota luettavaksi lähdeteoksen sijaan; pikemminkin 
lähdeteoksen toistava lukeminen on edellytys sille, että pystyy nautti-
maan fanifiktiosta. Fanifiktion kirjoittajat ovat itse innokkaita lukijoita 
eli kuluttaja-tuottajia (prosumers), joille internet on tarjonnut globaalin 
verkostoitumis- ja julkaisualustan. 

Fanifiktiosta oli 2000-luvun alussa tullut niin suuri ilmiö, että suosit-
tujen fanifiktion lähdeteosten oikeudenhaltijat havahtuivat. Tekijän-
oikeusjuristi ja aktiivinen fani Heidi Tandy kertoo Anne Jamisonin kir-
jassa Fic: Why Fanfiction Is Taking Over the World (2013), kuinka monien 
Harry Potter -kirjasarjaan pohjaavien fanisivustojen pitäjät alkoivat 
2000-luvun alussa saada hahmon elokuva- ja tavaramerkkioikeudet 
hankkineelta Warner Bros -yhtiöltä ns. cease and desist -kirjeitä, joilla 
pyrittiin rajoittamaan fanijulkaisuja tai kokonaan lopettamaan verkko-
sivuston toiminta.37 Mediajätti pyrki myös vaikuttamaan fanisisältöihin 
esimerkiksi vaatimalla seksuaalissävytteisiä tai homoseksuaalisuutta 
kuvaavia fanifiktioita varustettavaksi sisältövaroituksin.38 

Sittemmin Warner Bros on muuttanut suhtautumistaan fanifiktioon 
positiivisemmaksi, ja Potter-kirjailija J. K. Rowling on ilmaissut luke-
vansa fanien tarinoita ja sallivansa teoksiinsa perustuvan ei-kaupallisen 
fanifiktion.39 Omia versioitaan tuottavia faneja ei nähdä enää kilpailijoina 
tai oikeuksien rikkojina, vaan uskollisena asiakaskuntana ja yhteistyö-
kumppaneina. Yhteisöllisen luomisen hyödyt nähdään suurempina 
kuin uhat lähdeteosten oikeudenhaltijoille.40 Fanifiktion yhteistekijyys 
on myös saanut uusia muotoja, kun vaikutteet kulkevat toiseen suun-
taan: nykyään mediajätit hyödyntävät fanifiktion kirjoittajien luomia 

37 Jamison 2013, 165; ks. myös Schwabach 2016, 117–118. 
38 Jamison 2013, 162, 171–172. 
39 Schwabach 2016, 116–117, 125. 
40 Jamison 2013, 168. 
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skenaarioita omissa käsikirjoitusprojekteissaan. Esimerkiksi BBC:n ja 
Hartswood Filmsin Uusi Sherlock -sarja (2010–) perustuu Arthur Conan 
Doylen alkuperäisteosten ohella myös niistä kirjoitettuihin versioihin ja 
adaptaatioihin, ja sarjan mediajulkisuudessa on hyödynnetty (luvatta) 
fanien tekstejä.41 Kysymys käytön reiluudesta voidaan siis kääntää jo 
toisinkin päin: onko fanien luomista ja vapaasti saatavilla olevista tari-
noista tulossa kasvualusta yksinoikeuksia synnyttävälle ja fanit ulossul-
kevalle taloudelliselle toiminnalle?

Fanifiktiosta on muodostunut suosittu kirjallisuudenlaji, jolla on 
harrastajia ympäri maailmaa. Siksi onkin kiinnostavaa, että fanifiktion 
pulmallista juridista statusta ei ole juuri kansallisissa oikeusasteissa 
testattu. Oikeustapausten puuttuessa tutkijoiden arviot sen juridisesta 
sallittavuudesta vaihtelevat. Fanifiktiota yhdysvaltalaisessa kontekstissa 
tarkastelevat Kate Romanenkova ja Aaron Schwabach päätyvät vastak-
kaisiin johtopäätöksiin: Romanenkova arvelee, että oikeusistuimet pää-
tyisivät pitämään fanifiktiota tekijänoikeuden rikkomuksena, kun taas 
Schwabach katsoo, että fanifiktio täyttäisi ”reilun käytön” periaatteet ja 
sallittaisiin, sillä se eroaa riittävästi lähtötekstistään.42

Suomessa fanifiktion rajoja on testattu tekijänoikeusneuvoston 
lausunnossa 2018:4, joka koski George R. Martinin Tulen ja jään laulu 
-sarjan (1996–) innoittaman musiikkikappaleen sanoitusta, minkä lisäksi 
oikeudessa on puitu ”cut-up-dekkaristi” Reijo Lyijysen tapausta, jossa 
on fanifiktion piirteitä, olkoonkin, että Lyijynen julkaisi teoksensa kau-
pallisesti, ei vapaasti luettavana verkkotekstinä.43 Molemmissa tapauk-
sissa jälkiperäisteoksen tekijän katsottiin rikkoneen alkuperäistekijän 
tekijänoikeuksia. Kumpikaan tapaus ei kuitenkaan edusta fanifiktion 
valtavirtaa, joten meilläkin fanifiktion tekijänoikeudellinen status on 
epäselvä. Kansallisen lainsäädännön näkökulmasta fanifiktiossa on pul-
mallista myös sen kansainvälisyys: monet suomalaiset kirjoittajat kirjoit-
tavat englanniksi ja julkaisevat teoksensa nimimerkin suojissa muihin 
maihin rekisteröidyillä alustoilla. 

41 Stein & Busse (toim.) 2012; Bennett, Chin & Jones, 2017, 107–108. 
42 Romanenkova 2013–2014, 184; Schwabach 2016, 68–69. Reilusta käytöstä ks. myös 
Anette Alén-Savikon artikkeli tässä kokoelmassa. 
43 Nyqvist & Oja 2018, 274–279. 
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Fanifiktion pseudonyyminen tekijyys lienee keskeinen selittävä tekijä 
juridisten interventioiden puuttumiselle. Nimimerkin käyttö etään-
nyttää teoksen sen todellisesta tekijästä ja ikään kuin vapauttaa todel-
lisen tekijän tekijyyteen liittyvistä velvoitteista, vastuista tai stigmoista. 
Fanifiktion matala lajistatus ja toisaalta rohkean kokeilevat, rajoja rik-
kovat sisällöt ovat syitä siihen, että osa fanifiktion tekijöistä ei halua tulla 
julkisesti yhdistetyiksi teksteihinsä.44 Faniteokset ovat julkisia mutta 
niiden tekijät eivät välttämättä ole. Nimimerkkejä käyttävien tekijöiden 
tavoittaminen vastaamaan tekijänoikeudellisiin kysymyksiin on käy-
tännössä hankalaa. Nimimerkkiä ei myöskään kulttuurisesti ajatella 
vahvana tekijyyden ilmentäjänä, joten se ei muodosta samanlaista uhkaa 
alkuperäisteoksen tekijälle kuin omissa nimissä julkaistu appropriaatio. 

Fanifiktiosta on 2000-luvun edetessä muodostunut eräänlainen teki-
jänoikeudellinen ”rauhoitusalue”, jonka annetaan olla olemassa, vaikka 
se monin tavoin haastaa vallitsevaa juridista tekijänoikeusajattelua. 
Rauhoittamista perustelee fanifiktion epäkaupallisuus, mutta keskeistä 
on myös lajin harrastajien harjoittama tekijyyden säätely, jolla pyritään 
luomaan reilut pelisäännöt fanifiktion kirjoittamiseen. Fanifiktiosivus-
tojen moderoijat ja yhteisöllisen kommentoinnin kulttuuri pitävät huolta 
sääntöjen noudattamisesta.45 Fanifiktion käytännöt ovat niin vakiintu-
neet, että esimerkiksi oikeustieteilijä Jane M. Becker on esittänyt, että 
yhdysvaltalaisessa kontekstissa fanifiktio lajina voitaisiin jättää teki-
jänoikeuden suojan ulkopuolelle nimenomaan sen epäkaupallisuuden 
vuoksi, vaikka yksittäisissä fanifiktioissa saatettaisiinkin rikkoa tekijän-
oikeuksia.46 Becker perustelee fanifiktion sallittavuutta myös sananva-
pauden nimissä: fanifiktio on monille marginalisoiduille ryhmille tärkeä 
yhteisöllisyyden luomisen ja itseilmaisun väline. Ankara tekijänoikeuden 
soveltaminen fanifiktioon tukahduttaisi tällaisen ilmaisunvapauden. 

Kopiot jotka eivät ole kopioita: esimerkkinä kokeellinen kirjallisuus

Fanifiktio ei ole ainoa kirjallisuuden osa-alue, jossa juridiset tekijän-
oikeudet on joko sulkeistettu tai jossa niiden normittava vaikutus on 

44 Fanien oikeudesta yksityisyyteen, ks. Bennett, Chin & Jones 2017. 
45 Schwabach 2016, 160–161. 
46 Becker 2014, 135. 
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vähäinen. Esimerkiksi nykyrunouden appropriaatiopohjaisia lajeja ja 
käytänteitä ei ole koettu mielekkääksi haastaa tekijänoikeudellisesta 
näkökulmasta.47 Myös proosakirjallisuudessa tietty kokeelliseksi luoki-
teltava kirjallisuus järjestyy omien periaatteidensa, ei tekijänoikeuslain 
mukaisesti. Simon Morrisin Getting Inside Jack Kerouac’s Head (2010) 
ja sen sanatarkka toisinto, Joe Halen Getting Inside Simon Morris’ Head 
(2014), jotka molemmat kopioivat muuttamatta Jack Kerouacin On the 
Road -teoksen (1957, suom. Matkalla) tekstin, on voitu julkaista kaupal-
lisesti, vaikka kumpikaan tuskin on ollut mikään myyntimenestys. Ruot-
sissa Fabian Kastnerin sitaattipohjainen teos Oneirine (2006) herätti 
yksittäisen syytöksen plagioinnista, mutta sitä seuranneessa julkisessa 
keskustelussa yleinen mielipide asettui lainaamisen paljastanutta krii-
tikkoa vastaan. Kirjallisuuden yhteisten sääntöjen rikkomisena pidettiin 
plagioinnista huomauttamista, ei toisen kirjailijan tekstin appropriaa-
tiota.48  

Yhdysvalloissa aivan erityinen kokeellisen kirjallisuuden haara on 
haastaa teoksia, jotka ovat oikeusjuttujen kautta saaneet poikkeuksel-
lisen vahvan alkuperäisteoksen statuksen. Tällaisia ovat J. D. Salingerin 
Sieppari ruispellossa (1951) ja Margaret Mitchellin Tuulen viemää (1936), 
joista kirjoitetut jatko-osat ovat johtaneet oikeudenkäynteihin (Salinger 
v. Colting ja Suntrust v. Houghton Mifflin).49 Edellisen tapauksen kes-
kiössä oli Fredrik Coltingin ( joka käyttää pseudonyymiä John David 
California) teos 60 Years Later: Coming through the Rye (2009), joka 
käsittelee Salingerin Sieppari ruispellossa -romaanin (1951) päähenkilön 
Holden Caulfiedin vaiheita 60 vuotta romaanin tapahtumien jälkeen. 
Alemmassa oikeusasteessa Coltingin todettiin rikkoneen Salingerin 
tekijänoikeuksia, mutta ylempi oikeusaste palautti tapauksen käsitte-
lyyn. Kiista ratkaistiin lopulta oikeussalien ulkopuolella sovittelussa, 
jossa Coltingin kirjan julkaiseminen, levittäminen ja mainostaminen 

47 Nykyrunouden tekijyyskäsityksistä ks. Outi Ojan artikkeli tässä kokoelmassa. 
48 Nyqvist & Oja 2018, 189–224. 
49 Tapauksista lisää ks. Marczewska 2018, luku ”Copying as a postmodern gesture: J.D. 
California, 60 Years Later: Coming Through the Rye”. 
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Yhdysvalloissa kiellettiin.50 Suntrust vs. Houghton Mifflin -tapaus koski 
Alice Randallin romaania The Wind Gone Done (2001), joka parodioi 
Tuulen viemää -romaania. Oikeuden päätöksen mukaan Randallin teos 
oli sallittava ns. reilun käytön periaatteen nojalla. Mitchellin perikunta 
luopui oikeudestaan valittaa päätöksestä sovittelumenettelyssä, jossa 
parodiateoksen julkaisija maksoi vapaaehtoisen korvauksen perikunnan 
osoittamalle hyväntekeväisyystaholle. 

Nämä kompleksiset ja lopulta oikeusasteiden ulkopuolella ratkaistut 
tapaukset ovat yllyttäneet kokeellisia kirjailijoita jatkamaan rajojen 
testausta. Luovasti alkuteosta laajentavien jatko-osien kirjoittamisen 
sijaan he ovat uudelleenjulkaisseet lähdeteoksen uudessa kontekstissa ja 
omissa nimissään.51 Appropriaatioistaan tunnettu kuvataiteilija Richard 
Prince julkaisi vuonna 2011 sanatarkan ja kansikuvaa myöten identtisen 
kopion Siepparista ruispellossa, vain Salingerin nimi kirjan kannessa ja 
nimiölehdellä oli vaihdettu Princen nimeen. Kirjailija ja juristi Vanessa 
Place puolestaan uudelleenjulkaisi Tuulen viemää -romaanin Twit-
ter-tilillään julkilausuttuna tavoitteenaan saada Mitchellin perikunta 
reagoimaan. Kumpikaan appropriaatio ei kuitenkaan johtanut juridiseen 
puuttumiseen. On tietysti mahdotonta arvioida, miksi tekijänoikeuden 
suojasta tarkat Salingerin ja Mitchellin oikeudenomistajat reagoivat 
uutta luovaan appropriaatioon, mutta eivät pyri estämään näin pitkälle 
menevää tekstin kierrätystä, vaikka se paljon todennäköisemmin todet-
taisiin oikeudessa tekijänoikeusrikkomukseksi. Ehkä radikaalin kopi-
oinnin mielettömyys on niin vastakkainen sille alkuperäisen tekijyyden 
käsitykselle, jota tekijänoikeuslaki osaltaan pitää yllä, että sanatarkat 
toisinnot ( jotka eivät kuitenkaan ole teoksen kappaleita) putoavat koko-
naan lain logiikan ja puuttumiskyvyn ulkopuolelle.

Princen ja Placen versiot moderneista klassikoista ovat esimerkkejä 
taiteen kyvystä luoda itse oma tulkintahorisonttinsa. Pricen ja Placen 
teosten merkitys on niiden performatiivisuudessa – ne ovat merkityksel-

50 Coltingin teos on silti ongelmitta saatavilla Yhdysvalloissa. Olen ostanut oman kappa-
leeni Amazon.com-verkkokaupasta Kindle-sähkökirjana. Teoksen kanteen on lisätty mai-
noslause: ”Banned in the USA!” Esimerkki osoittaa, miten tekijänoikeuksien valvominen ja 
kieltojen toteuttaminen on käytännössä hyvin vaikeaa. 
51 Ks. esim. Marczewska 2018, luku ”The iterative turn: when attitudes become form”. 
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lisiä tekoina, eivät niinkään lopputuotteina. Vaikka niiden materiaalinen 
perusta on vankasti lähdeteoksissa, ne kommentoivat pikemminkin 
lähdeteostensa vastaanoton historiaa ja lähdeteosten tekijöiden kano-
nisoitua ja sittemmin myös oikeusjärjestelmässä vahvistettua asemaa. 
Niiden tulkitseminen pelkkinä lähdeteosten kopioina – johon juridinen 
samuusvertailu epäilemättä johtaisi – hukkaisi teosten merkityksen 
omalaatuisina ja lähdetekstinsä statusta kriittisesti kommentoivina 
taide teoksina. Princen ja Placen teokset, kuten myös fanifiktion approp-
riaatiot, osoittavat, että nykyisessä kirjallisuusmaailmassa teosten teki-
jyys ja teokseen kytkeytyvät oikeudet eivät ole pysyviä ja staattisia, vaan 
kontekstisidonnaisia ja prosessuaalisia. Siksi yhteisön sisäisillä normeilla 
ja neuvottelumekanismeilla on kirjallisuudessa – kuten myös muissakin 
taiteissa – edelleen keskeinen rooli. 

Lopuksi

Kuten tässä artikkelissa on käynyt ilmi, appropriaatiota kirjallisuu-
dessa säätelevät sekä sen omat, kontekstisidonnaiset normit sekä 
tekijänoikeus laki kommentaareineen ja oikeuskäytäntöineen. Nämä 
järjestelmät ovat monella tapaa hankauksessa keskenään. Kirjallisuuden 
omilla säännöillä on usein ollut vahvempi asema, mutta viime vuosikym-
meninä tekijänoikeusnäkökulma on selvästi vahvistunut. Samalla kirjal-
lisuuteen on syntynyt alueita, kuten fanifiktio ja kokeellinen kirjallisuus, 
jotka tuntuvat olevan juridisen tekijänoikeussäätelyn ulkopuolella. 

Kirjallisuusmaailman omien säätelyjärjestelmien etuna on se, että ne 
pystyvät neuvottelemaan erilaisten tekijäkäsitysten välillä ja mukau-
tumaan kirjallisuuden reunaehtojen muutoksiin. Ongelmana on sään-
töjen epämääräisyys ja häilyvyys, mikä näkyy lainaamisen synnyttävissä, 
pitkittyvissä kohuissa tai keskusteluissa, joilla on oma merkityksensä 
rajojen säätelyssä, mutta joissa ei ehkä päästä ratkaisuun juuri keskus-
telua herättäneestä tapauksesta. Tekijänoikeuslain etu sen sijaan on 
eksplikoiduissa normeissa, yhdenmukaisessa tulkintatraditiossa ja sel-
keissä käsittelyprosesseissa. Ongelmana on tekijänoikeuslain perustana 
olevien tekijä- ja teoskäsitysten vanhentuneisuus ja kapeus. Laki ei pysty 
sopeutumaan muutoksiin riittävän ripeästi, eikä ota huomioon kulttuu-
rissa vallitsevia erilaisia tekemisen tapoja. 
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Koska on epärealistista odottaa, että tekijänoikeuslakeja saataisiin 
muokattua vastaamaan paremmin kirjallisuuden (tai muiden taiteiden) 
käytäntöjä ja tarpeita, löytyisikö ratkaisu kirjallisuuden omista sään-
nöistä? Voitaisiinko ne kodifioida yhtenäisemmäksi järjestelmäksi, joka 
säätelisi appropriaation rajoja, kuten Anette Alén-Savikko ehdottaa toi-
saalla tässä kokoelmassa?52 

Fanifiktio tuntuisi tarjoavan positiivisen esimerkin kirjallisuudenla-
jista, jonka säätelynormit on eksplikoitu kohtalaisen selkeästi. Fanisivus-
toilla on omat toimintaohjeensa ja keskustelupalstansa, joilla käydään 
neuvotteluja epäselvistä tilanteista. Moderaattorit poistavat tarvittaessa 
tekstit, jotka rikkovat yhteisön sääntöjä. Fanifiktion säätelyjärjestelmistä 
on kohtalaisesti tutkimusta, jossa sen periaatteet on kirjoitettu auki myös 
yhteisön ulkopuolella.53 Fanifiktio on myös esimerkki siitä, miten kirjal-
lisuuden omat normit ja tekijänoikeuslaki voidaan saada toimimaan rin-
nakkain. Vetämällä selkeän rajan kaupallisen ja ei-kaupallisen toiminnan 
välillä fanifiktioyhteisö on osoittanut, että juridisen tekijänoikeuden alue 
kannattaa rajata toimintaan, jolla on taloudellisia seurauksia. Fanikirjoit-
tajat hyväksyvät sen, että tekijänoikeuslakia sovelletaan fiktioon, joka on 
vedetty pois ei-kaupalliselta fanisivustolta ja julkaistu kirjamuodossa.

Fanifiktio on kuitenkin kirjallisuuden lajien joukossa poikkeus. 
Harvalla kirjallisuudenlajilla tai -muodolla on näin selviä raameja. On 
muistettava, että fanifiktio on genrekirjallisuutta, jota lisäksi ohjaavat 
hyvinkin tarkoin määritellyt alalajikuvaukset. Kaikessa vapaudessaan 
ja luovuudessaankin fanifiktio on kirjallisuuden lajiksi poikkeuksellisen 
sääntöorientoitunutta ja kaavamaista. Se toiminta myös rajautuu pää-
osin kirjallisuusinstituution vakiintuneiden toimijoiden (esimerkiksi 
kustantajien ja kirjallisuuskritiikin) ulkopuolelle. 

Näen sekä periaatteellisia että käytännöllisiä esteitä sille, että ”kirjalli-
suuden lait” kirjattaisiin kaikkia kirjoittajia velvoittavaksi säännöstöksi. 
Taiteenlajina kirjallisuuden olemukseen kuuluu hyvin laaja ( ja myös 
lain suojaama) vapaus, johon sisältyy myös vapaus kritisoida ja koetella 

52 Vastaavia ehdotuksia on myös tehty kirjallisuuden lajien sisällä, esimerkiksi Schwabach 
(2011, 91–92) ehdottaa fanifiktion sääntöjen yhdenmukaistamista fanifiktion eri alalajien ja 
fandomien välillä. 
53 Esim. Bennett, Chin & Jones 2017, Jamison 2013, Schwabach 2016. 
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hyväksyttävän ilmaisun rajoja. Säännöt ovat avoin kutsu toisinajatte-
luun ja toisintekemiseen. Lisäksi taiteen yhteisöt ovat tyypillisesti löyhiä, 
eikä kentällä ole sellaisia tahoja, jotka voisivat yhteisön valtuuttamina 
toimia sääntöjen vartijoina. Esimerkiksi kirjailijaliitoilla ja -akatemioilla 
on valtaa vain omaan jäsenistöönsä, ja suurin osa kirjallisuutta julkaise-
vista tekijöistä ei kuulu mihinkään ammatilliseen järjestöön. Yhtenäisen 
sääntöjärjestelmän esteenä on niin ikään laji- ja kontekstisidonnaisten 
käytänteiden kirjo – kokeellisen kirjallisuuden puolella on tavanomaista 
hyödyntää toisen tekijän tekstiä kokonaisuudessaan, mikä ei taas valta-
virtaisemmassa kaupallisessa fiktiossa onnistuisi. 

Mikä sitten auttaisi tasapainottelussa appropriaation hyötyjen ja hait-
tojen (tai reiluuden ja epäreiluuden) välillä? Ensinnäkin kirjallisuuden 
sisäisiä säätelymekanismeja olisi syytä tehdä läpinäkyvimmiksi, jotta 
ylipäänsä voidaan arvioida, miten hyvin ne pystyvät tekemään eroa 
appropriaation eri muotojen välille. Tätä keskustelua pitäisi käydä myös 
myönteisten esimerkkien kautta. Tällä hetkellä appropriaatiokysy-
mykset nousevat laajemman keskustelun aiheeksi yleensä vain silloin, 
kun niihin liittyy jokin kohu tai konflikti, jolloin appropriaatioon sisäl-
tyvä taiteellinen potentiaali ja sen käyttö kulttuurikritiikin välineenä 
jäävät katveeseen. Kirjoittajakoulutukseen soveltuvat, appropriaatiota 
monipuolisesti tarkastelevat oppimateriaalit voisivat olla orgaanisempi 
ja yleispäteväksi suunniteltua koodistoa tehokkaampi tapa tehdä kirjal-
lisuuden sääntöjä ja niihin liittyviä sanktioita näkyviksi. 

Tärkeää on myös avata alan sisäisiä keskusteluja ulkopuolisille, etenkin 
tekijänoikeusjuridiikan suuntaan, jotta lain luoma normisto ja sen tul-
kintatraditio eivät entisestään eriytyisi kirjallisuuden käytännöistä. 
Haasteena on tuoda yhteen yksittäisten tapausten monimuotoisuus ja 
monitulkintaisuus, kirjallisuusalalla vallitsevat yleiset käytännöt sekä 
tekijänoikeusjuridiikan normit tavalla, joka pystyy tasapainottelemaan 
erilaisten intressien ja oikeuksien välillä. Tarvitaan sellaisia kertomuksia 
appropriaatiosta, jotka voivat avata mielekkäällä ja juridiikalle relevan-
tilla tavalla kirjallisuuden omia käytänteitä ja alalla vallitsevaa ”hyvää 
tapaa”. Näin niukalle oikeuskirjallisuudelle syntyy verrokkimateriaalia, 
joka auttaa tulkitsemaan kirjallisuuden appropriaatioteoksia myös 
niiden omista lähtökohdista käsin.
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Kun Pegasos ryhtyi käymään vieraissa
Tekijyyden ongelmatapauksia 2000-luvun 
suomalaisessa runoudessa

Outi Oja

Karri Kokon kollaasimainen teos Das Leben der Anderen (2010) koostuu 
hänen ystäviensä Facebook-päivitysten sitaateista, joista Kokko on 
rakentanut kokoelman. Kokon aiempi teos Varjofinlandia (2005) on 
53-sivuinen, proosamuotoinen lausekollaasi, jonka aineiston hän on 
poiminut internetin masennusta käsittelevistä blogeista. Karri Kokko’s 
Next Work (2009) puolestaan syntyi Kokon aloitteesta neljän muun 
kirjoittajan kirjoittamana. Teostaan varten Kokko etsi leikkimielisesti 
Lyhyttavaraliike-nimisessä runousblogissaan kirjoittajia seuraavalle 
kaunokirjalliselle teokselleen. Hetken mielijohteesta syntyneeseen 
ideaan tarttuivat kirjoittajat Sari Hakala, Troy Lloyd (taiteilijanimi  
troylloyd), Reijo Valta ja Satu Kaikkonen. Nämä Kokon teokset ovat 
esimerkkejä siitä, miten nykyrunous haastaa pohtimaan tekijyyden 
ongelmia, kysymyksiä siitä, ketkä ovat tosiasiallisesti taideteoksen takana 
ja kuka on tekstin alkuperäinen tekijä.

2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen merkitsi suomalaiselle 
runoudelle ilmaisun murrosta. Siinä missä 1990-luvulla kirjoitettiin tur-
kulaisten ja helsinkiläisten runouspiirien eroavaisuuksista ja puhuttiin 
lavarunouden noususta,1 seuraavalla vuosikymmenellä internetin myötä 
monet runoilijat alkoivat luoda käsitteellisiä kokeiluja, joissa esimerkiksi 
leikiteltiin sitaateilla ja testailtiin tekijyyttä. Kirjallisuudentutkija Anna 
Helteen mukaan suomalaisessa runoudessa tapahtui vuosituhannen 
alussa selvä siirtymä kohti kokeellisuutta,2 vaikka rinnalla eli myös vahva 
proosarunobuumi, joka ponnisti modernistisesta runoperinteestä.3 
Muutos kohti kokeellista ja menetelmällistä lyriikkaa ei kuitenkaan syn-
tynyt tyhjästä. Ajan kokeellisessa runoudessa on nähtävissä kaikuja esi-
merkiksi historiallisesta avantgardesta ja 1960-lukulaisesta suomalaisesta 

1 Esim. Oja 2009 ja 2012. 
2 Helle 2019, 44. 
3 Ks. Haapala 2012, Oja 2012. 
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kirjallisuudesta, sillä tuolloin kirjoitettiin esimerkiksi kollaasiromaanin 
kaltaisia kokeellisen kirjoittamisen lajeja.4

Tässä tekstissäni käsittelen 2000-lukulaista suomalaista runoutta ja 
sen tekijyyskäsityksiä. Yleisesti siitä on puhuttu käyttäen sen yhteydessä 
sanaa kokeellinen. Kokeellisen runouden kautta on mahdollista peilata 
sen synnyttämiä ongelmia tekijänoikeuslaintulkintoja vasten.

Kokeellisuus nykykirjallisuudessa

Juri Joensuun esittämät havainnot suomalaisen kirjallisuuden kokeel-
lisuutta käsittelevässä väitöskirjassa Menetelmät, kokeet, koneet. Pro-
seduraalisuus poetiikassa, kirjallisuushistoriassa ja suomalaisessa kir-
jallisuudessa (2012) tarjoavat hyödyllisiä lähtökohtia uuden runouden 
tekijyyden tarkasteluun. Joensuu toteaa, että kokeellisuudella on ajan 
lyriikan yhteydessä yleisesti viitattu joko historiallisen avantgarden liik-
keisiin tai se on saatettu kytkeä rajoja rikkovaan, konventionaalisista 
esitystavoista poikkeavaan taiteeseen. Kotimainen kirjallisuuskeskus-
telu on käyttänyt käsitettä nimenomaan lyriikan yhteydessä, jolloin on 
viitattu ”uuteen, kielitietoiseen tai muototietoiseen runouteen joko neut-
raalissa, puolustavassa tai arvostelevassa sävyssä”.5

Kriitikko Maaria Pääjärvi (nyk. Ylikangas) liittää suomalaiseen uuteen 
runouteen sellaiset alalajit kuin digitaalisen runouden, videorunouden, 
visuaalisen runouden, hakukoneita hyödyntävän flarf-runouden ja haku-
konerunouden. 2000-luvun runoudelle tyypillisiä ovat kirjoittamisen 
tavat, jotka perustuvat paitsi siteeraamiseen myös tiettyyn metodiin: 
olemassa olevan aineiston etsimiseen, järjestämiseen ja julkaisemi-
seen.6Joensuu puolestaan liittää kokeellisen kirjallisuuden käsitteeseen 
konseptuaalisuuden, menetelmällisyyden ja proseduraalisuuden ideat. 
Hänen mukaansa 2000-luvun lyriikan kirjallinen konseptualismi tai 
konseptuaalisuus yhdistyvät tekotapoihin, jotka siirtävät huomion tai-
teellisesta ”lopputuotteesta” eli kirjallisesta tekstistä sen taustalla ole-
vaan tekoon, ideaan tai kysymykseen.7

4 Helle 2019, 44. 
5 Joensuu 2012, 6. 
6 Pääjärvi 2011, 17–18. 
7 Joensuu 2012, 6–7. 
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Kotimaista 2000-lukulaista lyriikkaa lukiessaan lukija joutuu poh-
timaan uudella tavalla tekijyyden kysymystä. Lukija on turbulentissa 
tilanteessa. Kun 2000-lukulainen tekijä kierrättää kulttuurista pääomaa 
sitaattien muodossa, hänen roolinsa kirjallisessa luomistyössä saattaa 
tuntua ensilukemalla vähäiseltä. Kuitenkin kun katse kääntyy pois 
taiteellisesta lopputuotteesta, substanssia olennaisemmaksi nousee 
metodi: millä tavalla ja miksi tekijä rakentaa teoksensa konventioita hor-
juttaen?

Juri Joensuu viittaa siihen, että menetelmällistä kirjallisuutta voidaan 
hahmottaa kahdella poetiikkaan liittyvällä parametrillä. Ne ovat yhtäältä 
kirjoittajan osallisuus, osuus tai valta tekstin tuottamisessa, toisaalta 
käsitteellisyys.8 Tässä kohdin Joensuu viittaa amerikkalaiseen kirjalli-
suudentutkija Brian McHaleen, joka on postmodernistista kirjallisuutta 
tutkiessaan kehittänyt eräänlaisen skaalan sille, kuinka paljon tekijän 
valta tai osuus tulee esille yksittäisessä kaunokirjallisessa teoksessa. 
Tekijän osuutta mittaava asteikko ulottuu McHalella ”suurimmasta 
määrästä sekaantumattomuutta suurimpaan määrään sekaantumista”.9 

McHalen ja Joensuun erittelyt ovat relevantteja, kun tarkastellaan 
kokeellista kirjallisuutta ja tekijyyttä. Paradoksaalista on, että kokeellista 
lyriikkaa – esimerkiksi hakukonerunoutta ja flarf-runoutta – tarkastel-
taessa päädytään koko ajan kysymykseen tekijän intentiosta, vaikka kir-
jallisuudentutkimuksen perinteessä on eri aikoina pyritty säännöllisin 
väliajoin vähättelemään tekijän roolin merkitystä.10 Ei tarvitse miettiä 
kuin venäläisen formalismin, uuskritiikin tai dekonstruktion kaltaisia 
kirjallisuudentutkimuksen metodeja, joissa tärkeintä on keskittyminen 
lähilukemalla teokseen itseensä.

Liittyen Joensuun havaintoihin väitän, että kokeellisessa kirjallisuu-
dessa kyse on paradoksaalisesti aina tekijyydestä, tekijän intention poh-
timisesta, vaikka kokeellinen kirjallisuus usein saattaa koostua vaikkapa 
ainoastaan sitaateista, jolloin lukijasta ensinäkemällä saattaa tuntua, 
että tekijän rooli teoksessa olisi minimaalinen. Kuitenkin kokeellinen 
kirjallisuus on lähtökohdiltaan aina metakielellistä ja kiinnittää siksi vah-

8 Joensuu 2012, 248. 
9 McHale 2002, 26. Ks. myös Joensuu 2012, 248. 
10 Ks. Tuomas Mattilan artikkeli tässä teoksessa. 
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vasti huomiota rakentuneisuuteensa, poetiikkaansa ja sen ehtoihin. Sitä 
lukiessa nousee väistämättä esille kysymyksiä esimerkiksi siitä, mihin 
tekijyyteen, teokseen tai tekijänoikeudelliseen liittyvään seikkaan kir-
joittaja on halunnut kiinnittää lukijan huomion.

Havainnollistan väitettäni neljän nykyrunousesimerkin avulla. Ne 
kaikki haastavat erilaisin tavoin tekijyyttä ja osoittavat sitä, miten moni-
mutkaisesti tekijyys rakentuu yksittäisen tekstin taustalla. Ensimmäi-
senä tapausesimerkkinä käsittelen kirjailija Karri Kokon kolmea teosta, 
joissa taiteen tekemisen metodi nousee tärkeämmäksi kuin sisältö, mikä 
saa lukijan pohtimaan Kokon roolia teostensa tekijänä. Toinen tapaus-
esimerkki on Reijo Vallan hakurunokokoelma Vasemmalla kädellä 
(2007), jonka kohdalla pohdin, miten tekijyys syntyy instituution näkö-
kulmasta. Kolmantena tapausesimerkkinä käsittelen Leevi Lehdon tuo-
tantoa, jonka kohdalla nousee esille kysymys ei-luovan tekijän luovuu-
desta. Neljäntenä tapausesimerkkinä on Tytti Heikkisen runokokoelma 
Moulin Extra Beauté (2012). Teos lainaa visuaalisen ilmeensä naisten-
lehtien mainoksista, ja sen runot koostuvat tunnistettavista lainauksista. 
Vaikka Heikkinen koostaa Moulin Extra Beauté -kokoelmansa pitkälti 
sitaateista, omaperäisintä ja luovinta kaunokirjallisen tekijän panosta 
hänen teoksessaan on sitaattiaineksen esittäminen aikakauslehdelle 
tyypillisessä painoasussa. Sitaatit itsessään eivät ole omaperäisiä, mutta 
alustansa ja sitaattien yhteisvaikutuksen ansiosta teos kasvaa originaa-
liksi taiteelliseksi teokseksi.

Erittelen tekstissäni eri tapausesimerkkejä siten, että pohdin jokaisen 
yhteydessä nimenomaan tekijän osuutta tai McHalen termein ”tekijän 
sekaantumista” kokonaistaideteokseen. Tekijän sekaantumisen tai osal-
lisuuden pohtimisessa olennainen on erityisesti kontekstin merkitys eli 
se, kuinka paljon tekijän rooli motivoituu kokonaistaideteoksen, kirjal-
lisen instituution tai kirjallisen keskustelun näkökulmasta käsin. Pei-
lailen tapausesimerkkejä vasten Suomen tekijänoikeuslakia, jonka (1.1 §) 
mukaisesti tekijällä tarkoitetaan sitä henkilöä, joka on luonut kirjallisen 
tai taiteellisen teoksen ja jolla on näin tekijänoikeus siihen. Teoksen 
tekijän täytyy aina olla luonnollinen henkilö, eli esimerkiksi tietokoneal-
goritmi ei voi olla tekijä.11 Tekijänoikeuslaissa määritellään myös teos: 

11 Ks. myös Alén-Savikko & Ballardini & Pihlajarinne 2018. 
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nauttiakseen tekijänoikeuden suojaa teoksen on yllettävä teostasoon, eli 
sen on oltava tarpeeksi itsenäinen ja omaperäinen. Tekijänoikeuslaki (4§ 
ja 5§) määrittelee myös niin sanotun jälkiperäisteoksen, joka pohjautuu 
olemassa olevaan teokseen; niitä ovat muunnelma, käännös ja kokooma-
teos.

Karri Kokko – Kun taiteen tekemisen metodi on tärkeämpää  
kuin substanssi

Karri Kokko on toiminut pitkään suomalaisen kokeellisen lyriikan 
kentällä. Häntä on pidetty lyriikkaamme valtavirrasta radikaalisti poik-
keavana runoilijana ja edelläkävijänä internetin ja runouden mahdol-
lisuuksien yhdistämisessä.12 Kirjailijanurallaan Kokko on esimerkiksi 
julkaissut toisten kirjoittamia tekstejä tai koostanut tekstejään valmiin 
materiaalin pohjalta. 

Kokon kaunokirjalliset teokset ovat esimerkkejä käsitteellisistä tai 
menetelmällisistä runouden kokeiluista, jotka liittyvät tekijyyteen, jul-
kaisemiseen tekona ja kirjaan institutionaalisena esineenä.13 Das Leben 
der Anderen -teoksessa kirjoittamisprosessiin ovat passiivisesti osallis-
tuneet oikeastaan kaikki Kokon Facebook-ystävät, joiden tekstejä hän on 
siteerannut teoksessaan. Samaa voidaan sanoa Varjofinlandiasta, jossa 
Kokon poimima aineisto koostuu vapaasti internetissä olevista, masen-
nusta tai alakuloa käsittelevistä blogiteksteistä. Hän on kuin ystäviensä 
FB-taidenäyttelyn kuraattori, joka on kerännyt arkisista päivityksistä 
taiteellisesti merkityksellisen tekstivalikoiman. Kokoelman sisällön 
arkisuutta korostavat sen kannet, joissa on mustavalkoinen kuva kulah-
taneesta pärekatosta, ankeasta suomalaisesta kulttuurituotteesta.14 

Kokon teoksia voi kutsua hyvällä syyllä kollaboratiivisiksi eli yhteisöl-
lisiksi teoksiksi15, sillä kirjoittamisprosessiin on osallistunut paitsi Karri 
Kokko aloitteentekijänä myös muita kirjoittajia. Siinä missä Das Leben 
der Anderen -teoksessa ja Varjofinlandiassa Kokko oli kuratoija ja hänen 
roolinsa on olla muiden kirjoittamien sitaattien yhdistelijä ja valitsija, 

12 Helle 2019, 13. 
13 Blomberg & Joensuu 2013, 178. 
14 Joensuu 2012, 198. 
15 Kollaboraatiosta vrt. Kuusela 2020. 
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Karri Kokko’s Next Work -teoksessa Kokko toimii yhteisöllisen kirjoit-
tamisen prosessin alullepanijana ja lopulta myös projektin kommentoi-
jana teokseen kirjoittamissaan jälkisanoissa ja kustannusyhtiö ntamon 
sivuille kirjoittamassaan prosessin kuvauksessa.16 Näissä teksteissä 
Kokko alleviivaa rooliaan nimenomaan inspiroijana ja projektin alul-
lepanijana. Vaikka kirjailija ei viittaa tekijänoikeuslakiin, Karri Kokko’s 
Next Work -teoksella hän haluaa selvästi herättää lukijassa kysymyksen 
teoksen alkuperästä ja tekijän omaperäisyydestä.

Karri Kokko on esimerkki kaunokirjallisesta tekijästä, joka on poh-
tinut taiteellisen luomisen ja tekijänoikeuslakien välistä suhdetta myös 
kritiikeissään ja esseissään, mikä osoittaa hänen herkistyneen aihepii-
rille.17 Kaunokirjallisessa työssään hän herättää käytännön kautta teki-
jänoikeuslakiin liittyviä juridisia kysymyksiä. Karri Kokko’s Next Work 
-teos on metatekstuaalinen kokeilu, jossa tekijä tuo lukijan mieleen 
kysymyksiä siitä, onko Kokolla juridinen tekijänoikeus teokseen, joka 
kansilehdellä väittää olevansa Kokon seuraava teos. Yhtä lailla Varjofin-
landia- ja Das Leben der Anderen -teokset herättävät kysymyksen siitä, 
miten tekstien kerääjän, sitaattien koostajan luovuus tulee huomioiduksi 
tekijänoikeuslaissa. Kokon kaltainen tekijä, joka koostaa kokoelmiaan 
vaikkapa blogitekstisitaateista, on selkeästi tekstiensä tekijä, mutta onko 
hän ainoa tekijä? Vaikka tekijänoikeuslaki ei sinänsä edellytäkään vain 
yhtä tekijää, voidaan juridisessa mielessä ajatella, että esimerkiksi kaikki 
Varjofinlandia-teoksessa siteeratut bloggarit ovat tekijöitä Kokon taiteel-
lisessa projektissa.

Kokon tekijyyttä voidaan tarkastella myös kommenttina 2000-luku-
laiseen kirjalliseen instituutioon. Kokon muille tekemä ehdotus oman 
teoksensa kirjoittamisesta on huomionarvoinen nimittäin sitä taustaa 
vasten, että 2000-luvulla kirjallinen julkisuus on muuttunut henkilö-
vetoiseksi. Vaikka sosiaalisen median mahdollistamat kirjoittamisen 
kokeilut ovat usein yhteisöllistä kirjoittamista, nykyisellä kirjallisuuden 
kentällä ovat sitä enemmän korostuneet yksittäisen kirjailijan persoona 
ja brändääminen. Siitä huolimatta, että jälkistrukturalismin yhteydessä 
on puhuttu jopa kirjailijan kuolemasta ja painotettu lukijan roolin mer-

16 Prosessin kuvaus löytyy kustannusyhtiö ntamon internet-sivulta (ks. Kokko 2009). 
17 Ks. esim. Kokko 2011. 
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kitystä kaunokirjallisuuden lopullisen merkityksen antajana,18 kirjaili-
joiden oman elämän käyttäminen markkinoinnin välineenä on nyky-
taidekentän arkea. Julkisuudessa kirjailijan rooli on keskeinen: heihin 
törmää jatkuvasti aikakausi- ja sanomalehtien sivuilla, kirjamessuilla ja 
televisiossa.19 Ei olekaan ihme, että 2000-luvulla on alettu puhua julkisuu-
dessa viihtyvästä mediakirjailijasta, jolle ei riitä pelkästään oma tuotanto, 
vaan hänen täytyy olla jatkuvasti esillä mediassa omalla persoonallaan. 20

Kaikki tässä artikkelissa esille nostamani Karri Kokon kirjoitushank-
keet voidaan tulkita taiteellisiksi teoiksi, joilla horjutetaan 2000-luvun 
henkilövetoista taiteilijakäsitystä. Kun Kokon tuotantoon tutustuu 
lähemmin, käy ilmiselväksi, että taiteen tekemisen metodi vaikuttaa 
hänelle aina tärkeämmältä kuin sen omaperäinen substanssi. Joskus 
taideteoksen omistamiseen liittyvä pilailu on Kokolle päämäärä sinänsä. 
Esimerkiksi helmikuussa 2020 havaitsin Facebookissa, kuinka Karri 
Kokko tarjosi yhdeksättä teostaan Così fan tutte (2008) jonkun toisen 
kirjoittajan julkaistavaksi:

Così fan tutte ei ehkä ole autofiktiota, mutta ei siitä myöskään tarvitse 
hakemalla hakea seksikohtauksia. Voisi mennä kaupaksi, jos olisin 
30–40 vuotta nuorempi.

PS. Haluaako joku kirjailijaksi tahtova julkaista sen omissa nimis-
sään? Voin lähettää painovalmiin pdf:n. No charge.21 

Così fan tutte on masennusteksteistä ammentavan Varjofinlandian toi-
sinto. Kun Kokko kaupittelee jo pariin kertaan kierrätettyä taiteellista 
sitaattiaineistoaan Facebookissa ja rohkaisee sen uudelleenjulkaisemi-
seen toisen nimissä, hän herättää jälleen kysymyksiä luovan toiminnan 
rajoista. Päivityksessään Kokko pilailee autofiktiivisten tekstien hyvällä 
menekillä ja kirjallisen julkisuuden vaatimuksella: nykyajan taiteilijan 
pitäisi menestyäkseen kaupitella myös itseään henkilönä ja hänen pitäisi 
edustaa jotain muuta kuin jo kypsän keski-iän ylittänyt Kokko.

18 Bennett 2005, 14 ja 18. 
19 Moran 2000, 1–2. 
20 Hypén 2002 ja 2015. 
21 Kokko 16.2.2020. 
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Vaikka Kokko pyrkii koko ajan kierrättämään olemassa olevaa teksti-
materiaalia uutena jossakin toisessa muodossa, mennäänkö jonkin rajan 
yli? Kokko on 2000-luvun suomalaisen lyriikan konseptualisti, joka 
pyrkii siirtämään lukijan huomion pois taiteellisesta ”lopputuotteesta” 
eli kirjallisesta tekstistä sen taustalla olevaan tekoon, ideaan tai kysymyk-
seen. Samalla Kokon teoksen voi ymmärtää performatiiviseksi teoksi, 
jolla koetellaan kirjallisuuden rajoja.

Reijo Valta – Taidetta on se, mikä taiteeksi määritellään

Reijo Vallan kokoelma Vasemmalla kädellä. Googlattuja runoja (2007) 
edustaa 2000-luvun hakukonerunoutta, mikä käy ilmi jo alaotsikosta. 
Vallan runokokoelmassa on kyse taiteilijan vähäisestä omasta panok-
sesta kokonaistaideteoksen valmistumisessa, sillä teksteissä on runsaasti 
sitaatteja. Kokoelma saa merkityksensä kuitenkin selkeän temaattisen 
viitekehyksen kautta: kaikki kokoelman runot liittyvät tavalla tai toisella 
vasenkätisyyteen. Runo ”Miksi?” kuuluu seuraavasti:

Lapsesta tulee vasenkätinen,
jos paritellessa mies nousee
vasemmalta puolelta naisen päälle22

Lukija voi halutessaan syöttää Vallan kirjoittaman runon säkeet Google- 
hakuun ja havaita, että monilla internet-sivuilla on nostettu esille Vallan 
kirjaama, suomalaisen kansanperinteen selitys lapsen vasenkätisyy-
destä. Valta on vain asettanut netistä löytämänsä selityksen säemuotoi-
seksi tekstiksi. Ensisilmäyksellä omaperäiseltä vaikuttanut runo onkin 
kollektiivista kulttuuriperintöä. Kun lukija tunnistaa viittauksen, Vallan 
oma luova panos kaunokirjallisena tekijänä näyttäytyy minimalistisena.

Kotimaiset 2000-luvulla suositut puhtaaseen kollaasitekniikkaan 
perustuvat kirjoittamisen muodot ovat tekijänoikeuslain näkökulmasta 
ongelmallisia. Suomen tekijänoikeuslain 22 §:stä tehtyjen tulkintojen 
mukaan pelkästään sitaateista koostuva kirja ei ole sallittu, koska siitä 
puuttuu vetoamisfunktio. Vetoamisfunktiolla tarkoitetaan sitä, että 
siteeraaminen on oikeutettua niissä tapauksissa, jos sitä tarvitsee oman 

22 Valta 2007, 10. 
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tekstinsä perusteluna tai ajattelunsa kehittelyssä.23 Siis täysin sitaateista 
koostuvat kirjallisuuden lajit, kuten ei-luova runous, jäisivät teoksina 
mahdollisesti vaille tekijänoikeuden suojaa. Sitaattioikeus onkin poik-
keus tekijän yksinoikeuksiin. Reijo Vallan runokokoelman kohdalla kyse 
on lisäksi siitä, täyttääkö sitaattien kokoaminen omaperäisyysehdon. 
Näin runokokoelma herättää kysymyksen siitä, voiko vasemman käden 
merkityksiä kokoavan tekstin kokoaja olla omaperäinen tekijä.

Vallan runo saa kuitenkin enemmän merkityksiä, kun sitä tarkastelee 
teoskokonaisuuden kautta. Vallan lisäämä otsikko ”Miksi?” johdattelee 
tulkitsemaan tekstiä leikittelevänä koosteena siitä, mitä vasenkätisyys 
on ja millaisia kulttuurisia merkityksiä sille on annettu. Jotkut runoista 
ovat ”Miksi?”-runon tapaan lähes sanatarkkoja sitaatteja internetistä 
löytyvistä lauseista, mutta joitakin käyttämiään pohjatekstejä Valta on 
ilmiselvästi muokannut enemmän tai joitakin hänen on täytynyt koostaa 
monista lähteistä. Erilaiset löydetyt ja haetut määritelmät vasenkäti-
syydelle nousevat kehykseksi, jonka kautta kokoelma perustelee luki-
jalle yksittäisten runojen olemassaolon merkityksen. Vallan kokoelmaa 
lukiessaan tekijänoikeuksista valveutunut lukija jää pohtimaan sitä, 
millaiselle kollektiiviselle kaikupohjalle se rakentuu.

Vasemmalla kädellä tekemisellähän viitataan metaforisesti myös huo-
nosti tekemiseen: kun jotain tehdään vasemmalla kädellä, se tehdään 
ammattitaidottomasti. Voidaan tulkita, että Valta tällä tavoin kiinnittää 
itseironisesti huomion omaan metodiinsa, vähättelee omaa tekijyyttään 
ja omaa panostaan tyyliin ”enhän minä mikään kirjailija ole, vasemmalla 
kädellä roiskin...”. Tältä pohjalta runokokoelma on mahdollista lukea 
metalyyrisenä kannanottona hakukonerunouteen: sen alaotsikko avaa 
mahdollisuuden lukea runot muodikkaaksi nousseen hakukonerunou-
 den parodiana. 

Kun readymade-teoksistaan tunnettu avantgardisti Marcel Duchamp 
(1887–1968) kantoi pisuaarin taidegalleriaan, taideinstituutio määritteli 
sen myöhempien vuosikymmenten tulkinnoissaan taiteeksi. Institutio-
naaliseen koulukuntaan kuuluva taideteoreetikko George Dickie on kir-
joittanut, että Duchampin pisuaarit tulevat taiteeksi juuri kontekstinsa 

23 Haarmann 2001, 65. 
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kautta.24 Vaikka Dickien laajalti tunnetut määritelmät ovat saaneet osak-
seen runsaasti kritiikkiä, duchampilaisen readymade-taiteen näkökul-
masta voidaan lähestyä myös joitakin 2000-lukulaisia runokokoelmia. 
Reijo Vallankin sitaateista koostuvat tekstit muuttuvat runoudeksi siinä 
vaiheessa, kun ne painetaan runokokoelmaan. 

Siinä missä Valta leikittelee ”vasemmalla kädellä tekemisen” ajatuk-
sella, 2000-luvun suomalaisissa runoilijoissa on myös sellaisia tekijöitä, 
jotka käyttävät hakukoneita esteettisesti kunnianhimoisen runouden 
tekemiseen. Omaa runouttaan käsittelevässä hermeettisessä esseessään 
Teemu Manninen kirjoittaa hakukonerunouden myötä syntyneestä ns. 
symbolisesta lauseesta, joka voi nykyrunoudessa korvata modernistisen 
runokuvan. Hän pitää symbolista lausetta uutena runoilmaisun yksik-
könä, ja hakukoneella Manninen ei viittaa Googleen vaan abstraktiin 
malliin, kognitiivisen prosessin vertauskuvaan. Tulkitsen Mannisen viit-
taavan siihen, että ihmisen kognitiivinen ajatusprosessi – materiaalin 
etsiminen oman pään uumenista – on rinnastettavissa hakukonerunou-
 den tekemiseen, jossa materiaalia löydetään internetin tekstivirrasta. 
Sanottavaa etsiessään 2000-lukulainen runoilija ei enää hae mielestään 
oman mielikuvituksensa synnyttämiä tunteellisia kuvia vaan todellisuu-
dessa kohtaamiaan lauseita, jotka kuvaavat ihmisten välisiä suhteita.25 
Kuten Vallan teoksessa, myös Mannisen estetiikassa hakukonerunous on 
keino ylittää yksilöllisyyttä korostavan ilmaisun rajat ja etsiä merkityksiä, 
joilla on kollektiivista kaikupohjaa.

Hakukonerunouden estetiikkaan liittyy kuitenkin uudenlaisia 
ongelmia tekijänoikeuden perspektiivistä. Tutkimusprojektimme 
seminaarissa tammikuussa 2019 kustantaja ja runoilija Kristian Blom-
berg huomautti, että ”sisältöjä tuottaa jokainen, mutta muotoja, jotka 
tekevät sisällöistä merkittäviä, on hyvinkin harvassa”. Blomberg totesi, 
että sitaattioikeutta koskevassa keskustelussa aletaan usein puhua vain 
yksittäisistä sitaateista, kun useassa tapauksessa pitäisi puhua muodon 
siteeraamisesta. Hän harmitteli flarf-lyriikan kohtaloa Suomessa: hänen 
mukaansa tahallisen banaaleista lähtökohdista ponnistavaa hakukone-

24 Ks. esim. Dickie 1981, 87–89. 
25 Manninen 2011, 45. 
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runoutta alettiin pitää vain vitsinä ja heppoisina kokeiluina. 26 Kuitenkin 
Suomessa on koko ajan ollut sellaisia vahvoja tekijöitä kuin vaikkapa Tytti 
Heikkinen, Janne Nummela ja Harry Salmenniemi, joiden kokoelmissa 
sitaatit siirtyvät luonnolliseksi osaksi oman tekstin virtaa ja teosten este-
tiikkaa.

Leevi Lehto – Kohti ei-luovaa liukuhihnatekijyyttä?

Leevi Lehtoa voi hyvällä syyllä pitää 2000-luvun suomalaisen lyriikan 
keskeishahmona, sillä hän paitsi julkaisi omia kokeellisia teoksiaan myös 
toimi pitkään kääntäjänä ja perustamansa ntamo-kustantamon vetäjänä. 
Valtavirrasta poikkeavan kustantamon perustaminen oli provokaatio, 
kuten Lehto on esseissään27 kuvaillut). Kustantamon alkutaipaleella 
Lehto viljeli sellaisia iskulauseita kuin ”Ei koskaan kirjamessuille” tai 
”Enemmän runokirjoja kuin muut yhteensä”. Kesällä 2019 kuollut Lehto 
piti näistä periaatteistaan kiinni loppuun saakka eikä esimerkiksi osallis-
tunut vuoden 2017 Turun kirjamessujen keskusteluun, johon hänelle oli 
varattu tuoli kirjallisuuden klassikkojen uudelleensuomentajien panee-
lissa.28 

Lehdon kokeiluista ehkä tunnetuin on 234-sivuinen kokeellinen teos 
Päivä (2004). Se on eräänlainen metatekstuaalinen leikki, joka rakentuu 
täysin Suomen Tietotoimiston yhtenä päivänä, 20. elokuuta vuonna 
2003, julkaiseman uutismateriaalin varaan. Lehto siis julkaisi uudelleen 
päivän uutiset sanasta sanaan, mutta järjesti lauseet aakkosjärjestykseen 
niiden alkujen perusteella. Numeroilla alkavat lauseet on listattu kirjan 
loppuun.

 Lehdon Päivä on tulkittavissa leikittelyksi alkuperäisyyden idealla 
siinä mielessä, että kirjailija kapinoi alkuperäisyyttä vastaan. Se on 
samalla teos, jossa tekijän oma luova panos on periaatteessa vähäinen, 
vaikka tekstimassan järjestäminen onkin vaatinut pitkän työrupeaman.29 
Näyttää siltä, että Lehto on määritellyt kirjoittamisen menetelmäkseen 
STT:n yhden päivän uutismateriaalin jäsentämisen aakkosjärjestykseen, 

26 Ks. seminaariraportti Oja 2019. 
27 Lehto 2017. 
28 Lehdon esseistä ks. esim. Niemi 2018. 
29 Ks. Riku Neuvosen artikkeli tässä kirjassa. 
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jonka päätöksen jälkeen kaikki virkkeet on listoitettu aakkosjärjestyk-
sessä kirjaan ilman minkäänlaista muuta luovaa ponnistelua. Päivä on 
mielenkiintoinen tapausesimerkki: runouden käyttö ja yksittäisten 
sitaattien poimiminen toisten kirjoittajien teksteistä on tekijänoikeu-
denalaista, mutta Suomen Tietotoimiston yhden päivän uutismateriaali 
ei saa tekijänoikeutta.30

Päivää voi lukea myös poeettisena manifestina. Manifestinakaan se ei 
ole omaperäinen. Päivän esikuva on ei-luovan kirjoittamisen teoriaa luo-
neen Kenneth Goldsmithin vuotta aiemmin ilmestynyt teos Day (2003), 
johon hän kopioi sanomalehti New York Timesista yhden päivän kaikki 
tekstit. Lehto sovelsi idean Suomeen, mikä näkyy jo siinä, että Lehto avaa 
Päivä-teoksensa omistuksella Goldsmithille. Yhdysvalloissa runoilija ja 
kirjallisuuden professori Kent Johnson julkaisi uudelleen Goldsmithin 
teoksen vuonna 2009 omalla nimellään muuttamatta siitä tavuakaan. 
Niin Day-teokset kuin Lehdon Päiväkin nostavat korostuneesti esille 
alkuperäisyyden ongelman. Tekijänoikeuskysymyksille herkistynyt 
lukija jää kysymään, onko sanomalehden tai uutistiedotteiden sisällön 
toistaminen järjestelemällä uudelleen originaalia luomista eli täyttääkö 
viestintävälineen sisällön toistaminen alkuperäisen teoksen kriteerit. Vai 
onko tämänkaltainen taiteellinen tekijä pelkkä kopioija?

Lehdon tekijyys on kuitenkin astetta luovempaa kuin Johnsonin teki-
jyys tämän kopioidessa Day-teoksen kokonaisuudessaan Goldsmithiltä 
ja julkaistessa sen omissa nimissään. Päivä-kokoelmansa julkaiseva 
Lehto puolestaan kommentoi metatasolla Goldsmithin ei-luovaa teki-
jyyttä ja herättää teoksensa julkaistessaan kysymyksiä siitä, kuinka pit-
källe ei-luovan kirjoittamisen ideaa – ei-tekijänoikeudenalaisen uutistoi-
miston materiaalin kierrättämistä – on mahdollista viedä. Juri Joensuu 
näkee Lehdon Päivän sijoittuvan kiinnostavalla tavalla ”teoksen” (merki-
tyksellisen, tulkittavan ja luettavan tekstin) ja ”teon” (konseptualismin, 
idealähtöisen ja tietoisen lukukelvottomuuden) väliin. Päivää voi lukea 
esimerkiksi siten, että kiinnittää huomiota sen synnyttäneen kaavan ja 
lopputuloksen väliseen suhteeseen tai etsii kielellisesti tärkeitä kohtia, 
jotka Lehdon käyttämä menetelmä on tuottanut.31 Lehdon teos nostaa 

30 Haarmann 2014, 58. 
31 Joensuu 2012, 191. 
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keskusteluun kysymyksen taiteilijan omasta panoksesta ja taideteoksen 
alkuperästä. Tämä keskustelu eli erityisen vahvana 1960-luvun lopulta 
lähtien angloamerikkalaisen estetiikan parissa. Tutkijat, kuten Nelson 
Goodman ja Arthur C. Danto, käyttivät runsaasti energiaa sen määrit-
telemiseen, miten autenttinen ja alkuperäinen taideteos on originaali 
ja miten se eroaa väärennöksestä. Niin Goldsmithin, Johnsonin kuin 
Lehdonkin teokset alleviivaavat lähtökohdillaan sitä, että tekijyyden 
kategoria ei ole mikään luonnollinen, vaan se muuttuu sosiaalisten, kult-
tuuristen ja taloudellisten ehtojen perusteella.

Päivä on esikuvansa tapaan kuin kaikennielevä sika, joka syö sisäänsä 
yhden päivän uutistarjonnan uudella tavalla listoitettuna. STT:n uutis-
tarjontaa uudestaan koneella jäsentävä Lehto on kirjallisena tekijänä 
kuin teollisen massatuotannon työntekijä, joka on pannut liukuhihnal-
leen alkuasetukset (materiaalin lajittelu aakkosjärjestyksen mukaan) 
ja jonka liukuhihna alkaa luokitella materiaalia alusta loppuun asti 
samalla menetelmällä. Tämänkaltaisesta liukuhihnatekijyydestä on 
riisuttu pois kaikki romanttiseen nerouteen liitetty salaperäisyys, eikä 
siinä voi helposti nähdä mitään järisyttävää luovuuden määrää. Voi ehkä 
sanoa kokeellista kirjoittamista tutkineen David Kaufmannin tavoin, 
että ei-luova kirjoittaminen on allergista kaikelle sille, minkä lukija on 
tyypillisesti tottunut liittämään runouteen, kuten romanttisen runon 
puhujan vahvan kokemuksen äänen32. Kaufmannin mukaan ei-luova 
kirjoittaminen on avantgardisen traditioon kuuluvaa appropriaatiota, 
jossa kulttuurista pääomaa vain kierrätetään ja jonka mahdollinen 
radikalismi sijaitsee muualla kuin ajatuksessa tekijästä luovana tai kir-
joittamisesta luovana aktina.33 Päivä on esimerkki niistä 2000-luvun 
kirjallisista teoksista, jotka ovat inspiroituneet Kenneth Goldsmithistä 
ja tämän manifestoimasta konseptualistisuudesta, jolle tyypillistä on 
rikkoa perinteisiä kirjallisia arvoja, kuten omaperäisyyttä, syvällisyyttä 
ja viihdyttävyyttä. Usein tällaiselle kirjalliselle käytännölle on ominaista 
se, että laajoja tekstimassoja kopioidaan, plagioidaan, kierrätetään tai 
järjestellään uudestaan.34 

32 Kaufmann 2017, 7–8. 
33 Kaufmann 2017, 5. 
34 Joensuu 2012, 7. 
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Kenneth Goldsmith on kuvannut omaa poetiikkaansa ”luovuudetto-
maksi luovuudeksi”. Hän kirjoittaa etsineensä tietoisesti tapoja, joilla hän 
kirjoittajana pystyy pysyttelemään mahdollisimman epäluovana.35 Täl-
lainen metodi on vaikkapa äärimmäinen prosessikirjoittaminen, jossa hän 
viikon aikana tallettaa jokaisen puhumansa sanan. Epäluovana kirjoitta-
misena hän näkee myös Day-teoksensa luomisprosessin, jossa oli kyse 
hänen sanojensa mukaan ”kuivien” ja ”ravinteettomien” kielimassojen 
konkretisoinnista.36 Käytännössä hän viittaa tässä tylsyyden eetokseen: 
pitkiä tekstimassoja saatetaan luetteloida erilaisten menetelmien avulla.

Kirjassaan Uncreative Writing (2011) Goldsmith toteaa ei-luovan kir-
joittamisen lähtökohtana olevan erilaisten vähäarvoisten tekstiainesten 
kierrättäminen uuden luomisen sijaan. Hänen mukaansa ei-luovat tai 
epäluovat kirjoittajat kokeilevat sellaisia kirjoittamisen tapoja, joiden on 
perinteisesti ajateltu olevan kirjallisten käytäntöjen ulkopuolella. Tällai-
siin tapoihin kuuluvat esimerkiksi erilaiset tietokoneavusteiset tekstien 
tuottamismenetelmät, tekstien anastamiset, tietoinen plagiarismi ja 
kirjailijan identiteetin piilottaminen.37 Ei-luova kirjoittaja irtautuu jat-
kuvasta uutuuden ihanteesta ja näkee mielenkiinnon kohteinaan äärim-
mäisen tylsät, vähäpätöiset tai arkipäiväiset tekstit. Hänen metodinaan 
on oman taiteellisen luovuuden minimalisointi.

Goldsmithin ajatukset ei-luovasta kirjoittamisesta ovat saaneet paljon 
kaikupohjaa suomalaisessa nykylyriikassa. Kirjailija Henriikka Tavi on 
pohtinut Goldsmithin vaikutusta ja toteaa, että käsitteelliseen runou-
teen tai konseptualismiin sisältyvä idea uuden luomisen vastustamisesta 
viehättää maailmassa, joka pursuilee jo kaikenmoista tekstiä ja tavaraa. 
Tavi pitää inspiroivana ajatusta siitä, ettei kirjailijan tai taiteilijan tarvitse 
tuottaa mitään uutta tähän täytettyyn maailmaan.38 

David Kaufmann nostaa esille, että lopulta ei-luovassa kirjoittami-
sessa on paradoksaalisesti kyse tekijyydestä ja sen alleviivaamisesta. Hän 

35 Goldsmith 2002. 
36 Goldsmith 2002. 
37  Goldsmith 2011, 3–5 
38 Tavi 2011, 12–13. Ks. myös Helle 2019, 43. Helle tosin toteaa – ja täysin paikkansapitä-
västi –, että todellisuudessa ei-luovat kirjailijatkin tuottavat koko ajan uutta materiaalia ja 
uudentyyppistä runoutta 
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viittaa tekijän kuolemasta kirjoittaneeseen Roland Barthesiin todetes-
saan, että lukijat lopulta haluavat tekstille tekijän – aivan samalla tavalla 
kuin tekijä kaipaa lukijaa. Tästä syystä lukijalla on pakkomielteinen halu 
nähdä myös ei-luovan kirjoittamisen takana tekijä, jolla on ollut päätös-
valta tehdä tekstistään sellainen kuin se lopulta on. Ei-luova kirjoittaja 
voi tuntua etäiseltä, mutta juuri sen takia lukijalle herää halu selvittää, 
mitkä päämäärät ja halut ovat ohjanneet tekijää, kun hän on valinnut tek-
niikkansa. Kaufmannin mukaan ei-luovaa kirjoittamista ohjaa usein vain 
yksittäinen valinnan vapaus (the moment of choice), jolla valittu materiaali 
jäsennetään. Analogisesti ei-luovan runouden lukijan ja tekijän roolit voi 
yhdistää nyky-yhteiskunnan tavaroiden kuluttajan ja tuottajan rooleihin.39 

Ei-luovan kirjoittamisen pitkälle vieneet tekijät, kuten Lehto, Golds-
mith ja Johnson, ovat liukuhihnakirjoittajia, jotka haluavat mahdollisesti 
tämänkaltaisilla tekniikoilla herättää lukijan huomiota kirjoittamisen 
kulttuurin ja yhteiskunnan kulutuskulttuurin välisiin yhtäläisyyksiin.

Tytti Heikkinen – Kun runokokoelman layout antaa lisämerkityksiä

Tytti Heikkisen runoa ja kuvaa yhdistävä runokokoelma Moulin Extra 
Beauté (2012) on monimuotoinen kokoelma, jonka pystyy hankkimaan 
perinteisen kirjan muodossa, mutta se on ladattavissa ja vapaasti saata-
villa myös internetistä.40 Maantieteellisesti se liikkuu niin New Yorkissa 
ja Afrikassa kuin vaikkapa kotoisessa Hämeenlinnassa. Visuaalisesti 
runokokoelma muistuttaa naistenlehtiä, sillä teoksessa on neliväri-
kuvitus ja esille nousee naistenlehtien tyypillisiä aihepiirejä, kuten 
musiikki, teatteri, elokuva, matkailu, kuvataide ja lifestyle. Kuitenkin 
läsnä on myös selvästi vanhempaa estetiikkaa, kuten mustavalkoisia 
1960- ja 1970-luvun mainoksia muistuttavia sitaatteja.

Tytti Heikkinen muistuttaa monessa suhteessa uudenlaista, 
2000-luvulla yleistynyttä ns. hybriditaiteilijaa,41 joka Moulin Extra 
Beauté -kokoelmassaan on kehystänyt sitaateista koostuvia runojaan 
populaarikulttuurimaisella kuvastolla. Heikkisen kokoelmassa koko-

39 Kaufmann 2017, 6. 
40 https://poesia.fi/hallinta/wp-content/uploads/2017/01/Heikkinen-Tytti_Moulin-Ext-
ra-Beaute_Poesia-2012.pdf 
41 Käsitteestä ks. esim. Ansio, Houni & Piispa 2018. 
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naisvaikutelma rakentuu selvästi kokoelman visuaalisen ilmeen ansiosta. 
Teksteissä on hyvinkin ajassa kiinni olevaa otetta, joka syntyy suureksi 
osaksi nelivärisestä layoutista. Runokokoelmaansa sisältyvässä selityk-
sessä Heikkinen valottaa lähtökohtiaan seuraavasti: 

Moulin Extra Beauté käsittelee aiheita, joita runous ei yleensä käsit-
tele. Näitä ovat kaupallisuuden kauneus, muotimaailman kauneus, 
mainosten kauneus, tähtikultin kauneus, keskiluokkaisuuden kau-
neus ja pienten esineiden kauneus.42 

Teokseen lomitetuissa, sen estetiikkaa kommentoivissa metateksteissä 
Heikkinen avaa lukijalle kokoelman teemoja. Tarkemmin hän analysoi 
omaa poetiikkaansa tekstissä, jonka otsikkona on ”Pääkirjoitus”.43 

Heikkisen tapaa kirjoittaa voi tarkastella vasten amerikkalaisen kir-
jallisuudentutkija Marjorie Perloffin paradoksaalista käsitettä ”epäorigi-
naali nero” (unoriginal genius), jolla tämä viittaa internetin ja uuden tek-
nologian synnyttämään ja mahdollistamaan kirjailijatyyppiin. Perloffin 
mukaan länsimaisessa kulttuurissa pitkään elänyt taiteilijaneromyytti 
yksilöllisyyden korostamisineen ei toimi enää 2000-luvun kirjailijoista 
puhuttaessa. Nykypäivän kirjailija on pikemminkin ohjelmoija tai kir-
joittava kone kuin itsestään ammentava nero. Nykykirjailija luo merki-
tyksiä kierrättämällä kieltä ja löytämällä siitä uusia, tunteisiin vetoavia 
ulottuvuuksia. Tätä Perloff kutsuu ”liikkuvaksi/liikuttavaksi informaa-
tioksi” (moving information).44 Juuri tästä on kyse myös Moulin Extra 
Beauté -kokoelmassa. Heikkinen panee hakukoneella etsimänsä sitaatit 
liikkeeseen ja vetoaa tunteisiin. Naistenlehtitekstien kuvataiteellinen 
konteksti tai genrekonteksti synnyttävät epäoriginaalilta vaikuttavaan 
sitaattikokoelmaan omaperäisyyden. Vaikka sekä sitaattimassat ovat 
motivoimattomia sitaatteja tai naistenlehtien graafisen asettelun imitoi-
minen sinänsä heikosti motivoitua, yhdessä sitaatit ja tekstin graafinen 
tausta luovat lisämerkityksiä ja tekevät Heikkisen runokokoelmasta 
omaperäisen taideteoksen.

42 Heikkinen 2012, 10. 
43 Heikkinen 2012, 12. 
44 Perloff 2010, myös esim. Goldsmith 2011, 1–2, 4. 



124  | Muuttuva tekijä

Heikkisen runoissa muoto on niin keskeinen osa teoksen esteettistä 
kokonaisuutta, ettei kyse ei ole todellakaan pelkistä sitaattikoosteista. 
Kuitenkaan lukija ei välttämättä pysty suhtautumaan neutraalisti haku-
koneella tekemiseen, mikä sekin herättää lukijassaan tunteita ja tulok-
sena on siksi affektiivista kirjallisuutta. Tämänkaltaisen havainnon on 
tehnyt Anna Helle, joka organisoi pienimuotoisen lukijatutkimuksen 
yliopiston kirjallisuudenopiskelijaryhmällään ja luetti heille Heikkisen 
hakukonerunoutta, jossa aiheena on naiseen mediassa kohdistuvat 
ulkonäköpaineet. Opiskelijoiden tulkinnat Heikkisen runosta ”Ryhä-
valaan tasoa” olivat kaikkea muuta kuin ajatuksia tekstin käyttämistä 
sitaateista45. 

Tekijyyden omaperäisyys ilmenee kontekstin ansiosta

Tekijänoikeuden voi tulkita paitsi tukevan sananvapautta myös luovan 
sisäisiä jännitteitä. Kuitenkin jos kaunokirjallisen teoksen tekijä parodioi 
aiempaa teosta tai koostaa tekstinsä vaikkapa sitaattimassoista Karri 
Kokon tapaan, tekijänoikeuksien ja sananvapauden välille voi tulla ris-
tiriitaa.46Jos runoilija siteeraa tekijän alkuperäisteosta luodessaan omaa 
teostaan ja alkuperäisteoksen tekijä haluaa puolestaan suojata omaa 
tekstiään, silloin voidaan olla ongelmissa. Jälkiperäisteoksen tekijä voi 
vedota tekijänoikeuslaissakin ilmoitettuun oikeuteen kirjoittaa parodiaa 
tai koostaa teoksen sitaateista, kun taas alkuperäisteoksen kirjoittaja voi 
vedota esimerkiksi moraalisten oikeuksiensa tai isyysoikeutensa louk-
kaamiseen.

Suomalaiset 2000-luvun kokeelliset kirjailijat käyttävät erityisen run-
saasti suoria sitaatteja. Heidän tekstejään pitäisi tarkastella kontekstista 
käsin siten, että tutkittaisiin, millä tavalla muoto antaa sitaateille lisä-
arvoa. Brian McHalen määritelmää mukaillen monissa 2000-lukulaisissa 
runokokoelmissa saattaa olla hyvin vähäisessä määrin sekaantumatto-
muutta, kun ajatellaan tekijän osuutta kokonaistaideteoksessa. Esimer-
kiksi Leevi Lehdon ei-luovaa tekijyyttä korostavassa kokoelmassa Päivä 
ja Karri Kokon teoksessa Das Leben des Anderen kirjailija on eräänlainen 
liukuhihnatekijä tai kuraattori, joka valitsee teokseensa sitaatit ja asettaa 

45 Helle 2019. 
46 Ks. parodian ja tekijänoikeuksien välisestä suhteesta lisää Alén-Savikko 2016. 



| 125 Muuttuva tekijä

ne mieleiseensä järjestykseen. Joskus materiaalia jäsennetään hyvinkin 
omaperäisten pakotteiden avulla. Esimerkiksi Lehdon Päivässä STT:n 
uutismateriaali on jäsennetty aakkosjärjestykseen.

Sisältöä eli substanssia olennaisempi asia 2000-luvun kokeellisissa 
kaunokirjallisissa teoksissa on metodi, jolla ne kirjoitetaan. Metodina 
saattaa olla vaikkapa hakukoneen käyttäminen sitaattien etsimisessä, 
kuten Reijo Vallalla tai Tytti Heikkisellä. Sitaatteja hyödyntävät flarf-ru-
noilijat käyttävät runsasta lainaamista taiteellisen luomistyönsä moot-
torina. Kuitenkaan sitaattien käyttö ei ole lukijan kannalta ongelmaton 
asia. Milloin lukija tunnistaa, että sitaatin kohdalla kyseessä on todel-
lakin sitaatti? Sitaatinhan pitää olla tunnistettava lainaus, jotta siitä tulee 
sitaatti. Kuinka valveutunut yleisön tulee olla sitaatit tunnistaakseen?

Kaiken kaikkiaan on todettava, että luovan kirjoittamisen muotona 
lyriikka on mielenkiintoinen laji, koska siinä ei ole alleviivattu sitaatin 
merkitystä ja siksi sitaattien tunnistettavuus sitaateiksi on usein han-
kalaa. Runsaasti sitaatteja käyttävän runoilijan omaperäisyys ei aina 
edes kyseenalaistu. Hän saattaa näyttäytyä monelle lukijalle hyvin ori-
ginaalina tekijänä huolimatta siitä, että hänen tekstinsä koostuu pitkälti 
sitaattimosaiikista.

Tekijänoikeuslain yhteydessä esille nostettu parodiapoikkeus on mie-
lenkiintoinen heijastelukohde sille, mitä olen artikkelissani kirjoittanut 
suomalaisesta 2000-lukulaisesta kokeellisesta kirjallisuudesta. Parodi-
alla ja sitaattioikeudella on läheinen yhteys toisiinsa. Parodioiva teos voi 
pohjautua hyvinkin pitkälti alkuperäisteokseen loukkaamatta sen tekijän 
tekijänoikeuksia. Lainauksia voi näet ottaa tarkoituksen edellyttämän 
määrän verran, ”hyvän tavan” mukaisesti. Jälkiperäisteoksen tekijän 
pitää osoittaa lainauksen laajuuden ja sisällön tarkoituksenmukaisuus.

Vaikka 2000-luvulla monet perinteiset kirjailijat ovat runsaasti esillä 
mediassa ja paljastelevat kaappiensa sisältöjä, käsittelemäni 2000-luku-
laiset kokeelliset kirjailijat nostavat esille tekijän intention merkityksen. 
Kokeellisilla kirjailijoilla tuntuu olevan metatekstuaalinen halu pohtia 
paitsi teoreettisissa esseissään myös kaunokirjallisten teostensa selitys-
teksteissä sitä, miksi he tekevät teoksensa juuri valitsemallaan tavalla. 
Vaikka uuskritiikin aikaan puhuttiin intentioharhoista ja jälkistruktu-
ralismi toi esille ajatukset tekijän kuolemasta, 2000-lukulainen kokeel-
linen runoilija palaa ajatukseen tekijästä teoksen alkuperänä, mutta 
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hyvin toisessa muodossa kuin aikaisemmin. Siinä missä Roland Barthes 
halusi kuopata tekijän, 2000-lukulaiset kokeelliset kirjailijat tarjoavat 
lukijoille tekijän erityisesti metatekstuaalisiin parateksteihin sisältyvissä 
selityksissään tekijän roolista. He ovat monesti teoreettisia kirjoittajia.

Kun artikkelissani olen kirjoittanut tekijyydestä, mieleeni on tullut 
ajatus, jota leikkimielisesti pohdin eräänlaisena kontekstipoikkeuksena 
tekijänoikeuslakiin. Tämä ei sinänsä ole uudenlainen ajatus: mm. Anette 
Alén-Savikko on pohtinut parodian yhteydessä mukauttavaa käyttöä 
koskevaa poikkeusta tekijänoikeuslakiin. Kontekstipoikkeuksen idea on 
mielenkiintoinen juuri siksi, että monien kokeellisten runoilijoiden teki-
jyyden originaliteetti ilmenee usein juuri kontekstin avulla. Originaali-
suus saattaa näyttäytyä esimerkiksi omaperäisenä layoutina, kuten Tytti 
Heikkisen kokoelmassa Moulin Extra Beauté, jossa itse teksti koostuu 
sitaateista, mutta jossa naistenlehtimäinen kuvasto ja nelivärikuvitus – 
siis sitaattien konteksti – tuovat esille taiteentekijän omaperäisyyden. Se 
saattaa myös manifestoitua erilaisina metateksteinä, kuten Heikkisellä 
tai Kokolla, jotka perustelevat teoksissaan usein taiteellista tai poeettista 
metodia, jolla he ovat teoksensa rakentaneet. Näiden tekijöiden originaa-
lisuus saattaa olla paradoksaalisesti oman taiteellisen panoksen vähyyttä. 
Juuri näin he korostavat omaa originaalisuuttaan.
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”Omin kuvin” 
Lainaaminen ja omiminen kuvataiteessa 
tekijänoikeudellisen sitaatin näkökulmasta

Anette Alén-Savikko

Amerikkalaista valokuvaajaa ja kuvataiteilijaa Sherrie Levinea voisi 
käyttää esimerkkinä taiteellisesta omimisesta tai haltuunotosta (artistic 
appropriation)1: Levine on toisintanut taiteessaan muiden (lähinnä 
miespuolisten) valokuvaajien tuotoksia ja signeerannut niitä ”omik-
seen”.2 Appropriaatio eri muodoissaan on monella tapaa osa taidetta ja 
taiteen tekemistä. Etenkin postmodernia taidetta leimaavat kopiointi, 
lainailu ja muut omaperäisyyttä uhmaavat haltuunoton muodot, mutta 
digitaalisuus ja internet ovat tuoneet mukanaan myös laajemman kopi-
oinnin ja lainaamisen kulttuurin.3 Taiteilija voi toisintaa kokonaisen läh-
teen, kuten Levine. Taiteilija voi käyttää lähdettä tai sen aineksia osana 
omaa teostaan tai laajempaa teoskokonaisuutta, esimerkiksi vääristellen 
lähdettä parodiassa, tai hän voi sekoitella osia eri lähteistä uudeksi 
kokonaisuudeksi, kollaasiksi. Digitaaliset työkalut ja materiaalit mah-
dollistavat lähteiden muokkauksen ja yhdistelyn sekä remix-käytännöt 
eri laajuudessa ja erilaatuisesti kuin ennen.4 Tämä pakottaa pohtimaan 
sitä, miten otamme haltuun taiteelliseksi omimiseksi kutsutun ilmiön 
oikeudellisesti, etenkin tekijänoikeusjärjestelmän kautta. Kopioinnin 
kulttuurin laajentuessa kysymykset toisintamisen tarkoituksesta ja toi-
sintajasta tulevat entistä tärkeämmiksi.5 

 Usein (kuva)taiteilijoilla itsellään on jokseenkin kaksijakoinen suh-
tautuminen tekijänoikeuteen – mikäli sitä ei tietoisesti haluta uhmata 
(ja joskus silloinkin). Heillä on yhtäältä tarve ja halu kunnioittaa toisten 
aikaansaannoksia ja kenties itse nauttia vastaavaa kunnioitusta, mutta 
toisaalta myös tarve jonkinlaiselle olemassa olevan materiaalin ja kuvaston 

1 Tarkemmin Ekholm 2012. 
2 Ks. esim. Kuspit 2011. 
3 Harrison 2018; Kuspit 2011. 
4 Alén-Savikko 2016, 196; Jütte 2016, 11; Hietanen 2009, 149. 
5 Harrison 2018. 
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käyttämiselle ilman etukäteislupia. Tällaista suhtautumista on usein vaikea 
hahmottaa muutoin kuin konfliktina, eikä näitä ristiriitaisia aineksia ole 
helppo sovittaa yhteen taiteen käytännöissä.6 Oikeudellisesti tekijän mää-
räysvallan (eli oikeuden kieltää muita esim. kopioimasta tai levittämästä 
teosta) ja oikeutetuiksi katsottujen käyttötilanteiden välistä jännitettä on 
pyritty lievittämään eri tavoin. Manner-Euroopassa tekijänoikeusperinne 
kulkee droit d’auteur -nimellä, ja mannereurooppalaisissa järjestelmissä 
lainsäädäntö mahdollistaa suojatun materiaalin käytön erikseen määritel-
lyissä tilanteissa. EU-oikeus sallii esimerkiksi kansalliset säännökset, jotka 
mahdollistavat ”lainaukset muun muassa arvostelua tai selostusta varten” 
sekä olemassa olevien teosten käytön parodian, pastissin ja karikatyyrin 
tarpeisiin. Toteutukset ja tulkinnat vaihtelevat hieman maittain. Yhdys-
valloissa ja angloamerikkalaisen copyright-perinteen mukaisesti puhutaan 
puolestaan reilun käytön (fair use) alaan lukeutuvista tilanteista.7 Tässä on 
kysymys joustavasta työkalusta, jonka puitteissa tuomioistuimet tulkit-
sevat muun muassa erilaisia mukauttavan käytön tilanteita eli tapauksia, 
joissa olemassa olevia teoksia käytetään lupaa erikseen kysymättä tai 
lisenssistä maksamatta uusien teosten raaka-aineena.

 Olen aiemmin käsitellyt tekijänoikeuteen sisältyviä reiluuden tiloja 
parodian oikeudellistamisen kautta.8 Reiluuden tilat muodostuvat 
tekijänoikeussääntelyn ja sen tulkinnan kautta, kun pyritään tasapai-
nottamaan eri suuntiin vetäviä vaateita. Tässä artikkelissa huomio on 
lainaamisessa ja sitaattioikeudessa. En käsittele varsinaisesti rajanvetoa 
sen suhteen, milloin saadaan aikaiseksi uusi teos, vaan tarkastelen sitä, 
millainen (kuvataiteen) tekemisen tila sitaattisääntelyn puitteissa muo-
dostuu. Lisäksi keskityn nimenomaan kuvataiteeseen, joskin laajasti 
ymmärrettynä. Tällöin kuvataiteeseen lukeutuu paitsi maalaustaide, 
grafiikka, piirustus ja kuvanveisto perinteisessä merkityksessä, myös 
esimerkiksi valokuvataide, (multi)mediataide, videotaide ja erilaiset 
muut (audio)visuaalisen taiteen muodot. Kuvataiteen määrittelyt elävät, 
eivätkä ole tarkkarajaisia.9 

6 Aufderheide ym. 2014, 39; College Art Association 2015. 
7 Tarkemmin mm. Alén-Savikko 2016.  
8 Alén-Savikko 2016. Ks. myös TN 2017:4.
9 Ks. myös Suomen taiteilijaseura 2014. 
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 Pyrin analysoimaan lainaamisen tekijänoikeutta etenkin (liikkuvan) 
kuvan käyttöä koskevien säännösten, tapausten ja linjausten valossa. 
Ensin esittelen sitaattia koskevaa sääntelyä keskittyen EU-oikeuteen 
ja sen kansalliselle oikeudelle asettamiin raameihin. En käsittele uutta 
DSM-tekijänoikeusdirektiiviä, johon sisältyy internetalustoja koskevaa 
pakottavaa sääntelyä sitaattioikeudesta ja parodiapoikkeuksesta.10 Tässä 
artikkelissa pohdin lisäksi tekijänoikeudellisen sitaatin kautta aukeavia 
toimintamahdollisuuksia ja reiluuden tiloja kuvataiteessa. Tarkoituk-
seni on yhtäältä selvittää, voiko (kuva)taiteellisen haltuunoton muotoja 
perustella sitaattioikeudella ja missä määrin. Toisaalta pyrin arvioimaan 
nykyisen oikeustilan asianmukaisuutta kuvataiteen tekemisen näkökul-
masta. Lopuksi esitän kokoavia näkemyksiä sekä ajatuksia tulevaisuuden 
tekijänoikeudesta.

Lainaamisen oikeudelliset puitteet

Tekijällä on sekä taloudellisia että moraalisia oikeuksia. Ensin mainitut 
tarkoittavat määräysvaltaa suhteessa teoksen kappaleiden valmistami-
seen sekä teoksen levittämiseen yleisön keskuuteen. Jälkimmäiset puo-
lestaan viittaavat tekijänä nimetyksi tulemiseen sekä kieltoon muuttaa 
teosta tekijän taiteellista arvoa tai omalaatuisuutta loukaten.11 Tekijän-
oikeudellisesti teoksen kappaleen valmistaminen tarkoittaa luovan työn 
aineellistamista, siis teoksen toisintamista osin tai kokonaan ja kaikissa 
muodoissaan, myös digitaalisesti. Kysymys on niin ensimmäisestä kap-
paleesta kuin myöhemmistä kopioista. Tekijänoikeus on kiinnostunut 
teknisestä(kin) kopiosta, ja kaikki kopiointi on lähtökohtaisesti tekijän 
määräysvallassa, kunnes luodaan tekijänoikeudellisesti uusi teos (nk. 
vapaa muunnelma). Vaikutteiden ottaminen on osa luovaa toimintaa, ja 
tekijänoikeus suojaa yhtäältä vain ilmaisumuotoa, ei esimerkiksi aihetta 
tai tietoja. Toisaalta tekijänoikeus kuitenkin tarkoittaa suojaa teokselle 
myös muutettuna, toisessa taidelajissa tai toista tekotapaa hyödyntäen.12 
Yleisön keskuuteen teos voidaan levittää esimerkiksi fyysisinä kappa-
leina (mm. taulu, valokuva) tai lataamalla teos internetiin. Tekijällä on 

10 Ks. EU 2019. 
11 Tarkemmin mm. Alén-Savikko 2016. 
12 Alén-Savikko 2016; Haarmann 2005, 96–99, 113–119, 175–177; Pihlajarinne 2017. 
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oikeus kieltää muita käyttämästä teostaan, mutta hän voi myös myöntää 
erilaisia käyttölupia ja mahdollistaa teoksen käyttämisen haluamallaan 
tavalla. Tekijä voi luovuttaa oikeuksiaan esimerkiksi jollekin yritykselle, 
josta tulee tekijänoikeudenhaltija.

 Kaikkeen teoksen käyttöön ei tarvita tekijän tai oikeudenhaltijan 
lupaa. Tekijälle kuuluvan määräysvallan eli yksinoikeuksien ohella teki-
jänoikeuteen sisältyy erilaisia rajoituksia ja poikkeuksia,13 joiden nojalla 
muut voivat käyttää teosta laissa säädetyin edellytyksin. EU:n tekijänoi-
keussäännökset listaavat jäsenmaissa sallitut, vapaaehtoiset rajoitukset 
tekijän määräysvaltaan.14 Kansallisella tasolla lainsäätäjä voi valita vain 
listalla olevia säännöksiä, mutta niitä kaikkia ei tarvitse kansallisesti 
toteuttaa. Esimerkiksi Suomessa lainsäätäjä ei ole saattanut parodia-
poikkeusta osaksi tekijänoikeuslakia.15 EU-listalla on myös muutama 
lainaamisen salliva säännös. Tällaisia ovat tutkimuksen havainnollista-
missäännös, lehdistön lainaus- ja raportointioikeus sekä yleinen sitaat-
tisäännös. Lähdemerkintä ja myös tekijän nimen ilmoittaminen ovat 
lähtökohtaisesti edellytyksinä EU:n sitaattisäännösten käyttämiselle, 
vaikka moraalisia oikeuksia (kuten oikeus tulla nimetyksi tekijänä) ei ole 
yhdenmukaistettu EU-tasolla.

 Suomen tekijänoikeuslaista (404/1961) löytyy useita sitaattisään-
nöksiä. Niin kutsuttu yleinen sitaattisäännös tarkoittaa, että julkiste-
tusta teoksesta voi ilman tekijän lupaa ja korvausta maksamatta ”ottaa 
lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa” ja ”hyvän tavan 
mukaisesti”. Lehdistölle laki mahdollistaa päivänkysymystä koskevan 
kirjoituksen lainaamisen (ellei siinä ole jälkipainantakieltoa). Kuvasi-
taattisäännöksen nojalla julkistetusta taideteoksesta voi ottaa arvoste-
levaan tai tieteelliseen tekstiin liittyviä kuvia sekä raportoida ajankoh-
taisen uutistapahtuman. Lisäksi taideteoksen saa sisällyttää valokuvaan, 
elokuvaan tai televisio-ohjelmaan toisarvoisessa merkityksessä, jos 
tekijän on luovuttanut taideteoksen kappaleen pysyvästi eli esimerkiksi 
myynyt taulun jonkun seinälle. Taideteoksen kuvaaminen on sallittua 

13 Rajoituksista ja poikkeuksista käytetään jatkossa yhteisnimitystä rajoitus, vaikka niiden 
välillä voi olla eroja esimerkiksi korvausvelvollisuudessa. 
14 EU 2001. 
15 Alén-Savikko 2016. Ks. myös TN 2017:4. 
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myös, mikäli se on pysyvästi sijoitettu julkiselle paikalle (nk. panoraa-
maoikeus). Erityissäännösten soveltamisalat ovat siis eri tavoin rajattuja. 
Kuvasitaatti mahdollistaa kyllä kokonaisen kuvan käytön, mutta vain 
rajatuissa asiayhteyksissä. Medialle laki ei sinänsä aseta rajoituksia.16 
Sallittua on myös sisällyttää taideteos sivuroolissa (liikkuvaan) kuvaan. 
Taideteoksia voidaan kuvata myös osana kaupunkikuvaa, mutta teoksen 
ollessa pääaiheena käyttö ansiotarkoituksessa ei ole rajoituksen nojalla 
mahdollista.17 Kaikkia rajoitustilanteita laki raamittaa siten, että teosta 
kopioitaessa tai levittäessä on mainittava tekijän nimi ja lähde hyvän 
tavan vaatimassa laajuudessa ja muodossa, eikä teosta saa luvatta 
muuttaa yli sallitun käytön edellyttämän muokkaamisen.

 Näistä rajoitussäännöksistä mikään ei näytä tukevan (kuva)taiteellista 
haltuunottoa. Esimerkiksi valokuvaan tai elokuvaan sisällytetty taideteos 
on pikemmin sattumanvarainen osa taustaa kuin taiteellisesti omimalla 
saatettu osaksi uutta teosta. Yleinen sitaattisäännös voi kuitenkin sallia 
lainaamisen jossakin tilanteessa, johon erityissäännös ei sovellu.18 Jotta 
sitaattisäännösten tulkinnasta ja soveltamistilanteista saadaan parempi 
kuva, on käytävä läpi niitä koskevaa oikeuskirjallisuutta ja -käytäntöä.

Lainaamisen oikeudellisista tulkinnoista

Oikeudellisia tulkintoja lainaamisesta löytyy sekä oikeuskirjallisuu-
desta että tuomioistuinratkaisuista. Lisäksi tekijänoikeusneuvosto 
(TN) lausuu tekijänoikeuslain tulkinnasta ja soveltamisesta Suomessa, 
mutta lausunnot eivät ole oikeudellisesti sitovia.19 EU-tuomioistuin 
(EUT) on käsitellyt lainaamista oikeuskäytännössään, ja kansallista 
lakia on tulkittava EU-säännösten ja niitä koskevien linjausten valossa. 
EU-oikeudessa lähtökohtana on (ollut) tekijän määräysvaltaan kohdis-
tuvien rajoitusten suppea tulkinta, mutta samalla tulee tuomioistuimen 
mukaan mahdollistaa säännösten tehokkuus ja niiden taustalla olevat 
tavoitteet.20 EU-tuomioistuimen lähestymistapa rajoitussäännöksiin 

16 Haarmann 2005, 207. 
17 Emt. 210. 
18 Ks. esim. TN 2007:6; myös TN 2012:3 ja TN 1993:21. 
19 Kirjoitushetkellä olen tekijänoikeusneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtainen 
varajäsen, mutta en ole ollut mukana tämän luvun lähteisiin lukeutuvissa lausunnoissa. 
20 Ks. esim. EUT Infopaq. 
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onkin muuttunut ajan myötä jäsenvaltioiden välistä yhdenmukaisuutta 
ja tavoitteellisuutta korostavaksi.21 Suomessakin lähtökohtana on ollut 
ahdas tulkinta,22 mutta EU-tuomioistuimen linjaukset kaikkinensa 
ohjaavat kansallisia tulkintoja. Linjausten mukaan kansallinen harkin-
tavalta määräytyy tapauskohtaisesti muun muassa kunkin säännöksen 
sanamuodon perusteella.23 Jäsenvaltioilla on huomattavasti liikkuma-
varaa sekä tilaa punninnoille esimerkiksi suhteessa yleiseen sitaatti-
säännökseen.24 EU-tuomioistuin on myös huomauttanut, ettei käsitettä 
’lainaus’ määritellä EU:n tekijänoikeussääntelyssä, vaan sen merkitys ja 
ulottuvuus määrittyvät ”sen tavanomaisen merkityksen mukaan, joka 
sillä on yleiskielessä, ottamalla samalla huomioon asiayhteys, jossa sitä 
käytetään, ja sen lainsäädännön tavoitteet, johon se kuuluu”.25 Pelham 
ym. -ratkaisussaan tuomioistuin avasi ilmaisun ’lainaus’ merkitystä seu-
raavalla tavalla:

(T)avanomaisen yleiskielisen merkityksen osalta on mainittava, että 
lainauksen keskeisiin ominaispiirteisiin kuuluu se, että teoksen käyt-
täjä, joka ei ole teoksen tekijä, käyttää sitä tai yleisemmin otetta teok-
sesta ajatuksen havainnollistamiseksi, mielipiteen puolustamiseksi 
tai kyseisen teoksen ja mainitun käyttäjän ajatuksen älyllisen vastak-
kainasettelun mahdollistamiseksi, ja suojatun aineiston käyttäjän, 
joka aikoo vedota lainaamista koskevaan poikkeukseen, tavoitteena 
on näin ollen oltava vuorovaikutus mainitun teoksen kanssa (…).26

Kansallisesti vallitseva perinteinen näkemys on, että sitaattioikeuden 
mukaisen lainauksen on oltava asiallisessa yhteydessä lainaavaan teks-
tiin eli palveltava niin kutsuttua vetoamisfunktiota. Pelkistä sitaateista 

21 Tarkemmin mm. Alén-Savikko 2016. 
22 Tapio 2013, 38; Haarmann 2005, 163–166. 
23 EUT Spiegel Online, kohta 25. Harkintavaltaa raamittavat toki myös erilaiset EU-oi-
keuden yleiset periaatteet sekä korkeaan tekijänoikeussuojan tasoon ja sisämarkkinoiden 
toimintaan liittyvät tavoitteet, kussakin säännöksessä mainitut edellytykset ja niiden taus-
talla olevat tavoitteet sekä nk. kolmivaihetesti (emt. kohdat 30–38). 
24 Emt. kohdat 26–29, 39; ks. myös EU-komissio 1997. 
25 EUT Pelham ym., kohta 74. 
26 Emt. kohta 71; korostus lisätty. 
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koostuva tuotos ei täytä vaatimusta. Sitaatilla ei myöskään voi pelkästään 
lisätä oman työnsä kiinnostavuutta tai huvittavuutta, vaan kysymyk-
sessä tulee olla omien ajatusten ja näkemysten perustelu, havainnollis-
taminen tai selkeyttäminen tai jonkun toisen kritisointi. Lainaamisen 
tulee toimia henkisen luomistyön apuna.27 Sitaattisäännös voi sallia myös 
jotkin esteettiset lainaukset, kuten mietteet, kirjallisuusotteet, motot 
ja tyylinäytteet.28 Suhtautuminen lainausten käyttöön uusien teosten 
varsinaisina osatekijöinä on vaihtelevaa oikeuskirjallisuudessa ja -käy-
tännössä.29 Korkeimpaan oikeuteen asti päätyneessä, puolen vuosisadan 
takaisessa Lapualaisooppera-tapauksessa osatekijöiksi lainaaminen oli 
tuomioistuimen mukaan lain nojalla mahdollista yhteiskuntakriittisessä 
tarkoituksessa. 30

 EU-tuomioistuimen mukaan käsite ’lainaus’ ei kata ”tilannetta, jossa 
lainaamisen kohteena olevaa teosta ei ole mahdollista tunnistaa”.31 
Suomessa tekijänoikeusneuvosto on niin ikään todennut, että lainattu 
teos tai sen osa on oltava havaittavissa, jotta kysymys voisi olla tekijän-
oikeudellisesta siteeraamisesta. Sitaattisäännös ei sovellu, mikäli suoraa 
lainausta tai kopiota lähteestä tai sen osasta ei ole erotettavissa.32 Sitaatti 
voi kuitenkin oikeuskirjallisuudessa esitetyllä tavalla olla joko tarkka 
kopio tai muokattu siten, että siinä on vain vähäisiä, tekijänoikeudelli-
sesti merkityksettömiä muutoksia.33 Lainattavaa teosta ei edellä todetuin 
tavoin edes saa sitaattisäännökseen nojatessa muuttaa enempää kuin 
käyttö edellyttää.

 EU-tuomioistuin on käsitellyt myös velvollisuutta ilmoittaa tekijän 
nimi ja lähde lehdistöä koskevassa erityistilanteessa.34 Tuomioistuin 

27 Haarmann 2005, 189; Kivimäki 1966, 84. Ks. myös esim. TN 2012:3, 8–9; TN 1997:3; TN 
1997:2; 1996:13; 1992:5; 1991:16 ja TN 1990:11. 
28 Haarmann 2005, 189. 
29 Alén-Savikko 2016, 214; Haarmann 2014, 2005; Kivimäki 1966; Komitea 1953, 56. Ks. 
myös mm. TN 2012:5, 6–9, TN 2010:3, 4–5 ja TN 2002:13, 6. 
30 KKO 1971 II 44. 
31 EUT Pelham ym., kohta 74.  
32 Ks. TN 2015:13, TN 2012:5, TN 2012:3, TN 2007:12, TN 1997:3, TN 1996:13, TN 1995:14 ja 
TN 1992:16. 
33 Harenko, Niiranen & Tarkela 2014. 
34 EUT Painer. 
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katsoi poikkeuksellisessa tilanteessa velvollisuutta noudatetun jo mai-
nitsemalla lähde. Sitaattioikeuden yleisenä edellytyksenä sen sijaan on, 
että mainitaan sekä lainattu lähde että tekijän nimi.35 Suomessa nimen 
ja lähteen maininta kuuluvat edellä todetuin tavoin yleisiin tekijänoi-
keuden rajoitusten käytön edellytyksiin. Oikeuskirjallisuudessa on 
todettu vaadittavan esimerkiksi (kirjallisen) teoksen yksilöimistä sekä 
tekijän ( ja kustantajan) ilmoittamista.36 Sen sijaan ajalta ennen EU- 
oikeutta on peräisin jo mainittu Lapualaisooppera-tapaus, jossa korkein 
oikeus katsoi, ettei lähdeteoksen suoranainen mainitsematta jättäminen 
loukannut tekijänoikeutta kyseisessä käyttötilanteessa (ts. kirjallista 
muistelmateosta lainattiin vuorosanoiksi kaunokirjalliseen teokseen, 
jota esitettiin laulunäytelmänä).37 

 Sitaatin sallittu pituus määrittyy tarkoituksen edellyttämän laajuuden 
mukaan, eikä valmista kaavaa ole olemassa. Arvio on tehtävä tapauskoh-
taisesti. EU-tuomioistuimen mukaan ”lainauksessa ei saa ylittää sitä, 
mikä kyseisellä lainauksella tavoitellun päämäärän saavuttamisen kan-
nalta on välttämätöntä”.38 Tarkoituksen edellyttämä laajuus tarkoittaa 
yhtäältä sitä, ettei sitaatti saa olla liian pitkä, mutta toisaalta myös liian 
lyhyt sitaatti on ongelmallinen; katkaisemalla tai rajaamalla sitaatti 
”sopivassa kohdassa” voidaan nimittäin lähteestä antaa ”väärä kuva”.39 
Yleinen sitaattisäännös ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei jonkin lyhyen 
teoksen lainaaminen jopa kokonaisuudessaan olisi lainkaan mahdol-
lista.40 Asiallisen yhteyden vaatimus on joka tapauksessa välttämätön, 
sillä tällaisen yhteyden puuttuessa lyhytkin sitaatti voi olla laiton laina. 
”Oikeanlainen” suhde lähteeseen on siten välttämätön. Lisäksi sallittua 
lainaamista arvioitaessa on tarkasteltava aikaansaadun teoksen ja siinä 
käytettyjen sitaattien suhdetta.41 Tässä mielessä kansallinen taiteellista 
haltuunottoa koskeva ylimmän oikeusasteen linjaus on jo puolen vuo-
sisadan takaa: korkein oikeus totesi juuri Lapualais ooppera-ratkaisussa 

35 Emt. kohta 149. 
36 Haarmann 2005, 141. 
37 KKO 1971 II 44. Tarkemmin Alén-Savikko 2016. 
38 EUT Spiegel Online, kohta 83.  
39 Haarmann 2005, 190. Ks. myös KKO 1983 II 1. 
40 Haarmann 2005, 193. 
41 Ks. myös TN 2016:11, TN 2015:13, TN 2002:11 ja TN 2002:16. 
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laajankin lainaamisen voivan olla sallittua silloin, kun tarkoituksena on 
saattaa toisesta teoksesta ilmenevä aatteellinen ja yhteiskunnallinen 
näkemys arvostelun kohteeksi. Perusteluissa yhdistyvät kaiken kaik-
kiaan erikoisella tavalla lainaaminen, kriittinen suhde lähteeseen sekä 
uuden itsenäisen teoksen aikaansaaminen.42

 Sitaattisäännöksen nojalla teosta saa kuitenkin käyttää myös muualla 
kuin toisissa tekijänoikeuden suojaamissa (kirjallisissa) teoksissa. Lai-
naavaa uutta teosta ei tässä mielessä vaadita. Lähdeteosta voidaan lainata 
esimerkiksi tiedotuksessa.43 Lainan sijaan tulee olla peräisin teoksesta 
( jonka suoja-aika ei ole kulunut), jotta tekijänoikeuslaki ylipäänsä 
soveltuu asian tarkasteluun.44 Näiden enemmän tai vähemmän yleisten 
tulkintojen ohella on joitakin linjauksia erityisesti (liikkuvan) kuvan lai-
naamisesta.

Kuvataide tulkinnoissa

Tekijänoikeuslain yleinen sitaattisäännös on teknologianeutraali ja 
soveltuu periaatteessa kaikkiin teostyyppeihin. Lisäksi tekijänoikeus-
neuvosto on todennut, että säännös soveltuu myös kuvataiteeseen.45 Kui-
tenkin lainaamista koskevien säännösten sisältö ja tausta sekä tapaukset 
liittyvät usein kirjallisuuden ja musiikin alaan tai (audio-)visuaaliseen 
tosiasioiden raportointiin mediassa,46 eikä tarkasteltavaa (ennakko)
tapausaineistoa kuvataiteen ja (liikkuvan) kuvan yhteydessä juuri ole 
tarjolla Suomessa. Varsinaiseksi ”kuvasitaatiksi” kutsuttu rajoitus puo-
lestaan mahdollistaa vain tieteelliseen tai arvostelevaan tekstiin liitty-
vien kuvien käytön ja uutisoinnin, ja myös taideteoksen sisällyttäminen 
(liikkuvaan) kuvaan on mahdollista vain toisarvoisessa merkityksessä 
tai osana laajempaa kaupunkinäkymää. Tekijänoikeusneuvosto on esi-
merkiksi linjannut, että tunnetun taideteoksen osaa sai käyttää teatte-
riesityksen markkinointivalokuvassa rajoitussäännöksen nojalla, sillä 
taideteos ei ollut pääaiheena valokuvassa. Taideteos liittyi näytelmän 

42 KKO 1971 II 44; Alén-Savikko 2016, 223; Hietanen 2009, 151.  
43 EUT Painer, kohdat 129–130; Komitea 1953, 56. Vrt. KKO 1983 II 1. 
44 Ks. mm. TN 2002:13, 9. 
45 Ks. TN 2012:3, 8; TN 1993:21. 
46 Haarmann 2005, 188–189. 
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juoneen ja sitä jäljiteltiin myös lavasteessa.47 Suhtautuminen (liikku-
vaan) kuvan lainaamisen on ollut sangen pidättyväistä myös yleisen 
sitaattisäännöksen nojalla, kun otetaan huomioon sen sanamuodon ja 
soveltamisalan avoimuus sekä EU-oikeudellinen tausta. Sitaattisään-
nöksen soveltumista vastaan on puhunut esimerkiksi se, että kuvan lai-
naamisen on mielletty tarkoittavan pitkälti koko kuvan käyttöä. Lisäksi 
tekijänoikeusneuvosto on katsonut, että audiovisuaalista materiaalia voi 
sitaattisäännöksen nojalla hyödyntää vain hyvin lyhyen otteen verran. 
Tekijänoikeusneuvoston lausunnoista löytyy esimerkkejä tilanteista, 
joissa (liikkuvan) kuvan käyttäminen ei ole mahtunut yleisen sitaatti-
säännöksen tai kuvasitaatin piiriin. Tällöin kysymys on usein muusta 
kuin tieteellisestä tai arvostelevasta esityksestä tai käytöstä, jossa lai-
nattava sisältö on pikemmin pääosassa kuin vuoropuhelua mahdollista-
massa.

Lausunnossa TN 1987:17 sarjakuvaruutujen käyttäminen kalenterin 
kuvituksena edellytti tekijänoikeuden haltijoiden suostumuksen. 
Lausunnossa TN 1988:9 oppikirjan tekstilainaukset olivat sallittuja 
rajoituksen nojalla, mutta piirrosten tarkoitus ei ollut arvosteleva tai 
tieteellinen, joten niiden käyttämiseen vaadittiin oikeudenhaltijan 
suostumus. 

Lausunnossa TN 1989:15 videoelokuvan materiaalin lainaamista toi-
seen elokuvaan ei voitu perustaa sitaattisäännökseen. Lausunnossa 
TN 1991:13 tietokoneavusteiseen hyperromaaniin ei saanut ottaa 
kuvamateriaalia sitaattisäännöksen nojalla. Lisäksi voidaan mainita 
lausunto TN 1991:8 kuvasitaattisäännöksen soveltumattomuudesta 
teknisiin piirustuksiin, joita suojataan kirjallisina teoksina.

Muutamassa tekijänoikeusneuvoston käsittelemässä tapauksessa 
materiaalin käyttö on sen sijaan ollut mahdollista, kun kysymys on ollut 
tieteellisestä esityksestä, asiallisesta yhteydestä tai päiväntapahtuman 
selostamisesta.

47 TN 2012:3. 
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Lausunnossa TN 1992:4 julkaisu katsottiin tieteelliseksi ja siihen sai 
siten ottaa tekstiin liittyviä piirroksia. Lausunnoissa TN 1993:18 ja TN 
1993:20 tekstiin liittyvien taideteosten kuvien käyttö oli mahdollista 
rajoituksen nojalla tieteellisessä esityksessä. Lausunnossa TN 2007:6 
internetistä otettua valokuvaa saatiin hyödyntää aikakauslehden 
kuvituksena kuvasitaatin nojalla. Lausunnossa TN 2016:11 dokument-
tiin sai sisällyttää katkelmia urheilukilpailun televisioinnista.

Lisäksi neuvosto on antanut lausuntoja liikkuvan kuvan (tv-ohjelman) 
ja valokuvan sekoittamisesta sekä kuvanveiston tuotosten (patsaan) 
valokuvaamisesta. Linja on tällöin ollut se, että käytön nojatessa teki-
jänoikeuden rajoituksiin lähteen on oltava toisarvoisessa tai havainnol-
listavassa roolissa. Toisinaan mikään sitaattisäännös ei ole soveltunut 
puuttuvien edellytysten takia (esim. asiayhteyttä ei ole tai esitys ei ole 
tieteellinen), mutta joskus käyttö on mahtunut useamman säännöksen 
piiriin.

Lausunnossa TN 1997:2 valokuvien toisintaminen televisio-ohjelman 
kuvituksena ei ollut rajoituksen nojalla sallittua, sillä se ei tapahtunut 
toisarvoisessa merkityksessä eikä päiväntapahtuman selostamisen 
yhteydessä. Lausunnossa TN 1993:17 veistoksen toisintamiseen kan-
sikuvassa vaadittiin tekijän suostumus.

Lausunnossa TN 2011:13 piirroksia ei voitu siteerata artikkelissa sen 
luonteen vuoksi, mutta myös sitaatilta vaadittava asiayhteys puuttui. 
Lausunnossa TN 2016:16 puolestaan soveltuivat sekä yleinen sitaatti-
säännös että kuvasitaattisäännös, kun kuvia siteerattiin artikkelissa.

Liikkuvan kuvan siteeraamista tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt 
tarkemmin urheilukilpailujen televisioinnin katkelmia sisältäneen 
dokumentin yhteydessä. Neuvoston mukaan lainaukset eivät olleet 
dokumentissa pääosassa, vaan taustoittamassa ja havainnollistamassa 
asiaa ja osana eheää kerrontaa. Lainaukset erottuivat muusta sisällöstä, 
niiden kesto oli perusteltu ja ne toimivat henkisen luomistyön tukena ja 
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täyttivät vetoamisfunktion.48 Neuvoston mukaan lähteitä ei kuitenkaan 
ilmoitettu hyvän tavan mukaisesti. Lainausten lähteet oli mainittu epä-
johdonmukaisesti (osa dokumentin lopussa yleisluonteisesti, osa itse 
lainauksen yhteydessä), mutta hyvän tavan mukaista olisi ollut ilmoittaa 
johdonmukaisella ja välittömällä tavalla, selkeästi ja yksityiskohtaisesti 
kunkin lainauksen selostajan nimi sekä ottelukatkelmien lähde.49 

 Nämä tapaukset eivät oikeastaan valota kuvataiteen tekemiselle avau-
tuvia reiluuden tiloja – eivätkä niissä esitettyjä linjauksia mukailevat 
tulkinnat juuri jätä sijaa taiteelliselle omimiselle kuvataiteessa. Monet 
kotimaiset linjaukset juontuvat myös ajalta ennen EU-jäsenyyttä tai 
myöhempiä EU-tuomioistuimen ratkaisuja. Ei ole myöskään itsestään-
selvää, että oikeudelliset ja esteettiset lähestymistavat kohtaavat. Viittaa-
minen, vetoaminen, tarkoituksen edellyttämä laajuus sekä hyvän tavan 
mukaisuus voidaan tulkita eri tavoin rinnakkaisissa tulkintayhteisöissä, 
oikeudessa ja taiteessa. Lisäksi työtavat ja menetelmät ovat osin erilaisia 
kuvataiteessa kuin kirjallisuudessa (esim. lähdeviittaus), jolloin kirjal-
lisuuteen, uutisointiin tai kirjallisiin tieteellisiin esityksiin kytkeytyvät 
(oikeudelliset) säännökset ja tulkinnat eivät lainkaan, tai ainakaan mut-
kitta, käänny kuvataiteen kielelle.50 Kuvataiteelle ominaisten esteettisten 
näkemysten, perustelujen ja tulkintojen merkitys unohtuu. Kuvataitei-
lijat intentioineen siirtävät omitut kuvat eri konteksteihin ja antavat 
niille uusia merkityksiä tai osoittavat, ettei mitään alkuperäistä merki-
tystä ole. Näennäinen identtisyys (kopioluonne) voi kääntyä tulkinnassa 
jopa vastakkaisuudeksi.51 Alussa mainitsemani Levine havainnollistaa 
tätä signeerauksellaan. 

 Monet tyylilajit hyödyntävät appropriaatiota (mm. pastissi, kollaasi 
tai remix), ja digitaaliset menetelmät mahdollistavat osaltaan uuden-
laiset tavat hyödyntää tällaisia haltuunottoon nojaavia tyylilajeja myös 
kuvataiteessa.52 Nykyään myös (liikkuva) kuvasto on digitaalista, ja digi-
taalitekniikka haastaa monet edellä esitellyt tekijänoikeutta koskevat 

48 TN 2016:11, 7–8. 
49 Emt. 8. 
50 Ks. mm. TN 2012:5 eriävine mielipiteineen. 
51 Tarkemmin Ekholm 2012, Kuspit 2011. 
52 College Art Association 2015, 11. 
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tulkinnat ja näkemykset: esimerkiksi (liikkuvan) kuvan pilkkominen ja 
muokkaaminen on nykypäivänä varsin mutkatonta. Myös lähteiden mer-
kinnän tavat ja menetelmät voivat erota perinteisistä toimintamalleista 
digitaalitekniikkaa hyödynnettäessä.53 Lisäksi teosten materiaalisuuteen 
ja siihen perustuviin liiketoimintamalleihin kytkeytyvä tekijänoikeudel-
linen kappaleen valmistamisen käsite on ongelmallinen digitaalisessa 
ympäristössä. Pihlajarinne toteaa käsitteen ehdottomuuden antavan jat-
kuvasti aihetta keskusteluille erilaisten intressien ja oikeuksien huomioi-
misesta tapauskohtaisesti. Lisäksi se luo painetta uusien tasapainottavien 
mekanismien, kuten tekijän määräysvaltaan kohdistuvien rajoitusten, 
säätämiselle. Käsite on lähtökohtaisesti hyvin tekninen, eikä salli tilan-
nekohtaisia punnintoja. Tekijän yksinoikeuksien ala tulisi Pihlajarinteen 
mukaan voida määritellä hienojakoisemman ja joustavamman tasapai-
nottamisen kautta.54 Voisiko tekijänoikeutta kouluttaa samalla tavoin kuin 
postmoderni appropriaatiotaide kouluttaa modernia taidetta uudelleen 
käsitteellistämisen naamion takaa? Taide on sosiaalinen konstruktio, jota 
voi hajottaa ja koota uudelleen.55 Voisiko tekijänoikeuden saada ymmärtä-
mään tällainen toisintaminen? Olisiko taiteen vapauteen ja muihin perus-
oikeuksiin nojaavista tulkinnoista avuksi?

Vetoapua perusoikeuksista?

Taiteen vapaus ei toimi oikeudellisena taikaluotina, vaikka kysymys on 
perusoikeudesta. Myös tekijän taloudellisia yksinoikeuksia turvaa omai-
suudensuoja perusoikeutena. Tekijän määräysvallan rajoituksia ja niiden 
kautta syntyviä reiluuden tiloja turvaa etenkin sananvapaus – joskin 
nämä ulottuvuudet kietoutuvat yhteen, ja koko tekijänoikeuden taus-
talla vaikuttavat ajatukset kannustimista luovaan työhön sekä ideoiden 
leviämiseen.56 Taide tai taiteellisuus eivät ole tekijänoikeudellisesti mer-
kityksellisiä muuttujia: tekijänoikeus syntyy omaperäiseen luomistyön 
tulokseen sen taiteellisesta luonteesta, laadusta ja tasosta huolimatta, ja 

53 Haarmann 2005, 141. 
54 Pihlajarinne 2017, 960–961. 
55 Kuspit 2012, 221. 
56 Tarkemmin mm. Alén-Savikko 2016. Kannustimista ks. Riku Neuvosen artikkeli tässä 
kokoelmassa. 
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myös tekijänä on teoksen luonut henkilö ammatti- tai taiteilijastatukses-
taan huolimatta. Onpa EU-tuomioistuin korostanut tarvetta tunnistaa 
suojattu teos tarkasti ja objektiivisesti ilman, että turvaudutaan ”sub-
jektiivisiin tuntemuksiin”; esteettinen vaikutelma yksinään ei ratkaise 
tekijänoikeudellista omaperäisyyttä.57 Lisäksi monet rajoitussäännökset 
mahdollistavat muunlaista kuin (kuva)taiteellista toimintaa tai tähtäävät 
pikemmin taiteen näyttämisen ja välittämisen tukemiseen kuin sen 
tekemisen mahdollistamiseen – joskus hyvin yksityiskohtaisesti. Yksi 
esimerkki tästä on säännös, joka mahdollistaa kokoelmaan kuuluvan, 
näytteille pantavan tai myytävän taideteoksen kuvaamisen näitä tarkoi-
tuksia palvelevaan tiedotukseen tai luetteloon. Tekijänoikeuden taus-
talla on silti vähintäänkin periaatteellinen pyrkimys oikeudenmukaisen 
tasapainon löytämiseen yksinoikeuksien ja (loppu)käyttäjien tarpeiden 
välillä. Tekijänoikeudessa tulisikin aina tasapainottaa erilaiset taustalla 
olevat intressit ja perusoikeudet.58

 EU-tasolla perusoikeuskirja turvaa aineettomia oikeuksia, kuten 
tekijänoikeutta, osana omaisuudensuojan perusoikeutta. EU-tuomiois-
tuimen linjaamalla tavalla tämä suoja ei kuitenkaan ole ehdoton.59 Poh-
jimmiltaan sananvapaus on sisältö- ja tekniikkaneutraali perusoikeus, 
joka suojaa myös taiteellista ilmaisua ”sanan” muotona. Taiteen vapaus 
kuuluu siis sananvapauteen, mutta sitä suojataan myös erikseen sekä 
EU:n perusoikeuskirjassa että Suomen perustuslaissa. Suomalaisessa 
keskustelussa taiteen vapaudella on yhtäältä nähty sananvapaudesta 
erillisiä ulottuvuuksia.60 Toisaalta on muistutettu taiteen määrittelykiel-
losta (ts. oikeudellisesti ei tule määritellä taiteen tasoa; nk. niveaukont-
rolle-kielto) ja siitä, ettei ilmaisun taiteellisuus ohjaa sananvapauden 

57 EUT Levola, kohdat 40–42; EUT Cofemel, kohdat 32–34, 53–54. Huomattava on kui-
tenkin, että niin sanotun käyttötaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuotteiden 
asema osin poikkeaa niitä ”puhtaammiksi” mielletyistä teostyypeistä. Taustalla vaikuttavat 
näet käyttötarkoituksiin liittyvät näkökohdat ja luovuuden rajoitteet. Ks. Haarmann 2005, 
87–89, 166–175. 
58 Haarmann 2005, 165. Tarkemmin mm. Alén-Savikko 2016. 
59 EUT Pelham ym., kohta 33: ks. myös EUT Scarlet Extended; EUT Netlog; EUT UPC 
Telekabel Wien. 
60 Rautiainen 2012, 2007. Oikeudesta osallistua kulttuurielämään ks. Rautiainen 2019. 
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tulkintaa tai rajoita perusoikeussuojaa.61 Taiteilijan ilmaisunvapaus saa 
joidenkin näkemysten mukaan erityistä suojaa perusoikeuksien yhteis-
vaikutuksen kautta, ja perusoikeuksin turvataan paitsi puuttumatto-
muutta taiteeseen, myös taidealan toimintaedellytyksiä.62 Tekijän mää-
räysvallan rajoitukset nivoutuvat monella tapaa perusoikeuksiin – mutta 
niiden historia on yleensä nykyisenkaltaista perusoikeusnäkökulmaa 
vanhempi. Suomessa sitaattioikeuden taustalla on sananvapauskytken-
töjä, ja se edistää oikeutta viestien vastaanottamiseen. Taiteen vapaus 
puolestaan linkittyy laajempaan sivistyksellisten oikeuksien kokonai-
suuteen, jota myös tekijänoikeuslain säännökset tukevat.63 Tekijänoike-
usneuvoston näkemyksen mukaan myös kuvataiteessa tulee voida hyö-
dyntää lainauksia ”ilmaisuvapauden ja luomisprosessin apuvälineenä”.64 
Kuinka tämä sitten toteutuu ottaen huomioon edellä käsitellyt tulkinnat 
nykyisestä sääntelystä? Voisiko tulkintoja venyttää perusoikeuksiin 
tukeutuen?

 EU-tuomioistuin on käsitellyt sitaattisäännösten yhteydessä mahdol-
lisuutta mennä perusoikeuksiin nojaten yli sen, miten EU-tasolla tekijän 
määräysvaltaa rajoitetaan. Mediaa koskevassa tapauksessa tuomiois-
tuin totesi, ettei tiedonvälitys tai lehdistönvapaus osana sananvapautta 
voi perustella tekijänoikeussääntelyyn sisältymättömiä rajoituksia. 
Eri oikeuksien välinen punninta on tehtävä kokonaisvaltaisesti, mutta 
tukeutumalla tulkintaan, joka vastaa säännösten sanamuotoa ja on 
sopusoinnussa perusoikeuksien kanssa.65 Taiteen vapaus osana sanan-
vapautta lienee samassa asemassa. Linjaus antaa myös lisätukea näke-
mykselle, jonka mukaan yleinen joustava säännös tai (amerikkalaista 
vastaava) eurooppalainen reilun käytön säännös ei ole EU:n nykyisen 
tekijänoikeussääntelyn valossa mahdollinen.66 Myös Suomessa perusoi-

61 Hoikka 2009. Ks. myös EIT Vereinigung Bildener Künstler vs. Itävalta, 68354/01, 
25.4.2007. 
62 Rautiainen 2012; 2007. Ks. myös Rautiainen 2019, 1018–1019; Hoikka 2014. 
63 Alén-Savikko 2016, 237; Jütte 2016, 11, 13–14; Rautiainen 2019, 2012, 2007;  
ks. myös Hallitus 2004, 141–143; Tekijänoikeuskomitea 1992, 92, 107;  
Perustuslakivaliokunta 2005, 2. 
64 TN 2012:3, 8–9. 
65 EUT Spiegel Online, kohdat 49 ja 59. 
66 Ks. myös Tapio 2013. 
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keuksien tasapaino katsotaan lyödyksi lukkoon tekijänoikeuslain sään-
nöksissä, eikä tuomioistuin voi luoda uusia rajoituksia tulkinnallisesti 
edes perusoikeuksien nojalla.67 Sen sijaan olemassaolevien, vahvasti 
perusoikeuskytkentäisten rajoitusten tulkinnassa taustalla olevat perus-
oikeudet (mm. sananvapaus) voivat vaikuttaa, kuten EU-tuomioistuimen 
parodiapoikkeusta koskeva tapaus osoittaa.68

 Oikeudellisesti asia näyttäytyy kuitenkin yleensä niin, että tekijänoi-
keus, etenkin siihen lukeutuva taloudellinen määräysvalta, mielletään 
oikeutetuksi rajoitukseksi sanan- ja taiteen vapaudelle.69 Tavoitteena 
olevan tasapainon järkkymisestä ja sääntelyn kankeudesta on puhuttu 
jo pitkään.70 Esimerkiksi Geiger on silti huomauttanut, että tekijänoi-
keuden ja perusoikeuksien kytkennät sekä uudet tulkinnat haastavat 
entistä enemmän lähtökohdan ahtaista poikkeuksista ja rajoituksista; 
säännöksiä tavallaan avataan yhä enemmän perusoikeuksien nojalla tai 
mennään jopa niiden tuolle puolen. Samalla korostuu tuomioistuinten 
rooli.71 Mylly puolestaan on puhunut perusoikeuksien strategisesta – 
joskin määrällisesti lisääntyneestä – käytöstä EU-tuomioistuimen 
aineettomia oikeuksia koskevassa käytännössä.  Myllyn mukaan kysymys 
ei ole ollut radikaalista uudelleentarkastelusta, vaan perusoikeudet ovat 
olleet lähinnä valikoitu lisämauste ja oikeuskäytännön kautta tapahtuvan 
oikeudellisen yhdenmukaistamisen tuki.72 Näiden kahden näkemyksen 
välistä ristiriitaa voi yhtäältä selittää se, että Geigerin näkemyksissä 
voivat osin limittyä todellisuus ja toiveet, ja hänen analyysinsä ajoittuu 
aikaan ennen EU-tuomioistuimen viimeaikaisimpia linjauksia. Toisaalta 
Myllyn analyysi on jo muutaman vuoden takaa, ja siihen sisältyvät tapa-
ukset vielä vanhempia.

67 Hallitus 2004, 126; ks. myös Alén-Savikko 2016. Lisäksi mm. Helsingin hovioikeuden 
ratkaisut HelsHO 09/3056, 1157, 15.4.2011; HelsHO 2008:10, R 07/2622, 1427, 22.5.2008. 
68 Ks. EUT Deckmyn. Tarkemmin Alén-Savikko 2016; myös Jütte 2016, 19; European Copy-
right Society 2015, 132. 
69 Geiger 2018. Ks. myös EIT Ashby Donald ym. vs. Ranska, 36769/08, 10.1.2013; Fredrik 
Neij ja Peter Sunde Kolmisoppi (The Pirate Bay) vs. Ruotsi, 40397/12, 19.2.2013. 
70 Ks. mm. Pihlajarinne 2017; Tapio 2013, 40–42; Mylly 2004. 
71 Vrt. mannereurooppalaisen tekijänoikeuslainsäädännön kankeus. 
72 Mylly 2015; ks. mm. EUT Promusicae, EUT Bonnier Audio, EUT Scarlet, EUT Netlog, 
EUT Luksan ja EUT UPC Telekabel. 
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 EU-tuomioistuin on sittemmin käsitellyt juuri sitaattia ja taiteen 
vapautta.73 Omaisuuden suojaan nojaavaa tekijänoikeutta on tuomiois-
tuimen mukaan punnittava suhteessa muihin perusoikeuksiin, kuten tai-
teen vapauteen, joka sananvapauden osana ”mahdollistaa osallistumisen 
yleiseen kaikenlaisia kulttuurisia, poliittisia ja yhteiskunnallisia aiheita 
koskevaan tiedon- ja ajatustenvaihtoon”.74 Samalla tekijän määräysvallan 
todettiin kattavan mitkä tahansa kopioinnin keinot ilman ehtoja.75 Muu-
tetussa ja tunnistamattomassa muodossa teoksen uudelleenkäyttö sen 
sijaan jäisi tämän määräysvallan ulottumattomiin. Näin tuomioistuin 
pyrki säilyttämään tasapainon tekijänoikeudenhaltijan ja (loppu)käyttä-
jien perusoikeuksien välillä.76 Teoksen käyttö voisi siis olla laissa sallittua 
lainaamista, mikäli teos on tunnistettavissa ja mikäli sitaattisäännöksen 
reunaehdot täyttyvät. Sitaattisäännöksen tarkoituksena oleva vuorovai-
kutuksen mahdollistaminen edellyttää tunnistettavuutta.77

 Linjaukset viittaavat siihen, että myös kuvataiteellisessa hal-
tuunotossa on alistuttava sitaattioikeuden reunaehdoille. Vaihtoehtona 
on luoda kokonaan uusi itsenäinen teos, jossa hyödynnetty materiaali ei 
ole kopioituna.78 Tätä tukee myös kuvataiteen alalle sijoittuva tekijän-
oikeusneuvoston lausunto, jossa arvioitiin tunnettua taideteosta muis-
tuttavan lavasteen käyttöä teatteriesityksessä sekä taideteoksen kuvan 
käyttöä markkinointimateriaaliin. Neuvoston mukaan kysymys ei ollut 
sitaattioikeudella perusteltavasta käytöstä, sillä taideteoksesta ei kyetty 
erottamaan mitään yksittäisiä osia, jotka olisi kopioitu lavasteeseen. 
Kysymys ei siis ollut teoksen kappaleen valmistamisesta. Lavaste oli uusi 
teos, joka jäljitteli taideteoksen kokonaisvaikutelmaa.79 Rajanveto uuden 

73 EUT Pelham ym. Tuomioistuin käsitteli tapauksessa merkityksellistä samplaystek-
niikkaa (sampling) musiikin alalla: tekniikkaa selitetään tuomiossa siten, että siinä ”käyttäjä 
ottaa useimmiten sähköisillä laitteilla näytteen äänitteestä ja käyttää sitä uuden teoksen 
luomiseen” (emt. kohta 38). Tekniikan katsottiin taiteellisen ilmaisun muotona kuuluvan 
taiteen vapauden alaan, ja säännöksiä oli tulkittava sen valossa (emt. kohdat 35, 72). 
74 Emt. kohta 34. Ks. myös TN 2012:5 eriävine mielipiteineen. 
75 Emt. kohta 39, 83–84. 
76 Emt. kohdat 37–38. 
77 Emt. kohdat 71–73. 
78 Vrt. parodiasta Alén-Savikko 2016. Ks. myös TN 2017:4. 
79 TN 2012:3, 7–9. 
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itsenäisen teoksen aikaansaamisen ja lupaa vaativan käytön välillä on 
epäselvä ja ratkaistava tapauskohtaisesti; ratkaisevaa on samuuselämys 
ja siten yksinoikeus kappaleen valmistamiseen.80 Tällainen lähtökohta ei 
parhaiten palvele taiteellisen haltuunoton menetelmiä ja niiden hyödyn-
tämistä (kuva)taiteen tekemisessä.

 Esimerkiksi Geiger huomauttaa, että appropriaatiota koskevat oikeus-
jutut sinänsä ovat harvinaisia sen yleisyyteen nähden; oikeusjuttuja 
ilmenee lähinnä silloin, kun haltuunottava teos menestyy sekä loukkaa 
tai kritisoi lähteenä olevaa teosta tai sen tekijää.81 Lainaamisen oikeu-
dellistaminen ja tekijänoikeus vaikuttavat taiteen tekemisen taustalla 
pikemmin jotenkin muutoin kuin suoraan oikeuskäytännön kautta – 
vaikka kulu- ja maineriskit sinänsä ovat todellisia. Etenkin (oikeudel-
linen) epävarmuus on omiaan vahingoittamaan taidetta ja taiteen teke-
mistä muun muassa itsesensuurin muodossa.82 Osaksi taide toki toimii 
nimenomaan rajoja (tietoisesti) rikkoen. Epävarmuuden poistajana ei 
toimi amerikkalainen reilun käytön lähestymistapakaan. Avoimuudes-
saan se lähinnä lisää joustavuutta sekä mahdollistaa taiteen ja tekniikan 
kehitykseen vastaamisen.83 Se voi antaa tilaa tuoreille tulkinnoille ja 
vapauttaa ennalta rajattujen käyttötilanteiden kahleilta, mutta se ei 
tarjoa varmuutta siitä, että jokin uusi käyttötilanne olisi sallittu.

 Yhdysvalloissa College Art Association (CAA) on järjestö, joka pyrkii 
edistämään kuvataidetta ja ohjaamaan sen kehitystä kansallisella ja 
kansainvälisellä tasolla muun muassa julkaisutoiminnalla. Järjestön 
johtavissa elimissä on akateemisen maailman edustajia ja taiteen teki-
jöitä. Järjestöllä on sekä institutionaalisia että yksilöjäseniä. Rahoi-
tusta järjestö saa etenkin jäsenmaksuista ja lahjoituksista.84 Järjestö on 
toteuttanut haastattelu- ja kyselytutkimuksiin perustuvan kartoituksen 
visuaalisen taiteen käytännöistä ja asenteista tekijänoikeuteen ja rei-
luun käyttöön. Kartoitusta koskeva raportti puhuu karua kieltään: jopa 

80 Alén-Savikko 2016, 218–219. Ks. esim. TN 2012:3, TN 2005:16, TN 2002:13. 
81 Geiger 2018, 5–6. 
82 Emt., 5; Aufderheide ym. 2014. 
83 Aufderheide ym. 2014, Tapio 2013, 40, 50–51. 
84 Ks. College Art Association 2020a. 
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kolmasosa kuvataiteen ammattilaisista,85 viidennes kuvataiteilijoista, on 
luopunut luovasta työstään tekijänoikeussyistä. Taiteen tekemisessä on 
vältelty etenkin kollaasia, populaarikulttuurin kritiikkiä ja muutoin kiin-
nostavia digitaalisia kokeiluja. Reilun käytön instituutioon ei uskalleta 
nojata esimerkiksi puutteellisen tekijänoikeustuntemuksen, tulkinnal-
listen epäselvyyksien tai riskien yliarvioinnin vuoksi. Lisäksi halutaan 
kunnioittaa toisten taiteilijoiden työtä ja oikeuksia sekä säilyttää hyvät 
suhteet alan toimijoihin. Tämä tarkoittaa luvan saamiseen nojaamista 
tai (epämieluisiin tai epätarkoituksenmukaisiin) vaihtoehtoisiin lähtei-
siin tai työskentelytapoihin turvautumista sekä jakelun ja näkyvyyden 
rajoittamista. Tarve lain nojalla tapahtuvaan käyttöön on monelle kuva-
taiteilijalle taiteellisten päämäärien toteuttamisen edellytys. Lisäksi se 
on tärkeää tulevien kuvataiteilijoiden ja kuvataiteen tulevaisuuden kan-
nalta.86 On olemassa tilanteita, joihin tekijänoikeudellinen määräysval-
taan kytkeytyvä lähtökohta ei ongelmitta sovellu. Kaipaamme selkeästi 
oikeuden ja taiteen välistä vuoropuhelua.

Kohti keskusteluyhteyttä?

Oikeuden ja taiteen välinen vuoropuhelu ei toteudu ilman tietoisia 
pyrkimyksiä. Näiden pyrkimysten toteuttamiseksi voidaan kääntyä 
perusoikeuksien ja instituutioiden puoleen. Sananvapaudessa voidaan 
erottaa erilaisia elementtejä taiteen vapaudesta ja tiedonsaannin oikeu-
desta, median- tai lehdistönvapauteen ( joukkoviestinten vapautta ja 
moniarvoisuutta suojataan jopa erikseen EU-tasolla). Perusoikeuksin 
turvataan edellä todetuin tavoin paitsi puuttumattomuutta, myös toi-
mintaedellytyksiä. Huovinen onkin hahmottanut lehdistönvapauden ja 
sananvapauden suhdetta institutionaalisuuden kautta. Hänen mukaansa 
kysymys on toimintaympäristön tuottamasta (sanan)vapaudesta ja 
oikeudellisten puitteiden vaikutuksista. Viime kädessä kysymys on 
”menettelytavoista, tekniikasta ja edellytyksistä, joilla ihmisten vuoro-

85 Raportissa visuaalisen taiteen ammattilaisiin lukeutuvat paitsi taiteilijat, myös taidehis-
torioitsijat, tieteentekijät, kustantajat ja museot ja galleriat. Aufderheide ym. 2014, 5, 12; ks. 
myös College Art Association 2020b. 
86 Aufderheide ym. 2014, 5–9. 
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vaikutus toteutuu”.87 Rautiainen puolestaan on todennut taiteen vapau-
della olevan ”kansalaisyhteiskunnan sisäiseen vuorovaikutukseen ja 
esteettisen kokemuksen tuottamaan sivistykseen tähtäävä tehtävä”.88Jo 
Kivimäki, kansallisen tekijänoikeuden klassikko 1960-luvulta, viittaa lai-
naamiseen ”mielipiteiden kehityksen (välttämättömänä edellytyksenä), 
jota ilman kulttuuriyhteiskunta ei voi tulla toimeen”.89

 Taidemaailmaa voisi kenties lähestyä samaan tapaan kuin viestinnän 
kenttää. Media-alalla sensuurista vapaan sananvapauden tuotantoa, 
viestintäalan toimintaedellyksiä ja vuorovaikutuksen reunaehtoja 
turvataan paitsi lakiin sisällytetyllä sääntelyllä ( ja esim. Yleisradion 
julkisen palvelun tehtävillä),90 myös tukeutumalla laajaan itsesäänte-
lyyn. Taiteen kentällä vapauden ja toimintaedellytysten turvaaminen 
tarkoittaa paitsi materiaalisia myös immateriaalisia puitteita, ja viimeksi 
mainittuihin lukeutuu myös tekijänoikeus. Rautiaisen mukaan taiteen 
vapaus tarkoittaa oikeutta siihen, ettei valtion taholta perusteetta ase-
teta oikeudellisia tai tosiasiallisia esteitä taiteen tekemiselle ja taidemaa-
ilman autonomialle tai ohjailla taidetta sisällöllisesti (mm. sensuuri). 
Taiteen edistämisen ulottuvuus puolestaan viittaa rahoitukseen sekä 
suojaan toisten ihmisten taholta tulevia oikeudenloukkauksia vastaan 
(mm. tekijänoikeus).91 Rautiainen päätyy myös toteamaan, että kenties 
taiteen vapauden perusoikeuden käyttöä täsmentävä laki olisi hyödyl-
linen – samalla tavoin kuin sananvapauden käyttöä joukkoviestinnässä 
koskeva laki (460/2003).92 Hän päätyy kuitenkin siihen, että tällainen 
laintasoinen sääntely ei ole sitä, mitä taidemaailma lopulta kaipaa.93 Voi-
simmeko ”taidelain” sijaan pohtia sitä, millainen sija itsesääntelyllä on tai 
tulisi olla taiteen ja tekijänoikeuden kentällä? 

87 Huovinen 2008, 1247; korostus lisätty. Ks. kuitenkin kritiikki Hoikka 2008. Myös Oster 
2015, Barendt 2015. 
88 Rautiainen 2007, 126. 
89 Kivimäki 1966, 84. 
90 Laki Yleisradio Oy:stä (1380/1993) 7 §. 
91 Rautiainen 2007, 65–66; ks. kuitenkin Rautiainen 2019, 1014–1016. 
92 Rautiainen 2007, 126. 
93 Emt. 126–127. Oikeudesta osallistua kulttuurielämään ja sitä konkretisoivasta lainsää-
dännöstä ks. Rautiainen 2019, 1019–1022. 
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 Tekijänoikeuteen ja sen rajoituksiin liittyvää epävarmuuden ongelmaa 
voidaan myös pyrkiä ratkomaan toimijoiden itsensä kesken ja rajoittamalla 
muualta tulevia pidäkkeitä. Kuvataiteen kentällä on esimerkiksi mahdol-
lista auttaa taiteilijoita ymmärtämään asemansa ja oikeutensa olemassa 
olevan kuvaston käyttäjinä; amerikkalaisessa perinteessä onkin pyritty 
kodifioimaan reilun käytön yhteisiä pelisääntöjä.94 Institutionaalinen näkö-
kulma onkin tuotu esiin tekijänoikeuden alalla: yhdysvaltalaisen reilun 
käytön merkityssisältöä on haluttu täsmentää ja puhua tekijänoikeuden 
rajoittamisesta tilanteissa, joissa jokin toiminta on osa vakiintunutta yhteis-
kunnallista käytäntöä (social practice).95 Reilun käytön lähestyminen par-
haiden käytänteiden kautta on osa institutionaalista näkökulmaa. Kysymys 
on instituution tuottamasta luovuudesta ja tiedosta, ja instituutio itsessään 
on tärkeä tekijänoikeudellinen toimija yksittäisten tekijöiden ohella.96

 Yhdysvalloissa College Art Association on vuonna 2015 julkaissut 
visuaalisen taiteen koodiston parhaista reilun käytön käytänteistä. Koo-
disto pohjaa alan ammattilaisten yhteisymmärrykseen, ja se on luotu 
taideyhteisön tarpeisiin. Tarkoituksena on vähentää epävarmuutta sekä 
oikeudenhaltijoiden että käyttäjien keskuudessa ja siten edistää kuva-
taidetta ja kuvataiteen tekemistä. Samalla voidaan rakentaa siltaa oikeu-
dellisiin tulkintoihin selkiyttämällä alan omia (ammatillisia) tulkintoja 
ja tapoja.97 Koodisto sisältää kuvataiteen tekemisen osana laajempaa 
asiayhteyttä. Koodiston ohjeet eivät sinällään ole siirrettävissä mannereu-
rooppalaisen tai EU:n tekijänoikeuden raamittamaan toimintaympäris-
töön. Niistä voi silti poimia periaatteellisia ohjenuoria: Lainaamista tulee 
koodiston mukaan välttää, mikäli sillä ei tuoteta uudenlaisia taiteellisia 
merkityksiä. Lisäksi muistutetaan kuitenkin, ettei pelkkä median vaihto 
välttämättä riitä. Taiteelliset päämäärät tulee koodiston mukaan voida 
perustella, eikä omittujen osien tule väittää olevan peräisin haltuunot-
tajalta, ellei se ole tarpeen uuden teoksen merkitykselle. Lisäksi lähteet 
tulee merkitä, ellei niiden poisjättämiselle ole esteettistä perustaa.98 

94 Aufderheide ym. 2014, 9. 
95 Tapio 2013, 51; Madison 2010. 
96 Madison 2010, 360–362. 
97 College Art Association 2015, 5. 
98 Emt. 11. 
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Tällaiset linjaukset jättävät silti paljon harkinnan varaan, ja College Art 
Association tarjoaa sivustollaan muutaman käytännön esimerkin, jonka 
avulla omaa harkintakykyään voi harjoittaa. Taiteen tekemisen reiluja 
käytäntöjä havainnollistaa esimerkki taiteilijasta, joka valmistelee instal-
laatiota. Teokseen sisältyy muun muassa näyttö, jossa esiintyy ajankoh-
taisten uutislähteiden verkkosivustoja eri puolilta maailmaa. Alla vili-
sevät edellisviikon uutisotsikot. Pohdittavaksi jää, tarvitaanko tällaiseen 
materiaalin käyttöön lupa? Koodiston tuella taiteilija voi todeta tekijän-
oikeuden suojaaman materiaalin käytön sallituksi uusien taideteosten 
osana millä tahansa välineillä, mutta muutamin rajoituksin. Hänen tulee 
voida perustella suojatun materiaalin käyttö ja välttää vaikutelmaa siitä, 
että olisi lainatun materiaalin tekijä.99 Toisena esimerkkinä voisi toimia 
jo mainittu Levine: hänen signeeraamiensa valokuvien käytön perustelut 
nojaavat edellä todetuin tavoin kuvaston uudelleen käsitteellistämiseen. 
Niissä juuri omaperäisyyden haltuunotolla on ratkaiseva merkitys – ja 
tätä tekijänoikeuden on vaikea sulattaa. Suomessa kumpikaan tapaus ei 
ratkeaisi joustavasti tulkittavan reilun käytön kautta, vaan tulkitsemalla 
laissa erikseen mainittuja rajoitussäännöksiä (kuten sitaattisäännöstä) tai 
vapaan muuttamisen tilannetta.

 Itsesääntely ei toimi oikeudellisessa tyhjiössä, vaan siihen kohdistuu 
monia vaateita tekijänoikeuden suunnalta. Sekä kansainvälisellä että 
EU-tasolla on lyöty lukkoon perustavanlaatuisia käsitteitä ja lainsää-
dännöllisiä ratkaisuja. Pihlajarinne huomauttaa etenkin kappaleen val-
mistamisen käsitteestä ja sen uudistamiseen liittyvistä hankaluuksista. 
Arvioinnin perustana tulisi hänen mukaansa olla teknisen kopioinnin 
sijaan oikeudenhaltijalle aiheutuva haitta tai jonkin luovan alan hyvät 
käytännöt. Kansainvälisellä ja EU-tasolla tarvittavat sääntelymuutokset 
ovat kuitenkin lähestulkoon mahdottomia aikaansaada, ja kysymys olisi 
syvälle menevästä puuttumisesta tekijänoikeusperinteeseen.100 Pihlaja-
rinne toteaakin, että uudenlainen tapa arvioida kappaleen valmistusta 
voisi rajoittua digitaaliseen ympäristöön, jolloin perinteistä tapaa ei tar-
vitsisi kokonaan hylätä. Tällöin tekijänoikeus olisi nykyistä joustavampi 
tekniikan ja yhteiskunnan muutoksille, ja arvioinnissa voitaisiin huomi-

99 Ks. College Art Association 2020c. 
100 Pihlajarinne 2017, 970, 972. 
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oida aidosti paitsi perusoikeuksien tasapaino myös esimerkiksi jonkin 
erityisen alan oikeutetut tarpeet sen reilujen käytäntöjen puitteissa.101 
Tekijänoikeudelliseen arviointiin sisältyisi uusien joustavien käsitteiden 
myötä uutta tulkinnanvaraa,102 mutta itsesääntelykoodisto voisi osaltaan 
vähentää epävarmuutta.

 Itsesääntelyyn kytkeytyy kuitenkin myös (yksityistä) vallankäyttöä ja 
arvovalintoja: kysymys on yhtä lailla kuin oikeuden alueella siitä, millaista 
ja kenen luovuutta lopulta halutaan edistää.103 Madison kiteyttääkin ins-
titutionaalisen näkökulman vaarat ja haasteet osuvasti samuuden tuot-
tamiseen sekä ennustettavuuden, dynaamisuuden ja tapauskohtaisen 
reiluuden yhteensovittamiseen:

Institutional perspectives risk reproducing sameness; fair use (like 
free speech, often) can and should be about difference. Generally, as 
with institutional perspectives everywhere, the challenge is to align 
commercial and cultural interests in comprehensibility, stability, con-
sistency, and predictability with interests in evolution, adaptation, 
dynamism, novelty, and individual fairness.104

Pääsisimmekö kuvataiteellista haltuunottoa leimaavan epävarmuuden 
lieventämisessä eteenpäin, jos raivaisimme tilaa (kuva)taiteen itsesään-
telylle? Samalla voisimme pyrkiä välttämään rinnakkaisen (eli oikeuden) 
tulkintayhteisön aiheuttamat yllätykset ja itsesääntelyn alueelle ulot-
tuvat väliintulot. Nykytilanteessa perusoikeudet, kuten taiteen vapaus, 
voivat vaikuttaa tekijänoikeussäännösten tulkintaan, vaikka niiden 
avulla ei voi luoda uusia rajoituksia. Ne voisivat raivata reiluuden tiloja 
mahdollistamalla esteettiset perustelut sekä itsesääntelyyn pohjaavat 
normit. Sitaattioikeuden osatekijänä ”hyvä tapa” onkin jo kytketty ”alan 
käytäntöihin” ja tarjoaa oven vuoropuhelulle. Kuitenkin myös sitaatti-
säännöksen muut osatekijät ja vakiintuneet tulkintatavat (mm. vetoa-
misfunktio) olisi avattava keskustelulle kuvataiteen kanssa.

101 Emt. 972–973. 
102 Emt. 
103 Madison 2010, 360–361, 365–366; Karo, Lavapuro & Mylly 2007, 23. 
104 Madison 2010, 364. 
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Alkuperäisyys fantasiakirjallisuudessa
Plagioinninmetsästystä ja romanttisia nerokultteja

Minna Siikilä-Laitila

Fantasia on nykyisin suosittu kirjallisuuden genre. George R. R. Martinin, 
J. R. R. Tolkienin, J. K. Rowlingin ja Suzanne Collinsin kaltaisten kirjai-
lijoiden tuotanto on saavuttanut huippusuosion ja tavoittanut laajan 
yleisön myös filmatisointien kautta. Heidän teostensa kirjallisia ansioita 
arvostetaan, mutta kaikki fantasiakirjallisuus ei kuitenkaan ole lukijoiden 
mielestä aina erityisen laadukasta tai omaperäistä, kuten tässä artikke-
lissa käy ilmi. Verkon kirjallisuus- ja fanisivustoilta löytyy paljon kriittisiä 
tekstejä ja keskusteluja, joissa fantasian lukijat analysoivat ja kritisoivat 
fantasiakirjailijoita, joiden katsotaan syyllistyneen kopiointiin, tai jotka 
eivät lukijoiden mielestä ole kyenneet luomaan fantasiamaailmoistaan 
tarpeeksi persoonallista. Tämä on kiinnostavaa, koska fantasiaa on myyt-
tipohjansa ja yleisesti tunnettujen trooppiensa (kuten lohikäärmeet ja 
haltiat) takia pidetty ajoittain varsin toisteisena kirjallisuudengenrenä. 
Mistä kritiikki omaperäisyyden puutteesta siis kumpuaa? 

Fantasialukijoiden mielipiteisiin omaperäisyydestä kannattaa 
perehtyä tarkemmin, sillä nykykulttuuri on muuttunut koko ajan osallis-
tavammaksi,1 ja esimerkiksi mediatutkimuksen puolella on tapahtunut 
selkeä siirtymä passiivisesti sisältöä vastaanottavan yleisön (audience) 
käsitteestä vuorovaikutteisempaan käyttäjien (users) käsitteeseen.2 
Tämä muutos on tervetullut, koska autenttisten ruohonjuuritason luki-
joiden keskustelut ja mielipiteet ovat monimuotoisempia ja sisällöllisesti 
rikkaampia kuin kirjallisuusalan ammattilaisten kirjoittamat arviot.3 
Tämä paradigmanmuutos ei kuitenkaan toistaiseksi ole juuri näkynyt 
fantasiatutkimuksen puolella, missä todellinen ruohonjuuritason lukija 
yhä usein vaiennetaan ja fokuksessa on teoksesta hahmottuva mallilukija 
eli niin kutsuttu sisäislukija (implied reader).4

1 Jenkins, Ford & Green 2013, 298. 
2 Livingstone & Das 2014, 12. 
3 Steiner 2008. 
4 D’Aveta 2016, 140 ja iii. 

DOI: 10.31885/9789515150134.10                        © Minna Siikilä-Laitila
Tämä Muuttuva tekijä -kirjan luku on julkaistu avoimesti CC BY 4.0 (Nimeä) -lisenssillä.



| 159 Muuttuva tekijä

Analysoin tässä artikkelissa lukijakeskusteluja, joiden aiheina ovat 
olleet yhdysvaltalaisen Christopher Paolinin Perillinen-sarja (neljä osaa, 
2002–2011) sekä brittikirjailija J. K. Rowlingin Harry Potter -sarja (seit-
semän osaa, 1997–2007). Molempien kirjailijoiden tuotantoa on vertailtu 
erityisesti nykyfantasian klassikkoon, J. R. R. Tolkieniin. Lukijoiden 
mielestä Paolini ja Rowling ovat ottaneet ehkä liikaakin vaikutteita Tol-
kienilta ja näin vaarantaneet oman alkuperäisyytensä, joka on yksi kes-
keisistä fantasiakirjallisuuden lukijoiden käyttämistä laadun mittareista. 
Vaikka fantasia lajina perustuu tiettyjen trooppien ja juonikuvioiden 
toistamiseen ja variointiin, lukijat kuitenkin arvostavat korkealle tekijän 
omaperäisyyttä.

Tutkimukseni kohteena ovat internetistä kootut, suomen- ja englan-
ninkieliset tekijyyskeskustelut, joissa käsitellään Paolinia, Rowlingia ja 
Tolkienia. Mukana tutkimusaineistossa on sekä selkeitä fani- että anti-
faniryhmiä (Anti-Shur’tugal, Vuotava Noidankattila, Dark Lord Potter),5 
blogeja (The Baheyeldin Dynasty, Eragon – Plagiarism Made Popular 
-bloggaus)6 että myös sivustoja ja keskusteluketjuja, joissa keskustellaan 
fantasiakirjallisuudesta tai kirjallisuudesta ylipäätään (Goodreads, Kinja, 
Gaia Online).7 Kaiken kaikkiaan mukana on kymmenen eri tutkimus-
aineistoa, jotka on koottu verkosta vuosien 2011–2020 välillä. Tutkitut 
otokset vaihtelevat laajuudeltaan kahdenkymmenen kommentin mit-
taisista keskusteluketjuista aina lähes neljäsataa kommenttia sisältä-
neeseen tutkimusaineistoon. Erillisiä kommentteja tai kirjoituksia 
aineistossani on noin 1208 kappaletta. Analyysini ei kuitenkaan ole 
luonteeltaan kvantitatiivista, joten luvut ovat merkittäviä vain aineiston 
laajuuden hahmottamiseksi. Artikkelissani analysoin kommenttiket-
juissa ilmeneviä käsityksiä siitä, miten fantasian lukijat hahmottavat 
tekijyyden ja alkuperäisyyden käsitteet, ja miten he neuvottelevat niistä 
verkon erilaisilla keskustelualustoilla. 

5 Anti-Shur’tugal 2006–2015 ja Anti-Shur’tugal 2006–2016, Vuotava noidankattila 2007–
2015, Dark Lord Potter 2007. 
6 The Baheyeldin Dynasty 2004–2017, Aydee 2014. 
7 Goodreads 2013–2014, Goodreads 2009–2020, Anders & Dobbs 2010, Gaia Online 2011. 
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Fantasian juuret ja niiden vaikutus alkuperäisyyden käsitteeseen

Kirjallisuuden genrenä satoja vuosia vanhan fantasian juuret ovat syvällä 
kulttuurimme historiassa. Nykyinen moderni fantasia pohjautuu myyt-
teihin, folkloreen, satuihin, mystiikkaan ja ritarikirjallisuuteen.8 Niin 
Tolkien, Rowling kuin Paolinikin ovat kertoneet, että heille myytit ovat 
olleet tärkeä innoituksen lähde. Myös lukijat jakavat käsityksen fan-
tasian intertekstuaalisuudesta ja analysoivat mielellään yhteyksiä eri 
tarinoiden välillä.

Tolkien pohjasi Keski-Maahan sijoittuvan tarinamaailmansa Eddan ja 
Kalevalan kaltaisiin lähteisiin,9 ja esimerkiksi Jyrki Korpua on todennut 
Tolkienia käsittelevässä väitöskirjassaan, että Tolkienin teokset ovat käy-
tännössä uudelleenkirjoitettuja myyttejä. Korpuan mukaan: ”Tolkien’s 
legendarium could be seen as a collection of classical myths re-written for 
contemporary readers”.10

Rowling on perustellut ”häpeämätöntä” lainaamistaan myyttien lähtö-
kohtaisella moniaineksisuudella:

I’ve taken horrible liberties with folklore and mythology, but I’m quite 
unashamed about that, because British folklore and British mythology 
is a totally bastard mythology. […] I feel no compunction about borro-
wing from that freely, but adding a few things of my own.11

Paolini on puolestaan kertonut, että on saanut innoituksen vanhoista 
tarustoista, kuten Beowulfista.12

Kuten Rowlingin kommentista käy ilmi, myytit ovat fantasiakirjai-
lijalle paitsi ilmeinen myös turvallinen inspiraation lähde, sillä myytit 
ovat ihmiskunnan yhteistä, ikivanhaa kulttuuriperintöä. Ongelmallisena 
tilanne saatetaan kokea silloin, jos myyttejä lainataan toisen kirjailijan 
tuotannon kautta. Kun lukijat ovat haastaneet kirjailijoita toisten fan-
tasiakirjailijoiden lainaamisesta, kirjailijat yleensä kertovat ammenta-

8 Jackson 1981, 4. 
9 Chance 2001, 16. 
10 Korpua 2015, 117. 
11 Fry 2005. 
12 Paolini.net 2014–2015. 
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neensa suoraan myyteistä. Voimakkaiden plagiointiepäilyjen kohteeksi 
joutunut Paolini käsittelee tätä aihetta kotisivuiltaan löytyvässä tekstissä 
”It All Began with Books”. Paolini toteaa, että lukijoiden silmissä vanhat 
myytit sekoittuvat herkästi Tolkienin tuotantoon, mutta että hän on 
lukenut myyttejä ja ottanut vaikutteensa suoraan niistä. Paolinin mukaan 
esimerkiksi Eddan tarinat voivat asiayhteydestä irrotettuina herättää 
”a rip-off of Lord of the Rings” -reaktion.13 Kirjallisuudentutkimuksen 
käsittein tällaisessa tapauksessa on kyse niin sanotusta polygeneettisestä 
eli monilähteisestä alluusiosta,14 koska Paolini itsekin toteaa, että hänen 
tekstinsä muistuttaa sekä Tolkienin tekstejä että vanhoja myyttejä.

Lukijoita tällainen argumentointi ei välttämättä vakuuta, sillä Tolkien 
on noussut monien lukijoiden silmissä jopa mytologioita tärkeämmäksi 
lähteeksi ja fantasiakirjallisuuden esikuvaksi, johon kaikkia muita kir-
jailijoita verrataan. Gabrielle Lissauer avaa ilmiötä Tolkienin tarumaa-
ilmassa esiintyvien rotujen kautta. Tolkien loi kääpiönsä, haltiansa, lohi-
käärmeensä, örkkinsä ja sormusaaveensa olemassa olevien myyttien ja 
tarinoiden pohjalta, mutta niistä on sittemmin tullut lukijoiden silmissä 
Tolkienin omaperäisiä keksintöjä:

There are, of course, many other fantasy races, but these are the main 
five – all made popular by Tolkien and all sewn into the fantasy genre 
because of him. While he may not have created the races themselves, he 
created the foundation and stonework that most authors use for their 
creations and that they must fight against with their reading audience. 
While the authors can draw upon the races’ previous mythological 
backgrounds, they are still bound by the reader’s preconceptions of the 
races and must find new ways to treat the same old races.15

Fantasian lukijoilla on Lissauerin mukaan tapana hermostua sitä 
enemmän, mitä lähempänä jonkun toisen fantasiakirjailijan rodut, kuten 
haltiat, ovat Tolkienin haltioita.16 

13 Paolini.net 2016. 
14 Hosiaisluoma 2003, 40. 
15 Lissauer 2015, 137–155. 
16 Lissauer 2015, 137. 
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Hyvä esimerkki Lissauerin kuvaamasta ”fantasiaroturaivosta” löytyy 
kirjablogista nimeltä ”Matchstick – everybody’s a Critic”, jossa Aydee-ni-
minen bloggaaja käsittelee muun muassa Paolinin Eragon-kirjassa esiin-
tyviä haltioita. Aydee toteaa 141 kommenttia keränneessä bloggaukses-
saan, että Paolinin haltiat ovat käytännössä kopioita Tolkienin haltioista, 
mikä on bloggaajan mielestä ”alkuperäisyyden aktiivista halveksuntaa”. 
Aydee kirjoittaa:17

Where Paolini deviated from this norm of most lazy fantasy was taking 
his races not from basic lore, but from a well-known author whose idea 
has become accepted as fair game. How far did Paolini have to stretch 
Tolkien’s elves to make them his own?

Tolkien’s elves are beautiful, elegant creatures with pointed ears and 
an otherworldly air – as are Paolini’s. Tolkien’s elves live in the safety 
and seclusion of the forest, but become formidable warriors when 
the need arises – as do Paolini’s. These are not Paolini’s elves; they are 
Tolkien’s creations transplanted.

Paolini was never forced to use elves. He did not brood for weeks, turning 
possibilities over his mind and doing his best to conjure a new race to 
use in his book. He used elves because he liked them, and because he 
wanted to. To say that Paolini had no option but to use established fantasy 
is worse than ignorance; it actively defies originality. (Korostus omani.)18 

Aydeen lukijakunta oli samaa mieltä, sillä kommenttiosion yleisin esi-
tetty mielipide oli, että Paolini on syyllistynyt kirjalliseen varkauteen. 
Yksi kommentoijista kirjoitti:

There is a difference between the ”boy saving girl” theme and taking 
another story piece by piece and slapping it into a different locale. Even 

17 En ole korjannut aineistostani otettujen suorien sitaattien kielioppia, enkä merkinnyt 
poikkeamia yleiskielen normeista [sic]-merkinnällä, jotta tekstien autenttisuus, eheys ja 
luotettavuus säilyisivät. 
18 Aydee 2014. 
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if smaller details have been changed, it’s still the same concept. I have 
no argument against using archetypes, especially this one. However, 
Paolini simply took Star Wars and reworked it into Tolkien’s world 
(his use of elves, in particular, is nothing short of alarming), filling the 
gaps with ideas from Eddings, Le Guin and McCaffrey.19

Lukijan mukaan Paolinin teos on pelkkä yhdistelmä muista teksteistä 
ja elokuvista poimittuja elementtejä. Hän ei näe tällaisessa yhdistelyssä 
mitään erityistä arvoa tai luovuutta. Lukija tekee eron kulttuuristen ark-
kityyppien käytön ja tunnistettavien lainojen välille: edellinen on hyväk-
syttävää, jälkimmäiset eivät. 

Monilta tahoilta tullut kritiikki on ilmeisesti kantautunut Paolinin 
korviin, sillä neliosaisen Perillinen-sarjan myöhemmissä osissa Paolini 
pyrkii esittämään haltiansa erilaisina Tolkienin haltioihin verrattuna. 
Saman hän teki myös omille ”örkeilleen”, eli urgaleille. Ensimmäisenä 
ilmestyneeseen Eragon-kirjaan verrattuna Paolinin haltiat muuttuvat 
myöhemmissä kirjoissa synkemmiksi olennoiksi (muun muassa heidän 
verenhimonsa tuodaan esiin), urgalit taas inhimillisemmiksi ja jalom-
miksi.20 

Tämän artikkelin tutkimusaineistossa Paolinin vaikutteiden peittely 
puhutti muun muassa Tolkienilta pienin muunnelmin lainatun nimistön 
ja David Eddingsiltä muuntaen lainatun kohtauksen takia.21 Lukijat 
yhdistivät tämänkaltaisen toiminnan plagiointiin. Plagiointia ja pla-
giointisyytöksiä kirjallisuudessa tutkineet Sanna Nyqvist ja Outi Oja ovat 
todenneet, että ”plagioituja katkelmia on voitu strategisesti muunnella 
niin, että niiden alkuperä hämärtyy. Paljastuessaan tällainen alkuperään 
kohdistuva muuntelu tulkitaan vahvaksi todisteeksi vilpillisistä tarkoi-
tusperistä.”22

Myös Rowlingiin kohdistettiin internetin keskusteluissa vastaavan-
laisia syytöksiä, joskin vähemmän. Usein kanssakeskustelijat myös 
kumosivat syytökset esimerkiksi toteamalla, että kyse oli vain kun-

19 Aydee 2014. 
20 Lissauer 2015, 139–140. 
21 Aydee 2014, Goodreads 2009–2020. 
22 Nyqvist & Oja 2018, 106. 
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nianosoituksesta Tolkienia kohtaan. Esimerkkinä mainittakoon Gaia 
Onlinessa Rowlingia kohtaan esitetyt syytökset, jotka koskivat Rowlingin 
kirjojen nimistöä, joka muistutti keskustelun aloittajan mielestä epäilyt-
tävän paljon Tolkienin vastaavia nimiä:

How about similar names? we also have those.
LOTR: Wormtongue, Aragorn, The longbottom leaf
HP: wormtail, aragog and Neville Longbottom!
Too obvious don’t you think? 23

Kuvaavaa on, että kuten niin monissa Rowlingia käsitelleissä keskuste-
luissa, myös tässä Paolini nostettiin vertailukohdaksi: Paolinin todettiin 
olevan Rowlingia paljon pahempi plagioinnin harrastaja. Esimerkiksi 
yllä oleva kommentti kirvoitti seuraavan vastauksen: ”You wanna chase 
someone about that? Go bark about the idiot who wrote Eragon.”24 Tut-
kimusaineistoni antaakin vahvoja viitteitä siitä, että Paolinia pidetään 
fantasialukijoiden keskuudessa varoittavana esimerkkinä kirjallisista 
varkauksista.

Verkon fantasiakeskusteluyhteisöt tekijyyden ja  
alkuperäisyyden määrittelijöinä

Internetin ansiosta kulttuuri-ilmiöiden kielirajat ja paikallisluonne ovat 
rikkoutuneet.25 Suosittujen kirjailijoiden fanit löytävät toisensa nykyään 
aiempaa helpommin ja voivat rakentaa oman yhteisönsä ilman huolta 
välimatkoista. Keskustelijoista muodostuu usein sangen homogeenisiä 
ryhmiä, jotka yhteistuumin toimivat kirjallisuuden portinvartijoina ja 
kriitikkoina. Jaettu näkemys kirjailijan tekijyydestä voi toimia pohjana 
tutustumiselle ja yhteisön muodostumiselle. Tolkienin, Rowlingin ja 
Paolinin teosten samankaltaisuudet on pistetty merkille ympäri maa-
ilmaa, ja sitä myöten fanilukijoiden huomio on kohdistunut tekijyyden ja 
alkuperäisyyden kysymyksiin. Erityistä huomiota faniyhteisössä herät-
tävät plagiaattiepäilyt ja niille omistetut seikkaperäiset keskusteluketjut.

23 Gaia Online 2011. 
24 Gaia Online 2011. 
25 Hirsjärvi 2009, 103. 
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Plagiaattipaljastukset eivät ole vain verkkoajan ilmiö, vaan niillä on 
historiallisia esikuvia. Esimerkiksi 1800-luvulla niin sanotut plagioinnin 
metsästäjät (plagiarism hunters) kirjoittivat Iso-Britanniassa systemaat-
tisesti koottuja, analyyttisiä plagiointisyytöksiä sanomalehtien palstoille. 
Ilmiötä tutkinut Robert Macfarlane kuvailee plagioinninmetsästäjiä ja 
heidän työskentelytapojaan seuraavasti:

Among the most revealing indices of the early mid-century veneration 
of originality is the evolution of the ’plagiarism hunter’; a species of 
literary journalist which specialized in tracking down allusions, borro-
wings, and derivations, and then in listing these examples in an article 
as an arraignment of an author’s originality.26

Myös verkon faniyhteisöissä kirjailijoiden välisiä samankaltaisuuksia 
tarkastellaan vertailulistojen avulla. Esimerkiksi kirjallisuuden yhteisösi-
vusto Goodreadsissa julkaistu ”J.K. Rowling plagiarized Tolkien!!!”27 listaa 
useita samankaltaisuuksia Tolkienin Taru Sormusten herrasta -trilogian 
ja Rowlingin Harry Potter -kirjasarjan välillä. Esimerkkeinä mainittakoon 
Valtasormus ja hirnyrkit, sormusaaveet ja ankeuttajat, Frodo ja Harry, 
sekä Sauron ja Voldemort (joista molemmista käytetään kirjoissa nimi-
tystä ”Dark Lord”). Lukijoiden tekemät vertailut ovat ajoittain sangen 
tarkkanäköisiä ja moniulotteisia, ja esimerkiksi Valtasormusta ja hir-
nyrkkejä vertaillaan monipuolisesti, muun muassa sen perusteella, mikä 
on niiden suhde tarinoiden päähenkilöihin ja miten tarinoiden juonet 
rakentuvat näiden ”pahojen” esineiden tuhoamisen ympärille. Toisinaan 
vertailu jäi toki puhtaasti nimitasolle (esimerkiksi nimi Dumbledore 
esiintyy sekä Tolkienin että Rowlingin tuotannossa), mutta usein vertailu 
liittyi myös siihen, miten mikäkin hahmo, olento tai esine oli osana juonta. 
Täten vertailut kertovat ennen kaikkea siitä, miten hyvin lukijat tuntevat 
rakastamansa tarinamaailmat ja kuinka heille on tärkeää pyrkiä hahmot-
tamaan eri kirjojen, kirjasarjojen ja kirjailijoiden välisiä vaikutussuhteita. 

Vertailujen keskittyminen hahmoihin saattaa johtua siitä, että fan-
tasiakirjallisuutta lukiessaan lukija usein tukeutuu tarinan henkilö-

26 Macfarlane 2007, 41. 
27 Goodreads 2013–2014. 
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hahmoihin tavallista enemmän, koska itse fantasiamaailma on lukijan 
arkitodellisuudesta poikkeavana outo ja vaikeasti käsitettävä. Niinpä esi-
merkiksi Tolkienin luomat, ihmisenkaltaiset hobitit toimivat tuttuutta 
lisäävinä välittäjinä fantasiamaailman ja lukijan välillä.28 Fantasiahah-
moihin tukeutuminen ja kiintyminen muuttuu puolestaan helposti myös 
haluksi suojella hahmoja mahdollisilta kopiointiyrityksiltä.

1800-luvun plagioinninmetsästäjien näkemyksen mukaan liian pitkälle 
menevät vastaavuudet teosten välillä vaarantavat kirjallisuuden laadun.29 
Tämä näkemys on edelleen voimissaan internetin keskustelupalstoilla ja 
kirjallisuusblogeissa. 1800-luvun kriitikkoja ja nykyajan verkkokeskuste-
lijoita yhdistää myös ajattelutapa, jonka mukaan he ovat portinvartijoita, 
joiden roolina on tarkkailla, kenen teos ylittää hyväksytyn hyödyntämisen 
rajat, ja kenen puolestaan voidaan nähdä toimivan sallitun rajoissa.30 Kes-
kustelujen taustalla vaikuttaa romanttinen tekijäkäsitys, joka oli kehittyi 
Euroopassa 1700- ja 1800-luvuilla.31 Romanttiselle tekijäkäsitykselle tun-
nusomaista on nerouden ihannointi, joka tarkoittaa riippumattomuutta 
ulkopuolisista malleista ja vaikutteista. Taitavaa kirjailijaa verrattiin 
romantiikassa jumalaan, joka luo teoksensa tyhjästä.32

Verkon fantasiakirjakeskusteluissa romanttinen tekijäkäsitys näkyy 
muun muassa Tolkienin ympärille rakennettuna nerokulttina:

No Matter how hard the contemporary fantasy authors try […], they 
cant leave a scent of Tolkein. BTW comparing any author (including 
Rowling) with tolkein is such a disgrace. He was a visionary all these 
people followed.33

Tolkien, for fantasy writers, is like Mount Fuji in a certain traditional 
style of Japanese painting: either in the foreground, or the background, 
or not visible because the artist is on the mountain.34

28 Ks. Korpua 2015, 188. 
29 Macfarlane 2007, 42. 
30 Macfarlane 2007, 42. 
31 Hosiaisluoma 2003, 796. 
32 Nyqvist & Oja 2018, 38. 
33 The Baheyeldin Dynasty 2004–2017. 
34 Gaia Online 2011. Katso myös: Pratchett 2014, 116–117. 
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Tolkienin erityisasema juontuu tavasta, jolla hän jalosti ja muokkasi 
myyttejä omalle ajalleen uudella tavalla ja toimi näin tienraivaajana 
modernille fantasialle. Lisäksi Tolkienin kirjoittajanlahjat ja laaja, poik-
keuksellisen yksityiskohtainen tuotanto edesauttoivat romanttisen 
neromyytin synnyssä. Tolkienin nerokultti näkyy paitsi yllä olevien 
kommenttien kaltaisissa mielipiteissä, myös haluna suojella Tolkienin 
tuotantoa kopioinnilta, kuten jo aiemmin totesin.

Myöhempien fantasiakirjailijoiden ei ole yhtä helppoa päästä romant-
tisen tekijäkultin piiriin. Esimerkiksi seuraavissa kommenteissa näkyy 
selvästi uutuuden ja omaperäisyyden vaatimus, johon Christopher 
Paolini ei keskustelijoiden mukaan yllä:

However, it’s the great writers that break that new ground or revolutio-
nize the genre, so that the ”formula” is invisible. Paolini may simply be 
too young to have become great, but I enjoy his books. They’re simply 
good.35 

There is no unique spin, no stamp to claim them as his own creation. 
He took the ideas without altering them, and without giving a reason 
why.36

Rowlingin kohdalla kritiikki on kohdistunut tekstuaalisten samankaltai-
suuksien ohella kirjailijan omiin lausuntoihin. Osa fantasian lukijoista 
kokee, että Rowling ei ole ollut vilpitön kertoessaan siitä, miten hän 
loi Harry Potter -kirjansa, ja mitä lähteitä hän käytti. Tästä hyvänä esi-
merkkinä toimii suositun Harry Potter -fan fiction -sivuston nimimerkki 
BioPlaguen keskustelunavaus ”The Harry Potter Series: Plagiarism or 
Coincidence?” vuodelta 2007. Alla katkelmia hänen avauspuheenvuo-
rostaan:

What I find even more ludicrous is the thought that Rowling spent 
over 5, yes – five – years coming up with the first book. Maybe even 
more, but she attests to having started writing in 1990. Needless to say, 

35 Goodreads 2009–2020. 
36 Anti-shurtugal.com 2006–2015. 
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most of the books that show heavy sings of ’influence’ on Potter were 
written about this time and especially the ones with plots and subplots 
ridiculously similar to Potter.

[…] I think the main issue I have with Rowling is her inability to give 
credit where credit’s do. She claims inspiration from C.S. Lewis and 
Jane Austen. Those are safe now, of course – one’s Public Domain and 
the other I believe is expiring soon (I’m not certain). But I think she did 
get influence from these books – how could she not.

She’s an English teacher who studied English, taught English and pur-
sued a career in writing books for children. She pursued fantasy; to not 
have read them or deny reading them is not only unbelievable to me – it’s 
dishonest. I think she has plagiarized but I only believe she has done so 
because she hasn’t given praise to those who came before her, who helped 
define what she wrote and who have stories that are insanely similar to 
hers. (Korostukset omiani.)37

Nämä huomiot ja pohdinnat eivät ole vailla perusteita, sillä Rowling on 
kertonut Newsweek-lehden toimittajalle vuonna 2000, että hän ei ole 
lukenut fantasiaa juurikaan, eikä myöskään ole mitenkään erityisen 
kiinnostunut fantasiasta.38 Samoihin aikoihin hänestä kirjoitetussa epä-
virallisessa elämänkerrassa kerrotaan, että Rowling luki Tolkienin Taru 
Sormusten Herrasta -trilogiaa intensiivisesti paitsi yliopistossa opiskel-
lessaan myös valmistellessaan Harry Potter -kirjojaan.39 Kuitenkin Row-
ling itse on sanonut lukeneensa Taru Sormusten Herrasta -trilogian vain 
yhden kerran ollessaan 14-vuotias. Hobitin hän on puolestaan kertonut 
lukeneensa vasta aloitettuaan Harry Potter -sarjan kirjoittamisen.40 

Yllä olevan kommentin kirjoittaneelle Rowling-fanille ei siis ole niin-
kään ongelma, että Rowling on käyttänyt aiempia fantasiakirjailijoita 
innoituksenaan ja lähteinään, mutta häntä häiritsee Rowlingin mah-

37 Dark Lord Potter 2007. 
38 Jones 2000. 
39 Smith 2003, 85–102. 
40 Jones 2000, Granger 2008. 
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dollinen epärehellisyys ja lähteiden salailu. Keskustelija kokee ongel-
mallisena ennen kaikkea sen, että Rowling ei anna kunniaa todellisille 
esikuvilleen. 

Kirjallisuudentutkijat ovat monesti todenneet, että siihen, mitä kirjai-
lija itse kertoo teoksistaan, ei kannata luottaa kritiikittömästi.41 Fantasia-
kirjallisuuden lukijoille, kuten yllä siteeratulle nimimerkki BioPlaguelle, 
kirjailijoiden lausunnot heidän teoksistaan ovat kuitenkin usein kaikkea 
muuta kuin yhdentekeviä. Kirjailijoiden lausuntoja kunnioitetaan ja ne 
otetaan todesta. Kirjailija on teostensa merkitysten lähde ja yli auktori-
teetti niitä koskevissa tulkintakysymyksissä. 

Romanttisen tekijänäkemyksen ohella fantasialukijoiden keskuste-
luissa näkyy myös romantiikalle jokseenkin vastakkainen, vaikutteiden 
ottoon sallivasti suhtautuva tekijyyskäsitys. Macfarlane on selittänyt 
tämän kahtiajaon seuraavasti:

Two contrasting cultural narratives exist, therefore, to explain literary 
creation. One is hallowed vision of creation as generation – which we 
might call creatio – the other a more pragmatic account of creation as 
rearrangement, which we might call inventio.42

Ensimmäisenä mainittu tekijyyskäsitys, creatio, liittyy romantiikkaan, 
jota yllä jo käsittelin. Toinen, vaikutteiden ottoa ja intertekstuaalisuutta 
korostava tekijyyskäsitys, inventio, liittyy muun muassa postmodernis-
miin, joka oli hallitseva diskurssi 1900-luvun loppupuolella.43 Sen lisäksi 
inventio hallitsi tekijyyskäsityksiä antiikista 1700-luvulle asti. Antiikista 
uudelle ajalle ulottuvassa klassisessa paradigmassa kirjallista teosta ei 
pidetty kenenkään yksityisomaisuutena.44  

Olemassa olevien elementtien uudelleenjärjestämisen hyväksyvä 
inventio näkyi tutkimusaineistossa muun muassa seuraavassa kommen-
tissa:

41 Shippey 2003, 272. 
42 Macfarlane 2007, 6. 
43 Macfarlane 2007, 6–7. 
44 Saariluoma 1998, 7. 
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Now Harry Potter is an extremely cute series and will go down in lite-
rature history just as N’SYNC will for music. Rowling is interesting 
and has had some very creative ideas and probably her best move was to 
borrow ideas that have been proven to work in the past and update them. 
More power to her. (Korostus omani.)45

Tässä kommentissa Rowlingin kirjoitustyyli nähdään toimiviksi todet-
tujen ideoiden lainaamisena ja päivittämisenä. Oleellista on, että keskus-
telija ei näe tällaisessa luomistavassa mitään negatiivista, joskin luon-
nehdinta Harry Potterista ”suloisena kirjasarjana”, jota voidaan verrata 
pop-bändi N’SYNC:iin vaikuttaa hieman alentuvalta ja mahdollisesti 
ironiselta.

Kaiken kaikkiaan tutkimusmateriaalini osoitti, että Rowlingin koh-
dalla vaikutteiden ottoa pidettiin usein normaalina ja hyväksyttävänä 
asiana. Harry Potter -kirjojen ja muiden teosten välisistä yhtäläisyyksistä 
puhuttiin tutkimissani verkkokeskusteluissa paljon ja yksityiskohtai-
sesti, mutta yleensä Rowlingin teoksissa havaittuja samankaltaisuuksia 
ei tuomittu läheskään samalla painokkuudella kuin Paolinin ottamia 
vaikutteita. 

Esimerkiksi Rowlingia käsitelleessä laajassa Kinjan keskusteluket-
jussa, jonka aloitusviesti oli otsikoitu: ”Did Harry Potter Really Steal All 
These Story Ideas?” yleisin mielipide oli, että Rowling on saanut kirjal-
lisia vaikutteita plagioimalla tai muilla keinoin (tämän näkemyksen esitti 
kaikkiaan 60 keskustelijaa).46 Tämä ei kuitenkaan häirinnyt valtaosaa 
keskustelijoista, sillä 42 osallistujaa totesi vaikutteiden oton olevan nor-
maali osa kirjan kirjoittamista. Tämä näkemys oli kolmanneksi yleisin 
esiin tuotu aihe koko ketjussa (toiseksi yleisin keskustelunaihe/teema oli 
yksityiskohtainen keskustelu vaikutteista). Lisäksi 17 keskustelijaa sanoi, 
että ei usko olevan edes mahdollista luoda mitään täysin uutta ilman esi-
kuvia ja vaikutteita. Keskustelijoita oli ketjussa mukana yhteensä 236, 
joten mielipiteissä oli hajontaa, mutta yleisesti keskustelijat suhtautuivat 
vaikutteiden ottoon sallivasti. Esimerkiksi nimimerkki ”SmokeDiver” 
totesi:

45 The Baheyeldin Dynasty 2004–2017. 
46 Anders, Charlie Jane & Michael Ann Dobbs 2010. 
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It’s impossible to really come up with something completely unique; 
especially considering we humans have been coming up with fiction 
for 10,000 years.47 

Tämä sallivampi suhtautuminen vaikutteiden ottoon (inventio) näkyi 
tutkimusaineistoissani myös humoristisena ja ironisena suhtautumisena 
kirjailijoiden lainoihin, kuten seuraava Paolinia käsittelevä kommentti 
osoittaa:

Ok, I bought Eragon when it first came out in 2003, and I thought it 
was pretty good. I was however unaware as to what a good book truly 
is. Since Paolini took so long to copy Star Wars, I looked elsewhere and 
found Terry Goodkind’s Sword of Truth series. This of course left any 
thoughts returning to Eragon in dust because it was just so mediocre 
compared to Goodkind’s talent and skill. (Korostus omani.)48

Tässä kommentissa Paolinin epämoraaliseksi koettu vaikutteiden otto 
nostetaan esiin kuin ohimennen ja varsin piikikkäästi, mutta sivuute-
taan sen kummempia moralisoimatta. Lukija yksinkertaisesti kertoo 
vaihtaneensa laadukkaampaan fantasiakirjallisuuteen. Tässä kommen-
tissa tulevat esille Paoliniin tyypillisesti yhdistetyt kaksi ominaisuutta: 
huonot kirjoittajanlahjat ja plagiointi. Tämä kommentti toimii myös 
esimerkkinä siitä, miten edes lukijan salliva asenne vaikutteiden ottoon 
ei pelasta kirjailijaa, jos hän ei osaa jatkojalostaa tekemiään kirjallisia lai-
noja. Lukijat eivät siis välttämättä odota fantasiakirjailijoilta täysin uusia 
ja uniikkeja ideoita, mutta he peräänkuuluttavat tuttujen elementtien 
luovaa kierrättämistä. Useiden fantasialukijoiden mielestä Paolini on 
epäonnistunut tässä.

Myös Tolkienin vaikutteiden otto puhutti. Osa lukijoista toi keskus-
teluissa esille Tolkienin käyttämät lähteet, ja pyrki näin asettamaan Tol-
kienin samalle viivalle muiden fantasiakirjailijoiden kanssa. Tämä on 
tyypillinen tapa puolustaa varsinkin Rowlingia:

47 Anders & Dobbs 2010. 
48 Aydee 2014. 
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If you want to say Rowling stole from Tolkien, then Tolkien stole even 
more heavily from ancient mythology. For goodness sake, Middle 
earth is a term taken straight up and translated literally for the Norse 
word for your world, as the idea of a separate land for Elves, and frankly 
his Elves and his Dwarves are almost entirely on the Norse Elves and 
dark Elves (Gnomes). Gandalf was the name of an Elf King in Norse 
mythology.49

Aiemmin tässä artikkelissa käsitellyillä plagioinnin metsästäjillä oli vas-
tailmiönsä 1800-luvun Englannissa. Heitä kutsuttiin plagioinnin puo-
lustajiksi (plagiarism apologists). Yllä olevat kommentit muistuttavat 
vahvasti tätä ilmiötä: molemmissa pyritään kyseenalaistamaan originaa-
lisuuden olemassaolo ja korostetaan näkemystä, jonka mukaan kaikki on 
lopultakin kierrätettyä.50

Verkossa käydyt, fantasiakirjallisuutta käsittelevät tekijyyskeskustelut 
tapahtuvat pääsääntöisesti kahdenlaisissa ryhmissä: joko yleisemmillä 
sivustoilla, kuten Goodreads, missä myös mielipiteet ovat heterogeeni-
sempiä ja moninaisempia, tai sitten fani- tai antifaniyhteisöjen sivus-
toilla, missä mielipiteet saattavat olla ajoittain hyvinkin homogeenisiä, 
äärimmäisiä ja jyrkkiä. Se, että faniyhteisöjen keskustelut ovat mielipi-
deilmastoltaan jyrkempiä ja homogeenisempiä kuin yleisten kirjallisuus-
sivustojen keskustelut, tukee Kaarina Nikusen näkemystä, jonka mukaan 
faniyhteisölle on tyypillistä jäseniensä faniuden ohjaaminen.51Yhteisö 
muokkaa mielipiteitä kohti jaettua konsensusta. 

Paolinin teoksissa havaitut samankaltaisuudet muiden tekijöiden 
teoksiin ovat synnyttäneet erityisen vahvan antifani-ilmiön. Paolinin 
antifanit järjestyivät ennen kaikkea kahdesta syystä: ensinnäkin pla-
giointisyytösten ja toiseksi huonolaatuisena pidetyn kirjallisen tuo-
tannon takia. Paolini-kritiikki on keskittynyt Anti-Shur’tugal -sivustolle, 
sekä siihen liittyviin LiveJournal-yhteisöön ja AntiShurtugal_Reborn 
-yhteisöön (jälkimmäinen rajautui tämän tutkimuksen tutkimusmateri-

49 Gaia Online 2011. 
50 Macfarlane 2007, 43, 45. 
51 Nikunen 2009, 88–89. 
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aalien ulkopuolelle, mutta ansaitsee tulla mainituksi).52 Anti-Shur’tugal 
-sivuston perustamiseen vaikutti lisäksi se, että muualla verkossa pitkät, 
Paolinia kriittisesti käsittelevät tekstit sensuroitiin varsin järjestelmäl-
lisesti.53 Oman verkkosivun kautta Paolinin antifanit saivat siis vihdoin 
äänensä kuuluviin. Negatiivisten kommenttien poistaminen kertoo myös 
siitä, kuinka latautunut aihe plagiointi voi olla ja miten plagiointisyy-
töksiä pyritään faniyhteisöissä ohjailemaan ja jopa sensuroimaan. 

Anti-Shur’tugalin LiveJournal-yhteisön esittelyteksti avaa sitä, kuinka 
iso, suorastaan ratkaiseva merkitys plagiointisyytöksillä on tälle yhtei-
sölle:

This is a LiveJournal fan community for the website Anti-Shur’tugal. 
Love Lord of the Rings? Star Wars? Dragonriders of Pern? Tired of 
rip-offs like Eragon? This place is for you.54 

 
Näillä sivustoilla Paolinia verrataan toistuvasti muihin, paremmiksi 
koettuihin fantasiakirjailijoihin. Anti-Shur’tugal -ilmiötä voidaan myös 
pitää yhtenä, varsin äärimmäisenä esimerkkinä plagioinnin metsäs-
tyksestä nykyisessä kirjallisessa kulttuurissa. Voi ehkä tuntua oudolta, 
että antifanius, eli jonkin asian halveksunta tai vihaaminen, voisi toimia 
yhteisöä koossapitävänä voimana. Antifaneja tutkinut Jonathan Gray 
painottaa kuitenkin, että antifanius voi toimia kulttuurin muodostajana 
ja ylläpitäjänä siinä kuin faniuskin.55 Antifanit muun muassa nauttivat 
halveksimiensa kirjailijoiden tekstien lähiluvusta, ja astuvat mieluusti 
portinvartijan rooliin arvottaen, mikä kirjallisuus on hyvää ja laadu-
kasta, ja mikä taas ei ole.56 Motivaationa toimii myös ärsyyntyminen.57 
Esimerkiksi juuri tässä kuvatut Paolinin antifanit suhtautuvat Paolinin 
tekijyyteen erittäin kriittisesti, ja saavat tästä kriittisyydestä motivaation 
toiminnalleen.

52 Anti-shurtugal.com 2006–2015, Anti-Shur’tugal 2006–2016, AntiShurtugal_Reborn 
2018. 
53 Anti-shurtugal.com 2006–201. 
54 Anti-Shur’tugal 2006–2016. 
55 Gray 2005, 841. 
56 Harman & Jones 2013, 962, 959. 
57 Gray 2003, 70. 
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Fantasian lukijoiden tekijyyskäsitykset

Kuten tässä artikkelissa esiin nostetuista näkökulmista voi havaita, 
rakentuu lukijoiden kuva tekijästä monista eri elementeistä. Kirjailijaa 
voidaan arvottaa ja tarkastella lukuisista eri näkökulmista käsin: missä 
yksi näkee plagiointia, toinen näkee hyväksyttävää ja normaalia vaikut-
teiden ottoa. Näkemys alkuperäisyydestä ei ole koskaan mustavalkoinen. 
Analysoimissani verkkokeskusteluissa nousee esille neljä elementtiä, 
jotka vaikuttavat lukijoiden tekijyyskäsityksiin. 

1. Kirjailijan maine/aura lukijoiden keskuudessa. Tämä vaikuttaa siihen, 
millaisia ennakko-odotuksia lukijalla on ennen kuin hän aloittaa luke-
misen, millainen hänen odotushorisonttinsa on ja millainen asenne 
hänellä on kirjailijaa kohtaan. Lisäksi kirjailijan maine saattaa vaikuttaa 
siihen, mihin asioihin lukija kirjailijan tekstissä kiinnittää huomiota var-
sinaisen lukemisen aikana. Esimerkiksi lukija, joka on kuullut Paolinin 
plagiointisyytöksistä ennen Paolinin tuotantoon tutustumista, saattaa 
ottaa varautuneen tai kyynisen asenteen. Hän saattaa myös tietoisesti 
etsiä muista fantasiakirjoista plagioituja kohtia, nimiä ja hahmoja luke-
misen aikana. Sen sijaan Tolkienin tuotantoon ensimmäistä kertaa tutus-
tuva lukija saattaa lähestyä lukemaansa tekstiä kunnioittavasti, koska 
tietää Tolkienin aseman fantasiakirjallisuudessa. Tolkienia ympäröi 
alkuperäistekijän aura, joka Paolinilta puuttuu.

2. Lukukokemuksessa syntyvä käsitys kirjailijan taidoista. Se, millaista 
tekstiä ja millaisia tarinoita kirjailija konkreettisesti pystyy tuottamaan, 
korostuu erityisesti silloin, kun lukijalla ei ole vahvaa etukäteiskuvaa kir-
jailijasta. Tällöin varsinainen lukukokemus nousee keskiöön. Kirjailijan 
taidoilla tarkoitan esimerkiksi kertomuksen mukaansatempaavuutta, 
vaikuttavuutta, kirjailijan kielellistä ja teknistä osaamista, sekä kerto-
muksen omaleimaisuutta ja kertomuksen sisäisen logiikan toimivuutta.

3. Lukijan tietotaso ja aikaisempi lukukokemus (eli mihin lukija voi luke-
maansa verrata). Esimerkiksi nuoret, vähän tai ei lainkaan fantasiakirjoja 
aiemmin lukeneet lapset voivat aluksi tykästyä Paolinin Eragon-kirjaan, 
koska kirjallisuudenlaji on heille uusi. Myöhemmin, kun fantasialuku-
kokemusta on karttunut enemmän, saattaa mielipide Paolinin tekijyy-
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destä ja alkuperäisyyden asteesta muuttua negatiivisemmaksi. Toisaalta, 
jos paljon fantasiaa lukenut lukija tarttuu Harry Potter -kirjasarjaan, 
saattaa hän pitää sitä toistavana ja epäautenttisena. Lukijan kompetenssi 
muuttuu koko ajan lukukokemuksen ja fantasiatietoisuuden karttuessa.

4. Lukijan kuuluminen tietyn kirjailijan faneihin tai antifaneihin. Lukijan 
affektiivinen suhtautuminen kirjailijaan ja myös tämän mahdollisiin 
kilpailijoihin on faniyhteisöjen keskusteluissa toistuva elementti. Fanit 
vaativat arvostusta ihailemilleen kirjailijoille, kuten Tolkienille. Lisäksi 
he kilpailevat siitä, kenen faniuden kohde on korkeimmalla arvohie-
rarkiassa. Tämä sama ilmiö voidaan havaita myös urheilujoukkueiden 
fanien keskuudessa. 

Lukijan fanius tai antifanius voidaan myös nähdä niin sanottuna paradig-
malukkona,58 jonka vuoksi lukija järjestelmällisesti kieltäytyy näkemästä 
mitään sellaista, joka ei istu hänen omaan paradigmaansa. Tämän takia 
esimerkiksi Rowlingin fanit ovat sitä mieltä, että Rowlingin Tolkienilta 
mahdollisesti lainatun Longbottom-sanan käyttö on kunnianosoitus tai 
kuvaannollinen silmänisku Tolkienin suuntaan. Sen sijaan Rowlingia pla-
gioijaksi syyttävät lukijat tulkitsevat Rowlingin nimilainan plagioinniksi.

Kuten näistä yllä luetelluista näkökulmista voi nähdä, muodostuu 
lukijan tekijyyskäsitys sekä samalla lukijan näkemys kirjailijan alkupe-
räisyydestä – tai sen puutteesta – hyvin subjektiivisista rakennuspali-
koista. Lukijan tekijyyskäsitys on myös kaikkea muuta kuin staattinen. 
Muutosta tapahtuu koko ajan sitä mukaa, kun lukija kerää itselleen lisää 
tietoa ja lukukokemuksia sekä altistuu erilaisille sosiaalisille vaikutteille, 
kuten fani- ja antifaniryhmille. Yllä mainittujen osatekijöiden paino-
tukset myös muuttuvat hetkestä ja yksilöstä toiseen.

58 Actualized.org 2017. 
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Lopuksi

Fantasiakirjallisuuden alkuperäisyyden asteista neuvotellaan verkossa 
yhteisöllisesti. Jaettu näkemys kirjailijan tekijyydestä ja omaperäisyy-
destä voi toimia yhdistävänä tekijänä ja ystävyyden, faniyhteisön tai 
antifaniyhteisön alullepanijana. 

Genrenä fantasia pohjautuu myytteihin, satuihin, folkloreen, ritarikir-
jallisuuteen ja mystiikkaan. Näiden elementtien käyttäjänä fanit arvos-
tavat etenkin J. R. R. Tolkienia. Tolkienin voidaankin katsoa onnistuneen 
parhaiten siinä, minkä fantasian lukijat katsovat alkuperäisyydeksi: hän 
on osannut lainata lähteitään omaäänisesti ja luovasti. Tolkienin valtava 
vaikutus fantasiagenreen näkyy myös siinä, että hänen jälkeensä tulleita 
fantasiakirjailijoita verrataan häneen, kuten esimerkiksi tässä artikke-
lissa käsiteltyjä J. K. Rowlingia ja Christopher Paolinia.

Paolini, Rowling ja Tolkien ovat kaikki kertoneet käyttäneensä läh-
teinään muun muassa myyttejä, ja usein fantasian lukijat väittelevätkin 
verkossa siitä, onko jokin trooppi tai elementti esimerkiksi Rowlingin kir-
jassa otettu Tolkienilta vai myyteistä. Varmaa ja selkeää vastausta näihin 
pohdintoihin on vaikea löytää, mutta fantasiakirjallisuuden lukijat väit-
televät tämänkaltaisista kysymyksistä silti mielellään. 

Vaikka keskusteluissa ei välttämättä päästä mihinkään selkeään lop-
putulemaan, lukijoiden puheenvuoroja on syytä tarkastella lähemmin, 
koska näin saadaan tietää, miten todelliset ruohonjuuritason lukijat 
ymmärtävät tekijyyden ja sen reunaehdot. Yleisöjä ei enää pitäisi ajatella 
passiivisina vastaanottajina vaan aktiivisina käyttäjinä, joita myös osal-
listetaan koko ajan enemmän monilla median osa-alueilla. Lukijoiden 
näkemykset ovat osa sitä kokonaisdiskurssia, jossa määritellään tekijän 
roolia ja merkitystä. Analyysini osoittaa, että lukijoiden tekijyyskäsi-
tykset jakautuvat yksilötekijän omaperäisyyttä korostaviin ja toisaalta 
yhdistelyn vapauden hyväksyviin näkökantoihin. Yhteistä tuntuu 
kuitenkin olevan usko vahvaan tekijyyteen: lukijat puhuvat kirjoista 
tekijöittensä teoksina, eivätkä esimerkiksi kulttuurin synnyttäminä 
teksteinä, vaikka juuri fantasiassa perinteen ja myyttien osuus lajin 
rakentajina on vahva. Analyysistäni käy myös ilmi, että tekijyyskäsityk-
sillä oli merkittävä rooli lukijoiden välisten suhteiden synnyttäjänä ja 
ylläpitäjänä, mistä Paolinin antifaniuteen keskittyvät sivustot ovat hyviä 
esimerkkejä. 



| 177 Muuttuva tekijä

Tässä artikkelissa tavoitteenani on ollut osoittaa, että tekijyyttä voi 
ja kannattaa tutkia myös vastaanoton kautta ja että kirjallisuudentutki-
muksessa huomiota pitäisi siirtää sisäislukijoista todellisiin lukijoihin, 
jotta päästäisiin käsiksi vastaanoton koko kirjoon. Todellisten lukijoiden 
näkemykset kirjallisuuden tekijyydestä ovat rikas ja monipuolinen 
aineisto, jota ilman emme voi ymmärtää, millainen hahmo kirjallisuuden 
tekijä kulttuurissamme on. 
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Tekijänoikeustulojen merkitys taiteilijoille

Pauli Rautiainen

Säveltäjä Jean Sibelius on todennäköisesti parhaiten tekijänoikeuksilla 
tienaava suomalainen taiteilija. Hän päihittänee ylivoimaisesti muut 
suomalaistaiteilijat vielä vuoteen 2027 saakka, jolloin hänen – tai oike-
astaan hänen perikuntansa – tulovirta ehtyy tekijänoikeuksien raukea-
miseen. Tuolloin tulee kuluneeksi 70 vuotta Sibeliuksen kuolemasta, 
ja tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti tekijänoikeudet raukeavat. 
Siihen saakka jokaisesta Sibeliuksen musiikin esityksestä ja levytyksestä 
on maksettava korvaus oikeuksien haltijoille.

Tekijänoikeusjärjestelmän luonteesta kertoo kuitenkin paljon se, 
ettemme kykene todistamaan, pitääkö valistunut arvaus Sibeliuksesta 
kaikkien aikojen eniten tekijänoikeuksilla tienanneena suomalaisena 
taiteilijana paikkansa. Koska säveltäjien tekijänoikeustuloja keräävä 
Teosto ei kerro yksittäisten edunsaajien tai tekijöiden tienaamia summia, 
Sibeliuksen tekijänoikeuspotin suuruutta ei tiedetä tarkkaan. Samoin 
toimivat myös muut tekijänoikeuksien kollektiivihallintojärjestöt, joten 
emme tiedä tarkkaan kenenkään muunkaan taiteilijan tekijänoikeustu-
loja.

Kun tekijänoikeuksien talousvaikutuksia tutkitaan, yksittäisen tai-
teilijan saamien tekijänoikeustulojen suuruutta joudutaan usein arvioi-
maan erilaisten tekijänoikeustuloja yleisesti kuvaavien lähteiden avulla 
ja hyödyntäen erilaisia päättelysääntöjä. Koska tekijä voi luopua talou-
dellisista tekijänoikeuksistaan ja sopia kustantajansa, levittäjänsä, mese-
naattinsa, muusansa tai oikeastaan ihan kenen tahansa kanssa vapaasti 
siitä, että hänen jonkin teoksensa tai vaikka kaikkien teostensa tekijänoi-
keustulot maksetaan jollekulle muulle kuin hänelle, edes teosten esitys- 
tai myyntiluvuista ei voi päätellä luotettavasti tekijän saamia tekijänoi-
keuskorvauksia.

Tyypillisistä säveltäjien tekemistä sopimuksista voidaan päätellä, että 
Sibeliuksen kaltainen säveltäjä saa itselleen vähän yli puolet teostensa 
tekijänoikeustuloista loppujen mennessä esimerkiksi kustantajille. 
Tarkemman arvion tekeminen ei kuitenkaan onnistu, sillä Sibeliuksen 
perikunnan jäsenet eivät ole kommentoineet julkisesti saamiaan teki-
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jänoikeustuloja eikä heillä ole siihen minkäänlaista velvollisuutta. 
Tekijänoikeustuloista vaikeneminen on tekijänoikeuksien haltijoiden 
keskuudessa tavanomaista. Ne koetaan yksityisasioiksi.

Koska tekijänoikeussopimuksetkaan eivät ole yleensä julkisia eikä 
niitä usein luovuteta edes tutkijoille, yksittäisten taiteilijoiden teki-
jänoikeustuloja kerryttäviin sopimuksiin liittyy monenlaisia tarinoita. 
Erään tarinan mukaan Sibelius myi aikanaan kaikki Valse Tristen kus-
tannusoikeudet pienestä kertakorvauksesta, jolla hän osti lierihatun. 
Tarinaa on pidetty epäuskottavana, mutta sen ytimessä oleva Sibe-
liuksen ja maailman suurimpiin lukeutuvan musiikkikustantomon 
Breitkopf & Härtelin välinen sopimus on yksityinen liikesopimus, jota 
kenelläkään ei ole velvollisuutta tuoda julkisuuteen – eikä sitä ole julki-
suuteen tuotu.

Sibeliuksen tekijänoikeustulojen suuruutta on yritetty hahmotella 
useita kertoja. Vuonna 2005 Helsingin Sanomien tutkivat journalistit 
päätyivät noin 1,5 miljoonaan euroon vuodessa, josta runsas puolet olisi 
päätynyt Sibeliuksen perikunnalle.1 Luku vastaa noin puolta kaikista 
tekijänoikeustilityksistä, mitä Teoston suomalaiset asiakkaat yhteenlas-
kettuna saivat tuona vuonna. 

Kun muutama yksittäinen eniten tekijänoikeustuloja saava supertähti 
kerää itselleen valtaosan kaikista tekijänoikeustuloista, tekijänoikeus-
järjestöjen julkaisemissa tilastoissa tekijänoikeustulojen kokonaissum-
mista tapahtuvat muutokset kertovat oikeastaan vain näiden muutaman 
eniten tekijänoikeuskorvauksia saavan taiteilijan tekijänoikeustuloissa 
tapahtuvista muutoksista. Siksi tekijänoikeustulojen kokonaismäärää 
koskevista tilastoista ei voi päätellä kovinkaan paljoa tekijänoikeustu-
lojen merkityksestä yksittäisille taiteilijoille, mikä kertoo jo paljon teki-
jänoikeusjärjestelmän luonteesta.

Taiteilijoiden tekijänoikeustulojen taloudellisen merkityksen 
tutkiminen on vaikeaa

Tekijänoikeustulojen merkitys taiteilijoille on aihe, josta tiedetään yllät-
tävän vähän, sillä niistä on hyvin vaikea saada luotettavaa tietoa. Jopa 
tunnetuimpiin ja tutkituimpiin taiteilijoihin lukeutuvan Sibeliuksen 

1 Helsingin Sanomat 7.11.2005. 
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tekijänoikeustuloista on vaikea muodostaa kokonaiskäsitystä, puhumat-
takaan useampien muiden taiteilijoiden saamista tekijänoikeustuloista, 
joiden selvittäminen on lähes mahdotonta. 

Esimerkiksi kulttuurintutkimuksellinen keskustelu ei tyypillisesti 
edes yritä seurata tekijänoikeustulovirtoja vaan sen sijaan suuntaa 
helposti katseensa jakamistalouden tai piratismin kaltaisten ilmiöiden 
synnyn ja olemassaolon kulttuuriseen selittämiseen.2 Niinpä yksit-
täisten taiteilijoiden tekijänoikeuseurojen selvittely jää tutkijoiden 
sijaan lähinnä journalisteille. Sinällään yksittäisten taiteilijoiden tuloja 
koskevia tietoja tutkitaan muutoinkin yllättävän vähän. Harva esimer-
kiksi tietää, että vuonna 2008 kuollut säveltäjä Pehr Henrik Nordgren on 
ylivoimaisesti eniten valtion henkilökohtaista taiteilija-apurahoitusta 
Suomessa saanut taiteilija.

Taiteen taloustieteen tai kulttuuripolitiikan tutkimus puolestaan las-
keskelee useimmiten toimialatason tekijänoikeusrahavirtoja sellaisella 
abstraktiotasolla ja niin karkeista tietolähteistä ammentaen, ettei näin 
saatua tietoa voi palauttaa taiteilijatason tarkasteluun.3 Kuten esimer-
kiksi Ivan L. Pitt toteaa musiikkialan tekijänoikeusrahavirtoja koske-
vassa tutkimuksessaan, empiiriseen tarkasteluun pyrkivä tutkija on sen 
armoilla, millaisen aineiston hän onnistuu kokoamaan.4  

Taiteen taloustieteen kansainvälisissä yleisesityksissä toistetaan sään-
nönmukaisesti, että tekijänoikeustulojen merkityksestä taiteilijoille ei 
oikeastaan tiedetä paljoakaan, koska empiirisen tarkastelun mahdol-
listavaa aineistoa ei kyetä kokoamaan.5 Tekijät ja tekijänoikeusjärjestöt 
kieltäytyvät eri puolilla maailmaa luovuttamasta tutkijoiden tarvitsemaa 
tietoa. Taiteen taloustieteen emeritaprofessori Ruth Towse toteaa alan 
klassikoteoksessa A Textbook of Cultural Economics: 

Kulttuuriteollisuutta ympäröi huomattava tekijänoikeuksien tär-
keyttä korostava hype: sen mukaan tekijänoikeudet ovat merkittävä 

2 Ks. esim. Inglis 2018. 
3 Suomalaisesta keskustelusta ks. esim. Muikku 2018.  
4 Pitt 2010. 
5 Oikeastaan kaiken tekijänoikeuksia koskevan taloustieteellisen tutkimuksen todetaan 
yleisesti olevan vaikeaa, koska tarvittavaa empiiristä aineistoa on vaikea kerätä, ks. esim. 
Towse 2013, 1187–1202. 
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keino tukea luovia ja esittäviä taiteilijoita. Tekijöiden etujärjestöt 
sanovat samaa. Tätä ei ole kuitenkaan todistettu systemaattisesti 
hankitulla empiirisellä näytöllä. Saatavilla oleva aineisto kertoo 
pikemminkin – ja johdonmukaisesti taiteilijoiden ansioita yleisesti 
koskevien tietojen kanssa – vain supertähtien hyötyvän huomattavasti 
tekijänoikeustuloista, kun taas tavallinen taiteilija ei niistä hyödy.6

Yksi harvoista taiteilijoiden tekijänoikeustuloja koskevista kohtalaisen 
kattavaan aineistoon perustuvista kansainvälisistä tutkimuksista on 
Martin Kretschmerin and Philip Hardwickin tutkimus, jossa tarkas-
teltiin kirjailijoiden tekijänoikeustuloja Saksassa ja Iso-Britanniassa 
tekijänoikeusjärjestöjen tilitysaineistojen perusteella. Tutkimuksen 
perusteella valtaosa kirjailijoista sai kummassakin maassa tekijänoike-
uksien kollektiivihallintojärjestöjen kautta vain hyvin pieniä tekijän-
oikeuskorvauksia, joiden merkitys oli pikemminkin symbolinen kuin 
taloudellisesti tuntuva.7 

Tekijänoikeudesta kiinnostuneita taiteen talouden tutkijoita on viime 
vuosina puhututtanut myös Glynn Lunneyn tutkimus. Sen mukaan 
tekijänoikeustulojen yhä voimakkaampi kasautuminen vain harvoille 
supertähdille laskee niin supertähtien taiteellisen toiminnan tuotta-
vuutta kuin laatua.8 Tutkimuksen ympärille rakentuneen keskustelun 
sanoman voi kiteyttää: tekijänoikeustuloja maksimoiva taidejärjestelmä 
on vaaraksi sille itselleen. 

Vaikka taiteilijoiden tulonmuodostusta on tarkasteltu useissa maissa 
systemaattisesti vuosikymmeniä ns. taiteilijan asema -pitkittäistutki-
musten avulla, tekijänoikeustulojen merkityksestä taiteilijoille on saatu 
niissäkin huonosti kiinni. David Throsbyn johdolla Australiassa tehtyjen 
tutkimusten perusteella yhtäältä valtaosa tekijänoikeusjärjestöihin 
kuuluvista taiteilijoista ei saa vuoden aikana minkäänlaisia tilityksiä 
järjestöiltä. Toisaalta taiteilijat samaan aikaan ilmoittavat tekijänoike-
ustulojen olevan tärkeä osa heidän tulonmuodostustaan.9 Se, millainen 

6 Towse 2010, 362–365. Suom. P.R. 
7 Kretschmer & Hardwick 2007. 
8 Lunney 2018. 
9 Ks. esim. Throsby & Petetskaya 2017. 
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merkitys tekijänoikeustuloilla nähdään olevan taiteilijoiden tulonmuo-
dostukselle, vaikuttaisi näin riippuvan paljon siitä, kuinka ja kenen näkö-
kulmasta asiaa lähestytään. Taiteilijoille tekijänoikeustulojen ”tärkeys” 
voi määrittyä myös niiden saamiseen liittyvien symbolisten merkityksien 
kautta.

Suomalaissa taiteilijan asema -tutkimuksissa, joita on tehty systemaat-
tisesti 1970-luvun alusta tähän päivään, ei tekijänoikeustuloja ole tarkas-
teltu lähes lainkaan.10 Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore tar-
kasteli vuoden 2019 Taiteen ja kulttuurin barometrissa tekijänoikeustu-
lojen taloudellista merkitystä ja havaitsi, että tekijänoikeustuloilla (esim. 
rojaltit, lisenssimaksut tai tekijänoikeusjärjestön tilittämät korvaukset) 
oli merkitystä vain kolmanneksen barometriin vastanneista taiteilijoista 
toimeentuloon. Taiteenaloittaisessa tarkastelussa tekijänoikeustulojen 
taloudellinen merkitys koettiin suurimmaksi kirjallisuuden alueella 
sekä vähäisimmäksi arkkitehtuurin ja muotoilun alueella. Barometrissa 
kysyttiin kuitenkin vain kokemuksia eikä siinä kerätty euromääräisiä 
tietoja taiteilijoiden tekijänoikeustuloista tai muutoinkaan tulonmuo-
dostuksesta.11

Tekijänoikeustulojen demokratiavaikutus 

Tämän kirjan taustalla olevan Taide, tekijyyden muutos ja tekijänoikeus 
-tutkimushankkeen yhtenä tavoitteena oli täyttää tekijänoikeustulojen 
talousvaikutuksia taiteilijoiden tulonmuodostukseen koskevaa tutki-
musaukkoa. Pyrkimyksenä oli tarkastella, millaisia tulovirtoja suorat 
tekijänoikeustulot ja niiden rinnalle kehitetyt korvaukset – esimerkiksi 
kirjallisuuden lainauskorvaukset ja kuvataiteen jälleenmyyntikorva-
ukset – tuottavat ja keitä ne hyödyttävät. 

Tutkimushankkeen käynnistyessä järjestimme taiteilija- ja tekijän-
oikeusjärjestöille työpajan, jossa kävimme johdollani läpi sitä tekijänoi-
keustulojen merkityksestä nykyisen tutkimustiedon pohjalta muodos-
tuvaa kuvaa, jota hahmottelin edellä. Järjestöjen edustajat pitivät kuvaa 
virheellisenä ja korostivat, että tekijänoikeustuloilla on heidän käsityk-
sensä ja heidän omaa jäsenistöään koskevien selvitysten mukaan huo-

10 Ks. esim. Rensujeff 2015. 
11 Hirvi-Ijäs, Sokka, Rensujeff, Kautio & Kurlin Niiniaho 2020. 
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mattavalle osalle suomalaisia taiteilijoita suuri taloudellinen merkitys. 
Toisaalta esimerkiksi vuonna 2017 tehty Kirjailijaliiton selvitys12 kertoo 
liiton jäsenten kaikkien kirjallisesta työstään saamien veronalaisten 
tulojen mediaanin olleen 2 294 euroa vuodessa. Sitä kuinka suuri osa 
näistä tuloista voidaan määritellä tekijänoikeustuloiksi selvitys ei kerro. 
Järjestöt olivat haluttomia käymään tarkempaa keskustelua tämän tyyp-
pisistä selvityksistään.

Kun pyysimme tässä yhteydessä mahdollisuutta käyttää tekijänoike-
usjärjestöjen tilitystietoja anonymisoituina talousvaikutusten tutkimi-
seen, kaikki työpajassa läsnä olleet järjestöt kieltäytyivät kategorisesti. 
Ne kieltäytyivät edes tiedustelemasta omilta jäseniltään lupaa luovuttaa 
tilitystietoja tutkimustarkoituksiin viitaten siihen, että heidän omat sel-
vityksensä ja tilityksiä koskevat karkeat tilastonsa antavat kyllä tutkijoille 
riittävät tiedot. Jo hankkeen alkuvaiheessa kävi siis selväksi, että tämäkin 
hanke törmää niihin samoihin empiirisen aineiston keräämisen vaikeuk-
siin, joita aihepiirin tutkimuksessa yleensä kohdataan.

Koska tekijänoikeustulojen merkitystä taiteilijoille koskevaa aineistoa 
oli mahdoton saada tutkimuskäyttöön muulla tavoin, toteutimme 
vuonna 2016 lomakekyselyn. Sovimme kirjallisuuden, kuvataiteen 
ja musiikin alojen taiteilijajärjestöjen kanssa kyselyn lähettämisestä 
heidän jäsenilleen. Osa järjestöistä luovutti meille osoitteet kyselyn toi-
mittamista varten. Osa järjestöistä toimitti kyselyn itse. Tämän johdosta 
kyselyn perusjoukon kokoa ei ole voitu kontrolloida eikä mahdollisen 
kehysvirheen tai otoksen vinoumien analysointi ole ollut mahdol-
lista. Osalle lomake lähetettiin postitse ja osalle sähköisesti. Suhteessa 
aiemmin toteuttamiini taiteilijatutkimuksiin13 järjestöt olivat nyt vielä 
aiempaa haluttomampia luovuttamaan jäsentensä yhteystietoja ja teke-
mään yhteistyötä jäsentensä tavoittamiseksi. 

Kysely lähti 1385 taiteilijalle sekä sähköisesti kirjailijoiden tekijän-
oikeusjärjestö Sanaston jäsenille. Kyselylomakkeita palautui 190 kap-
paletta (13,7 % lähetetyistä), jonka lisäksi siihen vastasi verkossa 77 
Sanaston jäsentä. Ennen analyysiä aineistosta poistettiin 11 puhtaasti 
tietokirjailijaa sekä 35 selvästi puutteellisia tai virheellisiä tietoja anta-

12 Grönlund 2018. 
13 Esim. Rautiainen 2012. 
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nutta vastaajaa. Vaikka vastausprosentti on jäänyt alhaiseksi ja kyselyn 
toteuttamiseen on liittynyt edellä selostettuja sen tulosten luotettavuutta 
heikentäviä tekijöitä, tuloksia voidaan kuitenkin pitää suuntaa-antavina. 
Aineisto ei kuitenkaan mahdollista tekijänoikeustulojen erilaisia muo-
tojen – kuten lainauskorvauksien – talousvaikutusten riittävän luotet-
tavaa yksityiskohtaista analyysiä, joten en siihen tässä kirjoituksessa 
ryhdy, vaikka se olikin tutkimushankkeen alkuperäisenä tavoitteena.

Kysely koostui osioista, joissa kartoitettiin taiteilijoiden taustatietoja, 
tulotietoja ja kokemuksia tekijänoikeuden merkityksestä. Tulotietoja 
koskevan osion kysymykset mukautettiin eri taiteenaloilla käytettävään 
käsitteistöön, jotta kyselyllä saatiin mahdollisimman hyvin tietoja eri tai-
teenaloilta, joilla erilaisista taiteellisen toiminnan tuloista puhutaan alalle 
ominaisella käsitteistöllä. Tulotietoja kysyttiin kyselyä edeltävältä kalen-
terivuodelta, joten kysely tavoittaa tulonmuodostuksen yhden vuoden 
poikkileikkauksena, mikä on pidettävä mielessä tuloksia tulkittaessa.

Tulotietojen osalta kysely piirsi hyvin samanlaisen kuvan suoma-
laisten taiteilijoiden tulonmuodostuksesta kuin aihetta koskeneet 
aiemmat tutkimukset. Kuvataiteilijoiden mediaanitulo oli eri tulonläh-
teet yhteen laskien hieman yli 20 000 euroa, kirjailijoiden noin 25 000 
euroa ja muusikoiden hieman yli 30 000 euroa vuodessa. Samaan aikaan 
tuloeriarvoisuus oli kaikilla näillä alueilla suurta: joukkoon mahtui niin 
tulottomia kuin erittäin suurituloisiakin. Kaikilla taiteenaloilla suuret 
taiteellisen toiminnan tulot olivat yhteydessä suuriin tuloihin myös 
muista tulonlähteistä lukuun ottamatta sosiaaliturvaetuuksia. Toisin 
sanoen sellainen henkilö, jolla oli suuret taiteellisen toiminnan tulot sai 
myös runsaasti tuloja muusta kuin taiteellisesta toiminnasta. 

Tulojakaumissa näkyi selvästi sukupuolen vaikutus, mikä on linjassa 
sen kanssa mitä taiteilijoiden tulonmuodostuksesta aiemman tutki-
muksen perusteella tiedetään.14 Naisten mediaanitulo oli musiikissa ja 
kirjallisuudessa miesten mediaanituloa korkeampi, mikä johtuu siitä, 
että miesten tulojakauma on näillä aloilla naisia laajempi. Musiikissa ja 
kuvataiteessa kaikkein suurituloisimmat olivat miehiä. Kuvataiteessa 
ilmiö oli päinvastainen: naisten mediaanitulo on miehiä alhaisempi, 
mutta samalla suurituloisimmat olivat naisia. Aineisto on kuitenkin liian 

14 Rautiainen, Roiha & Rensujeff 2015. 
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pieni siihen, että sitä voisi analysoida sukupuolinäkökulmasta kovinkaan 
pitkälle, mikä liittyy jo siihen tilastollisia analyysejä vaikeuttavaan seik-
kaan, että aineistoon kuului runsaasti sukupuolekseen muun kuin naisen 
tai miehen ilmoittaneita taiteilijoita. 

Tässä yhteydessä ei ole syytä tarkastella tämän tarkemmin taiteili-
joiden tulonmuodostusta yleensä. Voidaan kuitenkin todeta, että koska 
tulonmuodostuksesta yleisesti piirtyvä kuva vastasi muutoinkin kuin 
sukupuolen osalta aiemman aihetta koskevan tutkimuksen piirtämää 
kuvaa, kyselyn tulotietoja voitaneen pitää kohtuullisen luotettavina.

Tekijänoikeustulojen osalta kysely kertoo yleisellä tasolla samasta 
ilmiöstä kuin tekijänoikeustuloja koskevat aiemmat kansainväliset tut-
kimuksetkin. Tekijänoikeustulot jakautuvat erittäin epätasaisesti taitei-
lijoiden kesken. Tämä käy hyvin ilmi kuviosta 1, jossa kuvataan kyselyn 
perusteella niin sanotun Lorenz-käyrän avulla tekijänoikeustulojen 
jakautumista suomalaisten kirjailijoiden keskuudessa. Kuvio kertoo esi-
merkiksi, että eniten tekijänoikeustuloja saava kymmenes kirjailijoista 
sai kyselyn perusteella 80 % kaikista kirjallisuuden tekijänoikeustuloista. 
Kuviossa vaaka-akselilla ovat kyselyyn vastanneet kirjailijat järjestettynä 
pienituloisimmasta suurituloisimpaan, kun kuviota luetaan vasemmalta 
oikealle. Pystyakselilla ovat heidän osuutensa kaikista tuloista jakauman 
eri kohdissa. Katkoviivalla merkitty suora kuvaa täysin tasaista tulon-
jakoa. Mitä enemmän jakaumaa kuvaava viiva taittaa kohti oikeaa ala-
nurkkaa sitä epätasa-arvoisempi tulonjako on. Musiikin ja kuvataiteen 

Kuvio 1: Tekijänoikeustulojen jakautuminen kirjallisuudessa kyselyaineiston 
perusteella
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jakaumat ovat pääpiirteissään samanlaiset kuin kirjallisuudessa. Niissä 
tuloeriarvoisuus on kuitenkin vielä kirjallisuuttakin syvempää.

Tekijänoikeustuloissa näkyy myös sukupuolen vaikutus. Naisten 
tekijänoikeustulojen mediaanit olivat kaikilla taiteenaloilla miehiä kor-
keammat, mutta miesten tulojakauma oli laajempi. Kaikkein suurimpia 
tekijänoikeustuloja musiikissa ja kirjallisuudessa saivat miehet. 

Kun tulorakenne ja ikärakenne vakioidaan logistisessa regressioana-
lyysissä, sekä kuvataiteessa että musiikissa sukupuoli selittää tilastolli-
sesti merkitsevästi yli 5 000 euron tekijänoikeustulojen saamista siten, 
että miehillä on lähes nelinkertainen mahdollisuus kuulua yli 5 000 euroa 
tekijänoikeustuloja tienaavaan ryhmään verrattuna vastaavan ikäiseen 
naiseen, jonka tulorakenne on vastaava. Kirjallisuudessa ei vastaavalla 
tavalla vakioidussa regressiomallissa esiintynyt tilastollisesti merkit-
sevää eroa naisten ja miesten välillä.

Jotta kuva tekijänoikeustulojen taloudellisesta vaikutuksesta taitei-
lijoille tarkentuisi, on tuloeriarvoisuuden tarkastelu suoritettava siten, 
että tarkasteluun otetaan mukaan kaikki erilaiset tulonlähteet. Kuva-
taiteilijoiden tuloeriarvoisuutta kuvaavaan kuvioon 2 on piirretty useita 
Lorenz-käyriä, joita tulee lukea samaan tapaan kuin kuvioon 1 piirrettyä 
käyrää. Kuvioon on piirretty ensin käyrä, joka kuvaa taidetulojen eri-
arvoisuutta. Taidetuloilla tarkoitetaan teosmyynnistä ja vastaavasta 
suoraan taiteelliseen toimintaan liittyvästä toiminnasta saatua tuloa. 
Tämän käyrän kanssa lähes päällekkäin kulkee käyrä, jossa edellisiin 
tuloihin on lisätty sellaiset tekijänoikeustulot, jotka eivät ole taiteilijan 
käsityksen mukaan olleet varsinaista taidetuloa. Monet kuvataiteilijat 
ovat kyselyssä ilmoittaneet Kuvaston kautta saamansa korvaukset täl-
laisena tulona. Sitten kuvioon on piirretty käyrä, jossa edellisiin tuloihin 
on lisätty apurahatulo. Tämän jälkeen kuvioon on piirretty käyrä, jossa 
kaikkiin edellisiin tuloihin on lisätty muut ansio- ja pääomatulot eli tulot 
muusta kuin taiteellisesta toiminnasta. Viimeiseksi kuvioon on piirretty 
käyrä, jossa kaikkiin varsinaisiin tuloihin on lisätty erilaiset tulonsiirrot 
eli sosiaaliturvatulo. Kuvio osoittaa, että aina kun tarkasteluun lisätään 
jokin uusi tulonlähde, tuloeriarvoisuus vähenee. Uuden tulonlähteen 
lisäämisen johdosta käyrä nimittäin taittaa aina vain vähemmän kohti 
oikeaa alanurkkaa. 
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Kuvataiteessa eniten tienaava kymmenys sai kyselyssä noin 60 % 
yhteenlasketuista taide- ja tekijänoikeustuloista. Kuvaavaa on kuitenkin, 
että vain puolella tästä eniten tienaavasta kymmenyksestä nämä tulot 
ylittivät 20 000 euroa vuodessa. Kaikista kuvataiteilijoiden saamista 
tuloista eniten tienaava kymmenys sai noin 20 %. Kuvataiteessa muut 
tulonlähteet vähensivätkin selvästi tuloeriarvoisuutta. Apurahatulolla ja 
sosiaaliturvatulolla vaikuttaa olevan kuvataiteessa aivan erityisesti tuloja 
saavien joukkoa laajentava merkitys. 

Kuvataiteilijoiden pienituloisuutta kuvastaa se, että kyselyn perus-
teella heidän joukossaan on erittäin paljon taiteilijoita, joiden keskeinen 
tulonlähde ovat erilaiset sosiaaliturvatuloksi laskettavat tulonsiirrot. 
Niiden jälkeenkin noin 40 %:lla aineistoon kuuluneista kuvataiteilijoista 
vuositulot jäivät alle 20 000 euron. Valtaosalle kuvataiteilijoista apu-
rahat, tulonsiirrot ja muusta kuin taiteellisesta toiminnasta saatavat tulot 
ovat taloudellisesti paljon merkittävimpiä kuin millään tavalla tekijänoi-
keuksiin kytkeytyvät tulot, vaikka taiteellisen toiminnan tulot ymmär-
rettäisiin kuinka laajasti tahansa tekijänoikeuskytkentäisiksi. 

Kuvio 2: Tuloeriarvoisuus kuvataiteessa tulonlähteittäin eriteltynä
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Kuviossa 3 on kuvattu samalla tavalla kirjailijoiden tuloeriarvoisuutta 
eri tulonlähteittäin eriteltynä. Taidetulo viittaa erityisesti kustannus-
sopimuksiin liittyviin tuloihin, mutta se sisältää myös paljon erilaisia 
esiintymispalkkioita ja vastaavia kirjailijan työhön kytkeytyviä tuloja. 
Eniten tienaava kymmenys kirjailijoista sai kyselyssä noin 80 % kirjai-
lijoiden yhteenlasketusta taidetuloista ja suurella osalla kirjailijoita ei 
ole kyselyn perusteella lainkaan tähän kategoriaan luokiteltavia tuloja. 
Tässä yhteydessä on syytä muistaa kyselyn kertovan yhden kalenteri-
vuoden tulonmuodostuksesta. Kirjallisuudessahan on tyypillistä, että 
tulot taiteellisen toiminnan tulot vaihtelevat voimakkaasti vuosittain. 
Esimerkiksi kirjan julkaisuvuosi voi olla vähätuloinen, jos kustantajan 
ja Sanaston suurimmat tilitykset maksetaan vasta seuraavana vuonna, 
mikä ei ole mitenkään harvinaista.

Taidetulon ja tekijänoikeustulon raja on kirjallisuudessa hyvin häilyvä. 
Tässä tekijänoikeustuloiksi on laskettu Sanaston kautta tulevan laina-
uskorvaustulon lisäksi erilaiset muut tekijänoikeuskorvaukset. Noin 
kahdella kolmasosalla kirjailijoista oli tällaisia tuloja, joskin monella 

Kuvio 3: Tuloeriarvoisuus kirjallisuudessa tulonlähteittäin eriteltynä
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ne jäivät summaltaan vaatimattomaksi. Eniten tienaava kymmenys sai  
70 % kirjailijoiden yhteenlasketuista taidetuloista ja tekijänoikeustu-
loista siten, että heidän tällaiset tulonsa ylittivät 20 000 euroa vuodessa. 
Muut tulonlähteet tasaavat kirjailijoiden tulonjakoa siten, että kaikki 
tulonlähteet huomioiden kirjailijoiden tulojakauma vastaa kuvataiteili-
joiden tulojakaumaa. 

Myös kirjailijoista suuri osa oli kyselyn perusteella pienituloisia. Aivan 
kuten kuvataiteilijoiden kohdalla, niin myös noin 40 %:lla aineistoon 
kuuluneista kirjailijoista vuositulot jäivät alle 20 000 euron, kun kaikki 
tulonlähteet huomioitiin. Vaikka taiteellisen toiminnan tulot ymmärret-
täisiin kuinka laajasti tahansa tekijänoikeuskytkentäisiksi, tekijänoike-
ustuloilla on taloudellista merkitystä vain pienelle joukolle kirjailijoita. 
Näin on siitäkin huolimatta, että kirjailijat tyypillisesti saavat ainakin 
jonkinlaisia tekijänoikeustuloja vuosittain. 

Kuviossa 4 on kuvattu tuloeriarvoisuutta eri tulonlähteittäin eriteltynä 
musiikissa. Siinä missä kuvataiteessa ja kirjallisuudessa kuvaajat olivat 
hyvin samankaltaiset, muusikin tilanne eroaa näistä kahdesta. Pelkkä 

Kuvio 4: Tuloeriarvoisuus musiikissa tulonlähteittäin eriteltynä

100 
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

0 10
 

20
 

30
 

40
 

50
 

60
 

70
 

80
 

90
 

10
0 

20 000 € tuloraja

n Taidetulo + tekijänoikeustulo + apurahatulo + muu ansio- ja pääomatulo + sosiaaliturvatulo
n Taidetulo + tekijänoikeustulo + apurahatulo + muu ansio- ja pääomatulo
n Taidetulo + tekijänoikeustulo + apurahatulo
n Taidetulo + tekijänoikeustulo
n Taidetulo

Tu
lo

ke
rt

ym
ä 

(%
)

Tulonsaajakertymä (%)



194  | Muuttuva tekijä

taidetulo nosti 20 % muusikoista yli 20 000 euron vuosituloihin. Kun 
siihen lisätään tekijänoikeustulot, lähes kolmannes muusikoista tienasi 
yli 20 000 euroa vuodessa. Muusikoille apurahoilla oli sen sijaan vähäi-
sempi merkitys kuin kirjailijoille ja kuvataiteilijoille. Pienituloisia eli alle 
20 000 euroa kaikki tulonlähteet yhteen laskien tienaavia oli musiikin 
alalla vähemmän kuin kirjallisuudessa ja kuvataiteessa, minkä vuoksi 
sosiaaliturvaan liittyvillä tulonsiirroilla oli muusikoille vähäisempi mer-
kitys kuin kirjailijoille ja kuvataiteilijoille. Tekijänoikeuksiin kytkeyty-
vien tulojen merkitys olikin musiikissa suurempi kuin kirjallisuudessa 
ja kuvataiteessa.

Edellä olevien kuvioiden perusteella musiikissa tekijänoikeustulo ja 
muuhun kuin taiteeseen liittyvä tulo ovat keskeisiä tulonmuodostuksessa 
ja tuloeriarvoisuuden poistamisessa. Tekijänoikeustulojen taloudellinen 
merkitys on sen sijaan suhteellisen pieni kirjallisuuden ja kuvataiteen 
kentällä. Kirjallisuudessa tulonmuodostuksessa ja tuloeriarvoisuuden 
poistamisessa keskeisiä ovat apurahatulo ja sosiaaliturvatulo, kun taas 
kuvataiteessa keskeisiä ovat sosiaaliturvatulo ja muu kuin taiteeseen liit-
tyvä tulo. Tekijänoikeustulojen taloudellista merkitystä on siten kyselyn 
valossa syytä tarkastella taiteenaloittain välttäen yleistyksiä, joissa teki-
jänoikeuksien talousvaikutusten väitetään olevan jonkinlaisia taiteili-
joiden keskuudessa yleisesti.

Tutkimuksemme tulokset voidaan liittää tekijänoikeusjärjestelmän 
oikeutusta koskevassa keskustelussa esitettyyn ajatukseen tekijänoi-
keuden demokratiavaikutuksesta. Sillä tarkoitetaan yksinkertaistettuna 
sitä, että tekijänoikeusperusteinen tulo mahdollistaa järjestelmän, jossa 
valtionavun, mesenaattien suosion tai perityn omaisuuden ei ainakaan 
täysin tarvitse määrittää sitä kenellä on mahdollisuus ryhtyä luomis-
työhön muutoinkin kuin vain harrastusmielessä. Näin tekijänoikeustulo 
täydentäisi julkisen vallan ja yksityisten taiteen edistämistoimia ja lisäisi 
taidemaailman demokraattisuutta.15 

Nyt toteutetun kyselytutkimuksen perusteella tekijänoikeuden demo-
kratiavaikutus on tarkastelluista taiteenaloista suurimmillaan musii-
kissa ja pienimmillään kuvataiteessa. Millään taiteenalalla tekijänoike-
ustulojen demokratiavaikutus ei näytä olevan yleisellä tasolla kovinkaan 

15 Mylly 2004, 230–231. 
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suuri, mikä ei toki tarkoita, etteikö se yksilötasolla voisi olla joillekuille 
merkittävä.

Tämä liittyy osaltaan siihen, kuinka kaikilla taiteenaloilla Lorenz-
käyrät kertovat taiteellisesta työstä saatujen ansioiden suhteellisen 
osuuden taiteilijan kokonaistuloista pienenevän sitä mukaa, kun taitei-
lijan kokonaistulojen määrä laskee. Yhteys ei ole kuitenkaan suoravii-
vainen. 

Taiteen tekemiseen käytetään Suomessa jatkuvasti enemmän työtun-
teja. Sellaiset työtunnit, joista taiteilijalle maksetaan edes jollain tavalla 
kohtuulliseksi katsottava korvaus, eivät kuitenkaan ilmeisimminkään 
kasva. Oman työn polkuhinnoittelu ja palkattoman työn tekeminen 
lisääntyvät, ja niinpä suurin osa kasvavasta taiteilijajoukosta on joutunut 
taistelemaan entistä kovemmin toimeentulostaan. Ilmiö on kansainvä-
linen. Australialaistutkija David Throsby summasi tuloksensa ABC News 
Australian haastattelussa syksyllä 2017 näin: 

Australiassa taiteilijat käyttävät yhä enemmän aikaa taiteelliseen toi-
mintaan saaden siitä kuitenkin yhä vähemmän tuloja itselleen, mikä 
on hyvin huolestuttavaa.16

Osa taiteilijoista on omaksunut itselleen roolin, jota hollantilainen 
taloustieteilijä ja taidesosiologi Hans Abbing kutsuu hybriditaiteilijuu-
deksi. Siinä taiteilijalla on toimeentuloportfoliossaan houkuttelevia ja 
hyvin palkattuja taiteeseen liittyviä tai liittymättömiä tehtäviä, jotka 
tuottavat taloudellista riippumattomuutta.17 Ei ole nykyään tavatonta, 
että taiteilijalla on esimerkiksi lääkärin tai juristin koulutus, jonka avulla 
hän hankkii suhteellisen vähäisillä sivutyötunneilla mahdollisuuden 
harjoittaa taloudellisesti tuottamatonta tai heikosti tuottavaa taiteellista 
toimintaa. 

Paradoksaalisesti juuri tällaiset taiteilijat ovat nykyisessä taide-elä-
mässä vapaimpia tekemään taidetta. Esimerkiksi muusikko Niklas 
”Skele” Varisto tekee itse mediassa kertomansa mukaan eduskunnassa 
kolmipäiväistä työviikkoa pöytäkirjasihteerinä ja keikkailee muun ajan 

16 ABC News Australia 13.11.2017. Suom. P. R. 
17 Abbing 2002. 
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Egotrippi-yhtyeen kitaristina. Hän on erinomainen esimerkki hybriditai-
teilijasta.18 Kiinnostavan esimerkin hybriditaiteilijuudesta tarjoaa myös 
Taideyliopiston käynnistämä kirjailijakoulutus, jossa kullekin opiskeli-
jalle palkattiin osa-aikaiseksi kirjoittamisen professoriksi ammattikir-
jailija. Tekijänoikeustulojen demokratiavaikutuksen tarkastelu tällaisten 
taiteilijoiden kohdalla on kaikkea muuta kuin suoraviivaista.

Tekijänoikeuden kannustevaikutus projisoituu 
”johonkuhun muuhun”

Demokratiavaikutuksen ohella tekijänoikeusjärjestelmä oikeutetaan 
usein kannustevaikutusargumentilla. Se viittaa yksinkertaistettuna 
siihen, että tekijänoikeuden perustama taloudellisen hyödyntämisen 
yksinoikeus saa tekijän ryhtymään sellaiseen luomistyöhön, johon hän 
ei ilman yksinoikeutta ryhtyisi, vaikka luomistyöhön ryhtyminen olisi 
yleisen edun mukaista.19 

Taiteen taloustieteellisessä empiirisessä tutkimuksessa kannustevai-
kutusargumentti ei ole kuitenkaan saanut tukea. Pikemminkin empiiri-
sissä tutkimuksissa on havaittu, että taiteelliseen luomiseen ryhtymistä 
ohjaavat yleensä vallan muut kuin taloudellisesti rationaaliset valinnat – 
taiteellinen luomistyö on usein taloudellisesti irrationaalista. Lisäksi tai-
teen taloustieteellisessä keskustelussa on toistuvasti huomautettu, ettei 
kannustevaikutusargumentaatiota voi käsitellä erillään yksinoikeuden 
perusteella tapahtuneen tuotannon hinnoittelurakenteesta. Mitä tämä 
siis tarkoittaa? 

Tiivistetystä kysymys on siitä, että yksinoikeusjärjestelmä saattaa 
nimittäin tuottaa sellaisen hinnoittelurakenteen, jossa yksilön kannalta 
taloudellisesti järkevä toiminta vähentää yhteiskunnan kokonaishyötyä 
eli aiheuttaa hyvinvointitappiota. Mitä tämä tarkoittaa? 

Oletetaan, että meillä on tuote, jonka yhden kappaleen valmistamisen 
kustannus on huomattavan suuri, mutta sitä voidaan valmistaa kaksi, 
kolme, sata tai vaikka tuhat kappaletta suunnilleen samalla kustannuk-
sella kuin vain yksi kappale. Tuollaisesta tuotteesta sanotaan, että sen 
tuottamisen marginaalikustannus on lähes nolla, mutta sen tuottamisen 

18 Ks. Rautiainen 2019. 
19 Mylly 2004, 229–230. 
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kiinteät kustannukset ovat merkittävät. Tällaista tuotetta lähellä on 
esimerkiksi kirja. Jotta sitä kannattaa optimaalisessa eli taloudellista 
tehokkuutta etsivässä kansantaloudessa tuottaa, on tuottamisen koko-
naishyödyn oltava suurempi kuin kiinteän kustannuksen. 

Jos tuotetta kannattaa tuottaa ja se hinnoitellaan siten, että sen hinta 
on kaikille sama, syntyy aina hyvinvointitappiota (ks. kuvio 5). Mitä kor-
keammaksi hinta kohoaa, sitä suurempi on hyvinvointitappio, kun yhä 
suurempi osa kuluttajista rajataan yhteiskunnan näkökulmasta turhaan 
ulkopuolelle. Hyvinvointitappioita voidaan pienentää hintadifferoin-
nilla, jossa paremmasta tuotteesta maksetaan enemmän ja huononne-
tusta vähemmän. Esimerkiksi uutuuskirjaa voidaan myydä kalliimmalla 
kovakantisena painoksena ja myöhemmin samaa kirjaa kaupitellaan 
edullisemmin heikkolaatuisempana pokkarina. Jos hintadifferointi ei 
ole mahdollista, on osa kirjan tekemisen kiinteistä kustannuksista vyöry-
tettävä yhteiskunnalle eli esimerkiksi luotava yhteiskunnan rahoittama 
kirjastolaitos. Kirjastosta kuluttaja kirjan saa ilmaiseksi, eikä hyvinvoin-
titappiota synny. Kirjasto kuitenkin vääristää tällöin kirjamarkkinoita 
siten, että tekijä voi saada teoksistaan vähemmän tekijänoikeustuloja 
kuin hän saisi ilman kirjaston olemassaoloa. Tätä kompensoimaan on 
luotu kirjailijoiden lainauskorvaukset. 

Kuvio 5: Hyvinvointitappio maksuhalukkuuden ja kulutusmäärän kautta 
jäsennettynä

Hyvinvointitappio
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Esimerkki kertoo siitä, kuinka tekijänoikeuden kannustevaikutus 
riippuu osin siitä, onnistutaanko tekijän työskentelyn kuluja vyöryttä-
mään yhteiskunnan maksettavaksi. Eri taiteenaloilla tämä tapahtuu eri 
tavoin, mikä käy ilmi jo verratessa kirjastolaitosta ja julkisia veistoksia 
taiteellisen työn kiinteiden kustannusten yhteiskunnalle vyöryttämisen 
instrumentteina. Kirjan lainaamisesta maksetaan korvaus kirjailijalle, 
mutta julkisen veistoksen katselemista ei korvata kuvataiteilijalle.

Selvitimme kyselyssä tekijänoikeuden kannustevaikutusta kysymällä 
useissa avokysymyksissä hieman eri tavoin mitä tekijänoikeudet ja teki-
jänoikeustulot merkitsevät vastaajalle, hänen taiteelliselle toiminnalleen 
ja tulonmuodostukselleen. Kun tekijänoikeuksien merkityksestä kysyt-
tiin yleisesti, vain todella harvoille tekijänoikeudet merkitsivät ensi sijassa 
toimeentuloa. Monille tekijänoikeudet eivät merkinneet oikeastaan 
yhtään mitään eikä niitä kohtaan koettu vastausten perusteella minkään-
laista kiinnostusta. Suurimmalle joukolle vastaajista niiden merkitys oli 
periaatteellinen – tavalla tai toisella taiteilijaidentiteetin syntymiseen 
tai sen muotoon liittyvä (ks. Kurjenmiekan artikkeli tässä kokoelmassa). 

Kuvataiteilijat suhtautuivat tekijänoikeuksiin muita ambivalen-
timmin. Yli puolet heistä ilmoitti kyselyssä, etteivät tekijänoikeudet mer-
kitse heille oikeastaan mitään. Kirjailijat suhtautuivat tekijänoikeuksiin 
puolestaan muita periaatteellisemmin: monet heistä kokivat, että kirjai-
lijuus hahmottuu juuri tekijänoikeuksien kautta. Jäsenyys Sanastossa 
ja lainauskorvaustilitykset saavat kirjailijat kokemaan itsensä kirjaili-
joksi silloinkin, kun lainauskorvauksien talousvaikutus jää vähäiseksi. 
Esimerkiksi sellaisille kirjailijoille, joita ei ole hyväksytty Kirjailijaliiton 
jäseniksi, tekijänoikeustulojen saaminen voi olla kirjailijaidentiteetin 
kannalta hyvinkin ratkaiseva asia. Musiikin alueella tekijänoikeuksia 
lähestyttiin näistä kolmesta taiteenalasta selkeimmin niiden talousvai-
kutusten kautta, mutta muusikoistakin vain harvalle tekijänoikeudet 
merkitsivät varsinaisesti toimeentuloa. Siinä missä monille kirjailijoille 
Sanasto näyttäytyi identiteettijärjestönä, odottivat monet muusikot 
Teostolta ja Gramexilta kuitenkin ennen kaikkea konkreettista kykyä 
huolehtia heidän taloudellisista tekijänoikeuksistaan.

Kun tekijänoikeustulojen taloudellista merkitystä kysyttiin vastaajilta 
vielä tarkemmin, kaksi kolmesta ilmoitti tekijänoikeustulojen taloudel-
lisen merkityksen itselleen olemattomaksi tai vähäiseksi. Viimeisestä 
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kolmanneksesta puolet koki tekijänoikeustulot itselleen taloudellisesti 
kohtalaisen tai huomattavan tärkeäksi tulonlähteeksi. Toinen puoli 
korosti tekijänoikeustulojen periaatteellista merkitystä: tekijän kuuluu 
saada tekijänoikeuden kautta aina palkkansa ja jokainen sentti on tärkeä, 
koska se on omalla työllä ansaittu. Kirjallisuuden alueella periaatteel-
lisesti tekijänoikeustuloihin suhtautuneita oli hieman enemmän kuin 
kahdella muulla kyselyssä mukana olleella taiteenalalla.

Kiinnostavaa on se, että monet kirjailijat, kuvataiteilijat ja muusikot 
kokivat, että tekijänoikeudet kannustavat kyllä yleisesti monia taitei-
lijoita ryhtymään taiteelliseen työhön, johon ei muutoin ryhdyttäisi, 
mutta heidän itsensä kohdalla näin ei kuitenkaan ollut. Tekijänoike-
udet kannustavat siis niin sanotusti jotakuta toista taiteilijaa. Tämä 
kertoo siitä, miten tekijänoikeuksien talousvaikutuksiin uskotaan, 
mutta niiden taloudellinen merkitys ja kannustevaikutus projisoidaan 
sellaisen taiteilijaideaalin piirteiksi, johon oikeastaan kukaan kyselyyn 
vastannut ei itseään samaistanut. Aineistomme perusteella tekijänoi-
keuden kannustevaikutus pitää siis tavallaan paikkansa taiteilijoiden 
kokemuksen tasolla, vaikka erittäin harvan taiteilijan kohdalla tekijän-
oikeustulojen saaminen aivan suoraan kannustaa taiteilijaa taiteelliseen 
toimintaan.

Taiteilijoiden näkemyksiä tekijänoikeuksien olemuksesta 

Syvensimme kyselyn tuottamaa kuvaa haastattelemalla vielä kahtatoista 
taiteilijaprofiililtaan erilaista kyselyyn vastannutta taiteilijaa. Haastat-
teluista ei voi tehdä tilastollisia päätelmiä, mutta ne rikastuttavat edellä 
esitettyä päästämällä vastaajat vielä paremmin ääneen.20

Haastattelemamme taiteilijat esittivät tekijänoikeuksien sisällöstä ja 
tehtävästä keskenään poikkeavia näkemyksiä, mutta he kaikki näkivät 
tekijänoikeuksien päätarkoituksena olevan omistusoikeuden turvaa-
misen ja taiteen suojelemisen. Tekijänoikeuksien kunnioittaminen 
liitettiin ennen kaikkea hyvään käyttäytymiseen: tekijänoikeuksien 
noudattaminen osoittaa kohteliaisuutta taiteilijan työtä kohtaan. Tässä 

20 Haastattelut toteutti pääosin Vehka Hakonen (nyk. Kurjenmiekka). Haastattelujen 
analyysin tätä kirjoitusta varten toteutin Vehka Hakosen tekemän alustavan analyysin 
pohjalta. 
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mielessä tekijänoikeuksien avulla taiteilijat vaalivat kukin hieman eri 
tavoin henkilökohtaista suhdettaan teoksiinsa.

Monissa haastatteluissa tekijänoikeuksien nähtiin samalla suojaavaan 
teosta jonakin sellaisena, jota ei voi omistaa, vaikka se olisikin saanut 
jollakin tavalla omistettavissa olevan materiaalisen muodon. Tuolloinkin 
yksittäinen teos myös liitettiin osaksi sen toisten teosten kanssa muo-
dostamaa kudelmaa. Yksittäisen teoksen erottaminen toisista teoksista 
ja siten tekijänoikeuksien sitominen johonkin yksittäiseen teokseen, oli 
kuitenkin monille haastatelluista taiteilijoista käytännössä vaikeaa. 

Eräs haastattelemamme taiteilija katsoi, että taide itsessään on jat-
kumo, joka on alkanut ihmiskunnan alkuhämärissä ja ammentaa jostakin 
myyttisestä ja muutoin tavoittamattomasta. Toinen oli hyödyntänyt 
omissa teoksissaan kansanmusiikkia ja kolmas instagramkuvia. Rajan-
veto lainaamisen ja varastamisen välillä oli haastatelluille taiteilijoille 
haastavaa, koska he saattoivat tuntea mustasukkaisuutta teoksistaan 
silloinkin, kun teokset sisälsivät toisista teoksista lainattuja elementtejä. 

Etenkin sellaiset taiteilijat, jotka kyselyssä suhtautuivat tekijänoikeuk-
siin ambivalentisti, suhtautuivat haastatteluissa penseästi tekijänoikeuk-
sien taloudelliseen puoleen etenkin siltä osin kuin ne liittyvät taidemark-
kinoiden toimintaan. Tämä käy ilmi seuraavista haastattelulausumista:

Tekijänoikeudessa on tavallaan kyse sen tunnistamisesta ja tunnusta-
misesta, kuka on se jolle se credit kuuluu, mut et jos ylipäätään tullaan 
tämmösiin tekijänoikeuskysymyksiin – ja ehkä tää on osa semmosta 
meikäläisen skeptista suhtautumista semmosta kaupallisempaa 
lähestymistapaa kohtaan – niin on just se, että musta ois hirveän vas-
temielistä, jos joku ikään kuin ostais oikeudet siihen mun työhön. 

Muusikko, 28, mies
 
Sille kirjalle saa mun mielestä tehdä mitä vaan, mutta jos sitä aletaan 
käyttää kaupallisesti johonkin, niin siinä kohtaa astutaan mun mie-
lestä mun tekijänoikeuden varpaille. Mun mielestä niinku fanifiktio 
on eri asia, koska yleensä siitä ei kukaan saa mitään tuloja ja se on 
vaan kunnianosoitus tekijälle, mutta siinä kohtaa jos aletaan rahastaa 
toisen idealla tai työllä, niin siinä mennään sen rajan yli. 

Kirjailija, 38, muunsukupuolinen
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Teoksilla on siis ainakin osan taiteilijoista silmissä samaan aikaan kun-
niallista epäkaupallista käyttöä, jota tekijänoikeuslainsäädännön ei pidä 
liiaksi kahlita ja josta taiteilijan ei tarvitse saada tulovirtoja itselleen, ja 
sellaista kaupallista käyttöä, josta tekijän pitää saada korvaus ja jonka on 
muutoinkin oltava tekijän kontrollissa.

Penseä suhtautuminen tekijänoikeuksien taloudelliseen puoleen 
välittyi haastatteluissa myös puhuttaessa tekijänoikeuksien suojan jat-
kumisesta taiteilijan kuoleman jälkeen: 

No siis ylipäätään mun mielestä kuolleiden tekijöiden tavallaan se 
niinkun heidän taloudellisten tekijänoikeuksiensa suojelu on vähän 
aavistuksen ongelmallista, koska jos nyt yleisesti ottaen lähdetään 
yhteiskunnassa siitä, että ihmisten pitää jotenkin omat ansiotulonsa 
tienata itse, et tietysti joo, on niinku perintö ja sit niitä kertyy perintö-
veroina ja niin, mut että nii. 

Muusikko, 28, mies

Lausuma on yhteensopiva sen havainnon kanssa, että tekijänoikeus-
tulojen taloudellinen merkitys on monelle taiteilijalle erilainen uran 
eri vaiheissa ja ennen kaikkea riippuvainen siitä, millainen taiteilijan 
taloudellinen tilanne yleisesti on. Tämä käy hyvin ilmi tämän runsaasti 
tekijänoikeuskorvauksia saavan haastatellun taiteilijan kertomasta:

Mutta onhan se kyllä, kun kesäkuussa losahtaa tilille [tekijänoikeus-
tuloina] semmonen verot pois niin kaksikymmentä tonnii, niin onhan 
se semmonen aivan riemastuttavaa tavallaan myös silleen. Mut sitten 
sillä ei oo mun kokonaistalouden kannalta sellaista merkitystä kuin 
oli 1990-luvulla, koska mä oon hoitanu raha-asiani muutenkin hyvin 
ja tota… Se nyt alkaa olla mulle semmonen miellyttävä ylimääräinen 
bonus, mutta toisin oli aikaisemmin. 

Muusikko, 54, mies

Haastatteluissa taiteilijoiden puhe siirtyi hyvin nopeasti muualle kuin 
puhtaasti taloudellisiin kysymyksiin, sillä tekijät eivät vaikuttaneet suh-
tautuvan kaikkien teostensa tekijänoikeuksiin samalla tavalla. Heidän 
näkemyksensä tekijänoikeuksista oli vahvasti kontekstisidonnainen. 
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Yhdessä tilanteessa ja tiettyjen teostensa kohdalla he ajattelivat yhdellä 
tavalla, kun taas toisessa tilanteessa ja toisten teostensa kohdalla he 
ajattelivat toisella tavalla. Taiteilijoiden ajatukset omien teostensa teki-
jänoikeuksista poikkesivat tavallisesti heidän abstrakteista tekijänoi-
keuspolitiikkaa yleensä koskevista näkemyksistään. Pidemmän uran 
tehneet haastateltavat kertoivat myös lähes säännöstään suhteensa 
taloudellisiin tekijänoikeuksiin muuttuneen tavalla tai toisella uransa 
aikana. 

Haastatteluissa keskustelu tekijänoikeustuloista levittäytyi pohdin-
naksi taiteen ja yhteiskunnan suhteesta ja oikeudenmukaisesta taide-
maailmasta tähän tapaan:

Siis mulle ei se oikeestaan tekijänoikeuden joku kaikki oikeudenmu-
kaisuuskysymykset ja siihen liittyvät – niin ne liittyy enemmän ehkä 
just tommoseen filosofiseen pohdintaan, että miten taiteen tekemisen 
osana yhteiskuntaa pitää olla jäsentyny. Et ei ne niinku näillä [eri 
tulonlähteistä euroina saamillani] luvuilla liity semmoseen, mistä mä 
saan voita leivän päälle niin sanotusti. - - - Mä oon ite vaan ruvennu 
miettimään, että jos tekijänoikeustuloilla haluttais jotenkin oikeesti 
kannustaa siihen taiteen tekemiseen ja niinku tukea niitä taiteente-
kijöitä, niin kannattaisko sitä sillon pyrkiä jakamaan niinku vähän 
tasasemmin ikään kuin niin, että on vaikka – vaikea sitten sanoa, että 
miten se sit käytännössä toteutuis, että minkä tyyppisillä painotusker-
toimilla, mut et niin että tavallaan niitten listahittihirmujen suurim-
mista tuloista leikkautuis pieni siivu ja sit sitä jaettais niinku niille, 
joilla on pienemmät tekijänoikeustulot tai jotain. 

Muusikko, 28, mies

Haastattelujen perusteella syntyi vaikutelma, ettei taloudellisia tekijän-
oikeuksia ole useinkaan mielekästä irrottaa taiteilijuuden laajemmasta 
yhteiskunnallisesta kontekstista. Haastatelluille taiteilijoille tekijän-
oikeudet näyttäytyivät pitkälti jonakin muuna kuin tapana hankkia 
elanto, kun he liittävät tekijänoikeusjärjestelmän tehtäviin yhtä lailla 
oikeudenmukaisen yhteiskunnan ja taidemaailman rakentamisen kuin 
toimeentulon turvaamisen kaltaisia asioita. Omien tekijänoikeustulo-
jensa maksimoinnin sijaan heitä kiinnosti pikemminkin taiteellisesta 
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toiminnasta saatavien tulojen oikeudenmukainen uudelleenjako taitei-
lijoiden kesken.

Myös Vehka Kurjenmiekka analysoi samoja taiteilijahaastatteluja 
tähän kirjaan kirjoittamassa artikkelissa. Kurjenmiekka summaa haas-
tattelut toteamalla, että niiden perusteella ammattitaiteilijuutta tai tai-
teilijaidentiteettiä eivät tunnu ensisijaisesti määrittävän työskentelystä 
saatavat tulot – vaikka niillä pärjäävät taiteilijat ovatkin asiasta ylpeitä 
– vaan kokemus siitä, että oma taide on arvokasta ja sille löytyy myös 
yleisöä. Tekijänoikeuksien talousvaikutuksia onkin tutkimuksemme 
perusteella jäsennettävä tätä kokemusta vasten.

Yhteenveto

Tutkimushankkeemme onnistui lisäämään jonkin verran ymmärrystä 
siitä, millaisia tulovirtoja suorat tekijänoikeustulot ja niiden rinnalle 
kehitetyt korvaukset tuottavat ja keitä ne hyödyttävät suomalaisessa 
taidemaailmassa. Kunnollisen empiirisen tarkastelun mahdollistavan 
aineiston kokoaminen taiteilijoiden tekijänoikeustuloista osoittautui 
kuitenkin jälleen kerran lähes mahdottomaksi, koska tekijänoikeusjär-
jestöt eivät halukkaita yhteistyöhön sen enempää meillä kuin muual-
lakaan. Tämä taiteen taloustieteellisessä tutkimuskirjallisuudessa 
toistuvasti todettu perusasetelma tuli jälleen todistetuksi paikkansa 
pitäväksi.

Tämän tutkimushankkeen puitteissa tehty empiirinen tarkastelu, joka 
pohjautuu suomalaisille kirjailijoille, kuvataiteilijoille ja muusikoille 
tehtyyn lomakekyselyyn, kertoo muun eri puolilla maailmaa tehdyn 
tutkimuksen tapaan lähinnä supertähtien hyötyvän huomattavasti 
tekijänoikeustuloista, kun taas tavallinen taiteilija ei niistä useinkaan 
hyödy. Kolmesta kyselyssä tarkastellusta taiteenalasta vain musiikissa 
tekijänoikeustulolla on yleisesti keskeinen asema taiteilijoiden tulon-
muodostuksessa. Tekijänoikeustulojen taloudellinen merkitys on sen 
sijaan suhteellisen pieni kirjallisuuden ja kuvataiteen kentällä. Millään 
kolmesta taiteenalalla tekijänoikeustulojen demokratiavaikutus ei näytä 
olevan Suomessa kovinkaan suuri. 

Useat kirjailijat, kuvataiteilijat ja muusikot kokivat, että tekijänoi-
keudet kannustavat kyllä yleisesti monia taiteilijoita ryhtymään tai-
teelliseen työhön, johon ei muutoin ryhdyttäisi, mutta heidän itsensä 
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kohdalla näin ei kuitenkaan ole. Tekijänoikeuksien talousvaikutuksiin 
uskotaan, mutta niiden taloudellinen merkitys ja kannustevaikutus 
projisoidaan jonkinlaisen sellaisen taiteilijaideaalin piirteiksi, johon 
oikeastaan kukaan kyselyyn vastannut taiteilija ei itseään samaistanut. 
Aineistomme perusteella tekijänoikeuden kannustevaikutus pitää siis 
tavallaan paikkansa taiteilijoiden kokemuksen tasolla, vaikka erittäin 
harvan taiteilijan kohdalla tekijänoikeustulojen saaminen aivan suoraan 
kannustaa taiteilijaa taiteelliseen toimintaan.

Taloudellisia tekijänoikeuksia koskeva keskustelu on siis syytä kiin-
nittää muuhunkin kuin eurojen laskemiseen. Oikeastaan vähintään yhtä 
tärkeää vaikuttaa olevan huomion kiinnittäminen tekijänoikeuksiin lii-
tettäviin kokemuksiin. Tällöin näkyviin tullee myös se, että eräissä osissa 
taidemaailmaa runsaat tekijänoikeustulot voivat olla taiteilijalle disme-
riittiä esimerkiksi apurahamarkkinoilla. Taidemaailmassa on erilaisia 
toisistaan erilaisilla sisäisillä logiikoilla toimivia saarekkeita, joita Hans 
Abbing21 on kuvannut muun muassa apurahakeskeiseksi valtion taiteili-
juudeksi ja kaupallisesti orientoituneeksi markkinataiteilijuudeksi. Teki-
jänoikeusjärjestelmällä ja tekijänoikeustuloilla vaikuttaa olevan niissä 
toimiville taiteilijoille toisistaan poikkeava tehtävä.

21 Abbing 2002. 
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Taiteilijan resepti
Kuinka taiteilijaidentiteetti muodostuu ja  
miten sen kanssa eletään?

Vehka Kurjenmiekka

Vuonna 2016 keräsin Pauli Rautiaisen tekijänoikeustulojen merkitystä 
selvittävän osahankkeen puitteissa kyselyaineiston kolmen eri alan 
taiteilijoilta. Tarkoituksena oli selvittää tekijänoikeustulojen merki-
tystä taiteilijoille sekä taloudellisessa että periaatteellisessa mielessä. 
Samalla kysyimme kysymyksiä taiteilijoiden suhteesta taiteilija- ja 
tekijän oikeusjärjestöihin, tekijänoikeuksien ja taiteen merkityksestä 
sekä siitä, millaisia ongelmia taiteilijat nykyisissä tekijänoikeusjärjestel-
missä näkivät. Lähetimme lomakkeen 1385 taiteilijalle, joista kyselyyn 
osallistui kaikkiaan 256. Taiteilijat edustivat sanataiteen, kuvataiteen ja 
säveltaiteen eri aloja.

Kyselylomakeaineiston tueksi toteutin kevättalvella 2017 kaksitoista 
taiteilijahaastattelua, joissa haastattelin lomakkeen täyttäneitä ja jatko-
tutkimukseen halukkuutensa ilmaisseita taiteilijoita. Haastateltavien 
valinnassa pyrin siihen, että taiteilijat edustaisivat mahdollisimman 
tasaisesti eri sukupuolia, tulo- ja ikäluokkia sekä taiteenlajeja. Lomake-
aineistoa ja haastatteluja läpikäydessäni kiinnitin huomiota siihen, 
että taiteilijat puhuivat paljon myös siitä, miten he identifioivat itsensä 
taiteilijana ja millaiset asiat ylläpitävät taiteilijaidentiteettiä ja saavat 
jatkamaan alan (koetusta) epävarmuudesta huolimatta. 

Taiteilijaidentiteettiin ja taiteilijana elämiseen keskittyen haastattelin 
syksyllä 2019 uudelleen osaa aiemmin haastatelluista taiteilijoista ja 
lisäksi kolmea aiemmin haastattelematonta, mutta lomakkeen jo vuonna 
2016 täyttänyttä taiteilijaa. Lisäksi pyysin haastateltuja täyttämään 
uudelleen myös aiemmin tutkimuksessa käytetyn kyselylomakkeen. 
Kaikkiaan haastatteluja kertyi tutkimusprojektin aikana 21 kappaletta.

Taiteilijaidentiteettiä ja sen muodostumista on Suomessa tutkittu 
aiemminkin 2000-luvulla. Muun muassa Anna Logrén on tutkinut 
(kuva)taiteilijapuheen moniäänisyyttä, Susanna Hyvärinen on tutkinut 
teatteritaidetta edustavien taiteilijoiden taiteilijaidentiteettiä pro gradu 
-tutkielmassaan ja Atte Oksanen on tutkinut taiteilijan minuutta jo 
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hieman vanhemmassa sosiaalipsykologin lisensiaatintutkielmassaan.1 
Aiemmissa suomalaisissa tutkimuksissa keskiössä ovat olleet muun 
muassa teatteritaide, tanssitaide ja kuvataide. Lisäksi Kulttuuripolitiikan 
tutkimuskeskus Cupore on kerännyt taiteilijoiden kokemuksia muun 
muassa kutsumuksesta ja taiteen tekemisestä Taiteen ja kulttuurin baro-
metriin vuosina 2015–2018. Aiemmista kansainvälisistä tutkimuksista 
mainittakoon Jessica Singerin taideopettajien identiteettiä käsittelevä 
tutkimus vuodelta 2016 ja Alison L. Bainin kanadalaisten kuvataiteili-
joiden taiteilijaidentiteettiä käsitellyt tutkimus vuodelta 2005.2 Tut-
kimuksissa on kuitenkin harvemmin kerätty ja kartoitettu kolmen eri 
taiteenalan kokemuksia ja rakennettu niiden pohjalta kokonaiskuvaa 
aiheesta yli taiteenrajojen.

 Tässä artikkelissa hahmottelen taiteilijoiden kokemuksia taiteilijaksi 
tulemisesta ja siitä, kuinka taiteilijaelämästä selvitään. Artikkelin tavoit-
teena on yhtäältä antaa ääni taiteilijoille ja etsiä sellaisia teemoja piirteitä, 
jotka yhdistävät taiteilijoiden kokemuksia erilaisista taiteenaloista riip-
pumatta. Toisaalta nostan esille myös joitakin sellaisia piirteitä, jotka ovat 
ominaisia esimerkiksi vain sanataiteelle tai kuvataiteelle. Lisäksi esit-
telen haastattelujen pohjalta esille nousseen ajatuksen taiteilijaksi ryhty-
misestä eräänlaisena ”uskon loikkana”, jonka pohjalle identiteetti lopulta 
rakentuu. Artikkelia luettaessa on hyvä muistaa, että lähtö kohtaisesti 
jo ”taiteilijuus”, kuka tai mikä on ”taiteilija”, on vaikeasti rajattavissa ja 
määriteltävissä, ja haastateltavatkin kokevat sen merkityksen eri tavoin. 
Tätä artikkelia varten kerätyssä kyselyaineisto- ja haastattelututkimuk-
sessa rajauksena käytettiin taiteilijan kuulumista johonkin kuva-, sana- 
tai säveltaiteen taiteilija- tai tekijänoikeusjärjestöistä.

Taiteilijan tausta

Usein taiteilijat kokivat tunteneensa vetoa taiteeseen jo lapsuudessaan 
tai nuoruudessaan. Kiinnostus taidetta kohtaan oli usein ollut myös 
erottava tekijä esimerkiksi perheen tai muiden samanikäisten välillä. 
Taiteilija ei ollut välttämättä kokenut perheensä ymmärtävän rakkaut-
taan lukemiseen ja kirjoittamiseen tai saaneensa tukea haaveilleen 

1 Logrén 2015, Hyvärinen 2017, Oksanen 2004. 
2 Singer 2016, Bain 2005. 
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kuvataiteilijan työstä. Sen sijaan musiikkiharrastusta oli usein pienestä 
pitäen tuettu ja siihen on kannustettu. Usein sana- ja kuvataiteilijoiden 
lapsuusmuistoissa toistui narratiivi ”duunariperheestä”, jossa perheessä 
ei ollut aiemmin ollut taiteilijoita. Säveltaiteilijoilla tällaisia kokemuksia 
ei noussut esiin läheskään yhtä usein.

Heti kun mä opin lukemaan, niin mä luin jostain syystä taiteilijoiden 
elämäkertoja. Ja opettelin piirtämään hirveen hyvin, vaikkei musta 
maalaria sitten kuitenkaan tullut. Niin se lähti jo lapsuudesta. Toki 
kodissa ei lausuttu sanaa taide tai kulttuuri ikinä, koska mä oon ihan 
köyhälistötyöläisperheestä. Perhehän painosti mua opiskelemaan 
kaupallisia aineita, ja mähän tein siis merkinomin tutkinnon ensinnä. 
Sit mä pääsin merkonomina taidemuseoon töihin, ja sit yhtäkkiä 
tajusin, että kyllähän mä näitä varmaan voisin tehdäkin. Ja sit pääsin 
tänne pyrkimään taideteolliseen, ja sit pääsin sisälle. Mikä hämmäs-
tytti mua suuresti ja mullisti mun elämän.

Kuvataiteilija, 68, mies

Olen tosiaan pienestä paikasta, duunarisuvusta, jossa ei ollu kirjoja, eikä 
keskustelua kirjoista eikä kulttuurista, eikä mitään teatterimatkailua 
eikä mitään sellaista, niin sit se kirjasto, ehkä. Ja se et sinne on viety. Se on 
ollu ihan keskeinen. Että se on ollu vähän sellaista… hortoilua pimeässä, 
et se on suuri sattuman… koen, et suuri sattuman merkitys siinä. Mut et 
se että… et vasta lukiossa mä jotenki tulin täysin tietoiseks siitä et se oli 
tavallaan yksi taidemuoto, mistä mä olin kiinnostunut.

Kirjailija, 41, nainen

No siis, mun molemmat vanhemmat lukee paljon, että mulle on aina 
luettu paljon, ja kyllä he omalla tavallaan ovat siis aina tukeneet mua, 
myös… kirjailijan ammatissa. Mun perheessä ei oo ammattitaiteili-
joita, ketään muuta. Että ehkä se sellainen… tavallaan työn sisällön 
tuki, että se tulee sitten kollegoilta, selvästi. Mut että… aina mua on 
kannustettu, ja kyllä tuettu tässäkin, että kun jäin vapaaks kirjailijaks, 
niin mun vanhemmat ihan siis onnitteli mua siitä, että kyllä ne tietää, 
että se on se mitä mä haluan tehdä.

Kirjailija, 38, muunsukupuolinen
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Toisinaan lapsuuden perheessä oltiin myös suhtauduttu taiteelliseen 
työskentelyyn ja taiteilijaksi pyrkimiseen nuivasti. Usein syynä oli ollut 
ajatus siitä, että taiteellinen työ oli taloudellisesti riskialtista, eikä sitä 
ollut välttämättä pidetty ”oikeana ammattina”.

No lapsuuden perhe jarrutteli hyvin paljon. Mä oon maaseudulta 
kotoisin, joten… äiti ja isä tapasivat hyvin pitkään olla sitä mieltä, 
että koska sä lakkaat piirtämästä ja rupeet tekemään jotain, mistä saa 
oikeesti rahaa. Mutta sen jälkeen, kun ne näki että poikaa ei mikään 
pysäytä, ja lisäks että se on nyt pystyny elämään jo aika monta vuotta 
piirtämisellä, niin eipä nekään oo enää valittaneet.

Sarjakuvataiteilija, 52, mies

Kasvaminen taiteilijaksi

Taiteilijaidentiteetin muodostumiseen liittyi usein ensimmäisen teoksen 
julkaisu, esiintyminen suuremmalle yleisölle tai taidealan opinnoista 
valmistuminen. Erityisesti kirjailijoilla hetki tuntui olevan helpommin 
määriteltävissä, siinä missä säveltaiteilijoilla ja kuvataiteilijoilla prosessi 
saattoi olla liukuvampi. Tämä liittyy todennäköisesti siihen, että säveltai-
teilijat ja kuvataiteilijat tekivät usein taiteellista työtä pirstaleisemmin 
kuin kirjailijat ja taiteellinen työ koostui esimerkiksi satunnaisista kei-
koista ja useissa yhtyeissä soittamisesta tai yksittäisten taulujen maa-
laamisesta ja pienemmistä näyttelyistä. Raja harrastajan ja ammatti-
laisen välillä on siis häilyvä. Kyselylomakkeissa (2016 ja 2019) suurin osa 
taiteilijoista kertoi taiteellisen toimintansa alkuvuoden, vaikka he eivät 
läheskään aina määritelleet tarkemmin sitä, mihin valittu vuosi perustui. 

 Kuvataiteilijat mainitsivat useimmiten taiteellisen uran lähtökim-
mokkeena valmistumisen alan opinnoista – tai sitten niiden aloittamisen. 
Toiseksi yleisin lomakkeissa mainittu uran alkuhetki oli oma näyttely tai 
osuus yhteisestä näyttelystä. Sen lisäksi esimerkiksi taiteilijajärjestön 
jäseneksi pääseminen, teos biennaalissa tai ensimmäinen myyty taulu 
olivat sellaisia virstanpylväitä, joista uran katsottiin lähteneen liikkeelle.

 Säveltaiteilijoilla oli suurin hajonta siinä, millaiset asiat merkitsivät 
heille taiteellisen uran alkua. Yleisimmin esiintyi maininta levytyssopi-
muksesta tai oman kappaleen julkaisemisesta, mutta myös ensimmäisen 
yhtyeen perustaminen, ensimmäiset julkiset esiintymiset, musiikilli-
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sesta koulutuksesta valmistuminen ja toimeksiantosuhteet säveltäjinä 
nousivat esiin. Säveltaiteilijoidenkin enemmistö kertoi taiteellisen työs-
kentelyn alkuvuoden, mutta noin puolet jätti erittelemättä tarkemmin 
sitä, mikä heille edusti uran alkamista

 Sanataiteilijoille alkuhetkeä edusti yleisimmin oman teoksen, eri-
tyisesti kirjan, julkaiseminen. Toisinaan mainittiin myös ensimmäinen 
julkaistu novelli. Toinen toistuva, ammatillisen taiteilijauran käynnis-
tymistä määrittävä hetki oli ensimmäisen apurahan saaminen. Sanatai-
teilijoista lähes kaikki kykenivät määrittelemään taiteellisen toiminnan 
alkuvuoden ja suurin osa kertoi myös sen, mitä silloin tapahtui.

[…] se prosessi tuntu erilaiselta, ja sit tuli valmiimpaa tekstiä, mä 
tajusin, et ”tää on mun esikoisromaanini!” Mut… sitten se missä kohtaa 
alkoi olla luontevaa kutsua itseään kirjailijaksi, niin siinä kyllä sitten 
kesti… ehkä sanotaan sitten toisen romaanin jälkeen, oli semmoinen 
tietynlainen henkinen kynnys ylitetty. Ja… kyl mulle oli tärkeetä se, et 
mä pääsin sitten Kirjailijaliiton jäseneksi.

 Kirjailija, 39, muunsukupuolinen

Ja sit ihan jo siis semmoinenkin, että… apurahahauissa, siel kysytään 
ammattia, niin miks mä siihen laittasin mitään muuta kuin ”kirjai-
lija”. Nykyään se menee ihan rutiinilla, mut sillon alkuun se vaati sem-
moisen: ”Voinks mää nyt tähän…?” ”-No laita se nyt siihen kun siihen 
sä sitä apurahaa haet!”

Kirjailija, 39, muunsukupuolinen 

Ja sit vuonna 2004, kun mä valmistuin, niin sitten mulle tuli kan-
taesitys ja kirja sinä vuonna, niin sitten se oli selvää, että se on heti 
ammatti, ettei tarvinnu pitää sitten sillä lailla välivuosia. Et se tietenki 
vahvisti ehkä sit sitä kirjailijan identiteettiä, tai semmoista… et sitä 
uskalsi jo ehkä alkaa sanoa- tai itseään tolleen ulkoapäin, että kun 
julkaisee kirjan, niin vaikka olisin mikä ammatiltaan, niin ruvetaan 
sanomaan kirjailijaksi.

Kirjailija, 41, nainen



214  | Muuttuva tekijä

Ystävät, kollegat ja yhteisöt taiteilijan tukena

Tekijänoikeuksien ja tekijänoikeustulojen merkityksen tutkiminen oli 
alun perin tutkimuskärkenä osahankkeessamme, mutta niiden kautta 
syntyi luontevasti yhteyksiä taiteilijajärjestöjen merkitykseen taiteili-
joille. Yhteisöjen ja järjestöjen merkitys vaihtelee taiteilijakohtaisesti, 
mutta jo pelkästään tutkimuslomakkeiden pohjalta oli selvää, että suu-
rimmalle osalle taiteilijoista sosiaaliset suhteet tai järjestöt olivat työssä 
jaksamisen kannalta tärkeitä. Lisäksi taiteilijat saivat usein töitä ver-
kostojensa kautta, konsultoivat toisiaan apurahahakemustensa teossa, 
antoivat toisilleen neuvoja esimerkiksi kustannussopimusten suhteen, 
perustivat taidekollektiiveja ja ammensivat inspiraatiota toistensa tai-
teesta. Taiteilijat viittasivat usein ristiin ystäviin ja kollegoihin, ja heidän 
sosiaalinen ympäristönsä vaikuttikin muodostuvan siten, että suuri osa 
ystävistä oli myös taiteilijoita. Olisikin hyvin vaikeaa eritellä sitä, mil-
loin kyse oli taidealalla työskentelevistä tai taidetta tekevistä ystävistä ja 
milloin muunlaisista tuttavista. Siksi pidättäydyn tekemästä tarkempia 
jaotteluita tässä artikkelissa.

Taiteilijoille ystävien ja muiden taiteilijoiden tuki tuntui usein olevan 
hyvin tärkeää, vaikka toisaalta etenkin kuva- ja sanataiteessa taiteen 
tekeminen nähtiin hyvin yksinäisenä prosessina. Yleisestikin taiteilijan 
yksinäisyys tuntuu olevan paljon käsitelty teema. Monet kuuluisista 
taiteilijoista ovat ammentaneet taiteeseensa yksinäisyyden ja ulkopuoli-
suuden kokemuksista ja siitä on tullut jopa määrittävä osa heidän taidet-
taan, kuten vaikkapa Edward Hopperin tunnetuissa maalauksissa.3 Itse-
näisen ja yksinäisen työskentelyn vastapainona sosiaalisten suhteiden ja 
yhteisöjen merkitys kuitenkin korostuu.

Hyvin, hyvin suuri. Ihan oikeestaan aika korvaamaton. Et… kirjotta-
minen on tosi yksinäistä hommaa, koska siinä ollaan oman pään sisällä 
ja jumitetaan jossa toimist-, omalla kotitoimistolla määkin.

Kirjailija, 39, muunsukupuolinen

3 Hopperin ja muiden taiteilijoiden teoksia ja yksinäisyyttä on käsitellyt muun muassa 
Olivia Laing esseekokoelmassaan The Lonely City: Adventures in the Art of Being Alone 
(2016). 
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Mä luulen, että se liittyy mulla myös tosi paljon siihen, että kun tausta on 
niin… ei-kulttuuri, ei-koulutettu, niin sitten se… kollegoiden… jotenkin… 
olemassaolo ja ystävyys, siis et must tuntuu, että ei sitä kirjoittamisen… 
iloja ja… kauhuja kukaan ymmärrä, jos ei itse kirjoita. Mä luulen, että… 
siinon semmoista vertaisuutta. Mikä liittyy siis siihen, että voidaan 
puhua mistä tahansa, mutta että se jotenki lohduttaa se [nauraa] että 
toinen tietää, et mä voin hyvin lyhyesti sanoa, mikä on tilanne, vaikka… 
suhteessa käsikirjoitukseen. Niin se on siis valtava. Sen lisäksi niin… 
sehän on tosi myös rikastuttava, että… ja iloa lisäävä, se että lukee… ystä-
vien onnistuneita taideteoksia, ja sitten saan myös kuulla niiden pro-
sesseista tai seurata jotain et miten se syntyy, ja putkahtaa maailmaan.

Kirjailija, 41, nainen

Kokemus yhteisöstä, johon kuulua, oli myös taiteilijan identiteettiä vah-
vistava tekijä. Esimerkiksi Suomen Säveltäjien tai Kirjailijaliiton jäse-
neksi pääseminen saattoi edustaa taiteilijalle sellaista rajapyykkiä, jonka 
myötä kokemus omasta taiteilijuudesta oli todella konkretisoitunut. 
Kyselylomakkeissakin moni mainitsi juuri järjestön jäsenyyden oman 
taiteilijuuden määrittäjänä tai sellaisena tekijänä, joka kertoi ammatti-
maisuudesta ja taiteen laadusta. 

 Järjestöt voitiin kuitenkin kokea myös etäisiksi. Vaikka taiteilija oli-
sikin kuulunut taiteilijajärjestöihin, yhteys niihin saattoi olla ohut tai lähes 
olematon. Esimerkiksi kuvataiteilijan ainoa yhteys Taidemaalariliittoon 
saattoi olla alennushintaisten taidetarvikkeiden ostaminen ja Sanaston 
toiminta oli toisinaan kirjailijalle monilta osin vierasta. Jäsenyys ei ollut tae 
toiminnan tuntemisesta tai siihen osallistumisesta. Säveltaiteilijoilla oma 
taiteilijajärjestö koettiin keskimäärin muita taiteenaloja läheisemmäksi ja 
sitä pidettiin tärkeänä muun muassa verkostojen luomisen vuoksi. 

Mut kuitenkin, siinä on niinku kuitenkin semmosta jonkin verran 
siinä aktiivisessa ytimessä sellaista aitoa yhteisöllisyyttä ja semmosta 
niinkun tekemisen meininkiä, joka sitoo yhteen. Et se on kyllä mulle 
tosi tärkeetä. Varsinkin siltä kannalta, että jos ois yksin yrittäny saada 
aikaan jotain juttuja, niin ei varmaan ois silleen pystyny. Et kuitenkin 
se, että on innostunu porukka ja sit kuitenkin jonkinlaiset järjestöl-
liset raamit, jotka nekin on ehkä kuitenkin jotenkin kotikutosesti pyö-
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ritetyt mut enivei, niin se kuitenkin antaa niinku jonkinlaisia hartioita 
sitten. Ainakin yrittää tehdä, jos siinä nyt ei aina onnistuta, kun on 
jonkinlaisia villimpiä hankkeita.

Säveltäjä, 29, mies

Ja Sanastoon taas niin… en mä… oikeen ees ymmärrä, että miten se 
systeemi toimii näin suoraan sanottuna. Että mä oon tosi iloinen, että 
se on… Niitä ihmisiähän mä en oo koskaan tavannut yhtään, mulla 
se menee aika paljon ihmisten kautta, se on jossain siellä, se on sem-
moinen kone, josta sitten tupsahtaa yleensä 10–15 [nauraa] euroa tai 
pari kymppiä.

Kirjailija, 41, nainen

Arvostan sitä [Kirjailijaliittoa] kuitenkin tosi paljon. Niin se on harmi, 
että se on… että se ei ole ammattiliitto, tavallaan, mutta… En mä koe, 
et se mun henkinen kotini on. Mutta se semmoinen… kun tapaa niitä 
ihmisiä vaikka, kun kokoontuu, ja tajuaa, että tunnen täältä kolme. Ja 
tää on täynnä kirjailijoita, aika iäkkäitä usein niissä tilaisuuksissa, 
ja sit tajuaa sen, että ”niin, tässä on tätä”, et se ei oo vaan se oma pieni 
piiri, et sinne tullaan Lapista junalla sinne kokouksiin, ja… että meitä 
on kaikkialla [nauraa]. 

Kirjailija, 41, nainen

Tekijänoikeusjärjestöjen merkitys oli kyselylomakkeiden pohjalta 
arvioituna suurin säveltaiteilijoille, mikä voi osaltaan johtua siitä, että 
Teosto on onnistunut luomaan vahvan aseman tekijänoikeustulojen 
valvojana ja sillä on jo pitkä historia tukenaan. Pääosin sanataiteilijatkin 
arvostivat Sanastoa, vaikka se koettiinkin yleisesti ottaen etäisemmäksi. 
Useimmiten lomakkeissa järjestöstä puhuttiin silti positiiviseen sävyyn. 
Kuvataiteilijoiden suhde Kuvastoon oli poleemisin, sillä suuressa osassa 
lomakkeista koettiin, ettei järjestöstä ollut ollut juurikaan hyötyä, ja 
joissakin todettiin jopa, että siitä oli ollut haittaa. Läheskään kaikki kuva-
taiteilijat eivät edes Kuvastoon kuuluneet. Kuvastokin sai silti monilta 
kuvataiteilijoilta myös kiitosta ja järjestön työ koettiin tärkeäksi, vaikkei 
taiteilija olisikaan tekijänoikeuskorvauksia sen kautta juurikaan saanut.
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Ja just Kuvasto on tosi hyvä juttu, ne kans ajaa just asioita ja ihanaa et 
joku ammattimainen henkilö pitää huolta monien ihmisten asioista, 
niin se on musta tosi hyvää ja tärkeetä. Ja muutenkin siis ehdottomasti 
tommosta kaikkee yhteenliittymistä kannatan.

Kuvataiteilija, 39, nainen

Tekijänoikeusjärjestöjen merkitys taiteilijaidentiteetille konkretisoitui 
kuitenkin niiden keräämien ja tilittämien tekijäsoikeustulojen sekä 
tekijänoikeuksien valvonnan kautta. Monelle taiteilijalle pienetkin teki-
jänoikeustulot olivat periaatteellisesti tärkeitä, sillä ne kertoivat taiteen 
käyttämisestä. Kirjailijat mainitsivat lomakeaineistossa useaan ottee-
seen lainauskorvausten merkityksen työn mielekkyydelle ja säveltaitei-
lijoillekin tekijänoikeustulot kertoivat ennen kaikkea siitä, että heidän 
musiikkiaan kuunneltiin. Kuvataiteilijoiden ammatti-identiteettiin 
tekijänoikeustulot sen sijaan eivät juurikaan vaikuttaneet, sillä suurin osa 
heistä ei kyselylomakkeissa antamiensa tietojen mukaan saanut sellaisia 
lainkaan.

No ei mul kyl nytten oo mistään oikeestaan. Mä oon joskus saanu 
jostain Teostosta jonku kympin vuodessa, mutta mun mielestä en oo 
koskaan saanut Kuvastosta mitään, ja sit mä oon jossain vaiheessa 
kanssa lopettanut hakemasta niitä apurahoja kun ne mun hakemukset 
ei oo menny läpi.

Kuvataiteilija, 31, nainen

Teosto on tavallaan semmonen käytännön pakko suoraan sanottuna, 
että jos haluaa niitä tekijänoikeuskorvauksia omasta tekemisestään, 
niin tavallaan aika mahoton nyt kuvitella, että niitä jotenkin itse las-
kuttais sieltä sun täältä, että siinä mielessähän tavallaan se Teoston 
asema on täysin perusteltu, että semmonen pulju niinku vaan tarvi-
taan jotenkin tavallaan hallinnoimaan sitä tekijänoikeuksien talou-
dellista näkökulmaa, koska muuten siihen sais varmaan tuhottua 
aikansa ja mielenterveytensä, jos semmosta yrittäs niinku ite lähtee 
taiteilijajärjestö tekeen.

Säveltäjä, 29, mies
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On kuitenkin huomattava, että usein silloinkin, kun taiteilijan saamat 
tekijänoikeustulot olisivat olleet olemattomat tai hyvin pienet, teki-
jänoikeusjärjestöihin suhtauduttiin kuitenkin melko positiivisesti. Oli 
tuloja tai ei, niiden työ tekijänoikeuksien valvojana ja vartijana nähtiin 
tärkeäksi. Tekijänoikeudet olivatkin taiteilijoille lähes järjestäen luovut-
tamattomia ja ne nähtiin korvaamattoman arvokkaina.

Tekijänoikeudet ovat perusoikeus. Laulut ovat lapsiani.
Säveltäjä, 45, nainen

Tulot ja yhteiskunnallinen asema

Taiteilijoiden suhde taiteellisen toiminnan tuloihin oli usein hyvin ris-
tiriitainen. Pienetkin tulot kertoivat taiteen kiinnostavuudesta ja siitä, 
että joku on ollut valmis siitä maksamaan. Samaan aikaan ne saatettiin 
kokea taloudellisesti merkityksettöminä tai toisinaan jopa loukkaavina 
almuina, ”vappunaamarirahoina”. Toisaalta etenkin kuvataiteessa pienet 
tulot tarkoittivat sitä, ettei rahaa uuden taiteen tekemiseen välttämättä 
ollut, sillä välineisiin – esimerkiksi maaleihin tai kanvaaseihin – kului 
merkittävä osa taiteilijoiden saamista tuloista. Myymätön taulu oli siis 
taiteilijalle myös kannattamaton sijoitus.

 Tuloista erityisen paljon tunteita herättivät apurahat ja tekijänoikeus-
tulot, muun muassa lainauskorvaukset. 

Mut se on polarisoi – se on niin helvetin… [huokaa] polarisoituu se 
homma, siis nää et mainostaako kustantamo, kiinnostuuko kustan-
tamot – siis ku jotku kustantamot, naistenlehdet ja ne televisiotkin 
liittyy, siis nää konsernit, yhteen, ja tyyliin nää itse ei kuulu siihen itse 
hommaan. Ja sit se jotenkin, että… [huokaa liikuttuneen oloisena] Et 
se huomio… koen et saan ihan tarpeeks huomiota, mutta rahaa voisin 
ottaa [naurahtaa]. Sit se liittyy tosi paljon just siihen, että… Et ilmei-
sesti… Joku saa ihan helvetisti – jotkut saa ihan helvetisti niitä, siis 
tuhansia euroja niitä lainauskorvauksia, suurin osa saa tosi vähän.

Kirjailija, 41, nainen

Taiteilijoiden tulojen ajatellaan usein olevan pieniä ja pirstaleisia, ja tätä 
mielikuvaa myös taiteilijat itse pitivät lomakkeissa ja haastatteluissa 
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esillä. Pääosin tutkimusten taiteilijat eivät kuitenkaan olleet erityisen 
köyhiä, jos kohta eivät erityisen rikkaitakaan. Mikäli taiteilijoiden tuloja 
tarkastellaan kokonaisuutena, eikä ainoastaan taiteellisesta työsken-
telystä saatavien tulojen näkökulmasta, taiteilijat asettuivat yleensä 
pienituloisen ja keskituloisen välimaastoon. Taiteilijoiden taloudellista 
asemaa on kartoitettu muun muassa Taiteen edistämiskeskuksen Taitei-
lijan asema -tutkimuksissa, joista viimeisin käsitteli vuotta 2010.4 Pauli 
Rautiaisen artikkeli ”Riutuva taiteilija on median hellimä myytti” (2018) 
ruotii myös taiteilijan koetun taloudellisen aseman ja todellisten tulojen 
välistä suhdetta.5 

Vaikka taiteilijoista suuri osa onkin pienituloisia, Rautiaisen mukaan 
nälkätaiteilijuudesta ei kuitenkaan ole kyse, sillä suurin osa taiteilijoista 
tulee kuitenkin kohtuullisesti toimeen, jos kohta ei taiteella rikastumaan 
pääsekään. Pienituloisia taiteilijoista oli kyselylomakkeihin saatujen 
vastausten perusteella vain 20% vastaajista. Toisaalta vain hyvin pieni 
joukko taiteilijoista tuli toimeen taiteellisesta toiminnasta saamillaan 
tuloilla.6 Tulonmuodostuksessa on kuitenkin paljon eroja taiteenlajien 
välillä ja aihetta olisi syytä tutkia vielä yksityiskohtaisemmin, jotta esi-
merkiksi kuvataiteen ja säveltaiteen sisäiset tuloerot tulisivat paremmin 
näkyviksi. Lisäksi on muistettava, että tässä artikkelissa keskiössä ovat 
kuitenkin taiteilijoiden kokemukset tuloista ja niiden muodostumisesta, 
ja ne saattavat poiketa joissakin tapauksissa paljon siitä, miltä taide-
kentän tulonmuodostus tilastojen valossa näyttää.

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että taiteellisesta toiminnasta saa-
tavien tai siihen liittyvien tulojen jakautuminen ei tutkimustenkaan 
mukaan ole tasaista, sillä se perustuu paljolti taiteen kuluttamiseen ja sen 
tekemistä tukeviin apurahoihin. Taiteilijoiden negatiiviset kokemukset 
kumpuavatkin usein juuri tästä epätasaisuudesta ja siitä, että tekijän-
oikeusjärjestelmät sekä apurahojen myöntäminen koetaan epäoikeu-
denmukaisiksi. Vaikka monet taiteilijat kiittivätkin järjestöjä hyvästä 
työstä tekijänoikeuksien valvonnassa ja pitivät tuloja toimeentulolleen 
tärkeinä, ne herättivät myös katkeruutta ja epätoivoa. Samoin oli apu-

4 Rensujeff 2015. 
5 Rautiainen 2019. 
6 Rautiainen 2019. 



220  | Muuttuva tekijä

rahojen laita: vaikka ne nähtiin tärkeinä taiteellisen työn tukemisen kan-
nalta, niiden hakemista pidettiin stressaavana ja vaivalloisena. Lisäksi 
myönteistä apurahapäätöstä saattoi seurata suru siitä, että moni kollega 
jäi ilman. Apurahojen epätasaista jakautumista ja taiteellisen menes-
tyksen kasautumista kuvataiteilijoiden keskuudessa on tutkinut Laura 
Lehenkari pro gradu -tutkielmassaan ”Taiteilijoiden eriarvoisuus – tut-
kimus menestyksen kasautumisesta suomalaisten kuvataiteilijoiden kes-
kuudessa 2000-luvulla” (2018).7 Tutkimuksessa todettiin, että etenkin 
kuvataidealalla apurahat kerääntyvät usein pienelle joukolle taiteilijoista 
ja aiempi menestys ruokkii myös tulevaa menestystä alalla.

Kuvataiteen puolella tulojen epätasaisuus korostui erityisesti. Suurim-
malla osalla taiteilijoista oli joko jokin toinen ammatti taiteenteon ohella 
tai sitten he elivät sosiaalitukien ja apurahojen varassa. Monet kuvataitei-
lijoista tekivät myös paljon freelancer-töitä. Freelancerina toimiminen 
koettiin hyvin stressaavaksi, mutta jotkut taiteilijoista mainitsivat sen 
toisaalta tuovan myös vapautta työskentelyyn ja aikatauluihin. 

Sitä tietää, että tunnit on rajattu mitä pystyy työaikana tekemään, niin 
pystyy ehkä tiristämään siinä ajassa enemmän, mutta se on ehkä isoin 
ongelma tossa, että oksennustaudin Damokleen miekka riippuu koko 
ajan vaara, että jompikumpi lapsi sairastuu ja sit on pakko olla kotona, 
niin se on ehkä semmonen vaikee juttu ja sit toisaalta se, että jos on 
joku kiireellinen juttu, niin ei pysty oikeastaan koskaan venyttämään 
sitä.

Kuvataiteilija, nainen, 37

Yhteiskunnallisella tasolla taiteilijan asema nähtiin yhtäältä suhteellisen 
hyvänä ja arvostettuna. Toisaalta osa taiteilijoista koki, että yhteiskunta 
voisi tukea taidetta enemmän. Erityisesti kuvataiteilijoilla tämä ajatus 
toistui muita useammin. Haastatelluista taiteilijoista kukaan ei kokenut, 
että taiteilijuutta pidettäisiin yleisesti ottaen negatiivisena tai hävettä-
vänä.

7 Lehenkari 2018. 
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Mä sanoisin, että [kirjailijan asema on] aika… korkea. Toki meillä on hir-
veän vahva… realismin perinne. Joo, ja sit kun ite nyt on vielä Tampereelta, 
niin siellähän se sitten vasta onkin. Silleen: ”kiitti vaan, Väinö Linna!”

Kirjailija, 39, muunsukupuolinen

Taiteen ja sen tekemisen merkitys

Taiteilijat puhuivat työstään kyselylomakkeissa ja haastatteluissa usein 
kutsumusammattina. Samanlaisia tuloksia saatiin myös Taiteen edis-
tämiskeskuksen nuorien taiteentekijöiden kokemuksia käsitelleessä 
tutkimuksessa vuonna 2017.8 Ylipäätään taiteeseen liittyi voimakkaita 
tunteita ja halu tehdä sitä haasteista ja ongelmista huolimatta. Tältä osin 
tutkimushankkeemme ja Taiteen edistämiskeskuksen tutkimuksen 
tulokset ovat hyvin yhteneviä. Kutsumusajattelu ja haasteiden kanssa 
painiskelu näkyvät myös vanhempien taiteilijoiden vastauksissa, joten 
vaikka Taiteen edistämiskeskuksen vuoden 2017 tutkimus kohdistuikin 
nuoriin taiteentekijöihin, voidaan todeta, että ilmiö yhdistää jossain 
määrin kaikkia taiteilijoita. Taiteen yhteiskunnallista merkitystä ja sen 
itseisarvoa on tutkittu valtavasti ja siitä keskustellaan sosiaalisessa medi-
assa ja lehtien palstoilla vuodesta toiseen. Jo yksittäinen internethaku 
sanoilla ”taiteen yhteiskunnallinen merkitys” tuottaa yli puoli miljoonaa 
tulosta. On siis selvää, että taiteella on merkitystä – mutta millaista?

 Taiteilijat puhuivat taiteen tekemisestä usein hyvin intohimoiseen 
sävyyn. Monet haastatelluista ja kyselyyn vastanneista taiteilijoista 
puhuivat taiteesta kutsumuksena tai sisäisenä pakkona. Taiteilijan työtä 
verrattiin toisinaan jopa hulluuteen.

Mun on pakko, mulla on vahva sisäinen pakko. Mä oon lapsesta saakka 
rakastanut tarinoita. Mä olin kyl myös hirvee kusettaja. [naurahtaa] 
Siis koska… siis tarkoitan sitä että musta oli vaan kiva keksii kaikkee 
tarinoita ja sit se joskus meni siihen, että mä saatoin joskus selittää 
kavereille, että mulle on tapahtunu tällaista ja tällaista, kun mitään sel-
laista oikeesti tapahtunut. Mutta… sieltä se kumpuaa. Joo. Semmonen 
vahva sisäinen palo ja pakko.

Kirjailija, 39, muunsukupuolinen

8 Taiteen ja kulttuurin barometri 2017, 34. 
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Se on jonkinlainen sisäinen hulluus. Että tätä on niinku pakko tehdä, 
niinku mä oon monesti sanonu oppilaillekin että tota et älä tee mitään 
ellei oo pakko. Että vasta sitten kun on pakko, niin sitten voi tehdä. Et 
niinku semmonen tekemällä tekeminen, se on ihan tyhjänpäivästä, 
että pitää olla semmonen pakko. Pitää olla joku semmonen paha 
möykky sisällä, jota pitää purkaa.

Kuvataiteilija, 68, mies

Taide koettiin lisäksi merkityksekkääksi myös yhteiskunnallisella tasolla. 
Taiteeseen liitettiin sellaisia arvoja kuin sivistys, luovuus ja mahdollisuus 
muuttaa maailmaa. Taiteilijat mainitsivat myös, että taiteen keinoin oli 
mahdollista kuvata tai sanallistaa sellaisia asioita, jotka muutoin olivat 
vaikeasti lähestyttävissä. Taiteen kautta oli myös mahdollista kommen-
toida yhteiskunnallisia kysymyksiä ja herättää keskustelua.

Mulle taide on sillain supermerkityksellinen asia, että mun on vaikea 
ajatella elämää mitenkään ilman taidetta. Mä saan taiteen katsomi-
sesta ihan valtavasti, ja mä en voi kuvitella sellaista maailmaa, jossa 
ei ois taidetta. Se on niin tärkeää, että taidetta tuetaan. Mä koen, että 
kaikki meidän sivistys liittyy siihen. Taiteella on mahtava voima tehdä 
asioita ja muuttaa kaikkea, vaikuttaa ajatteluun ja ihmisten suhteisiin 
ja ihan kaikkeen. Se on todella merkittävää. Ja taideteoksen merkitys 
ehkä taiteilijana on siinä, että kun sitä työstää, niin se yksittäinen teos 
liittyy aina tosi moneen asiaan. Se linkittyy johonkin suurempaan ja 
siihen laitetaan jotain tosi henkilökohtaisia juttuja, mutta samalla sillä 
osallistutaan keskusteluun tai kommentoidaan jotain.

 Kuvataiteilija, 39, nainen

Yksi tärkeä motivaattori taiteen tekemiselle oli myös kokemus siitä, 
että siinä taiteilija on vahvimmillaan. Kirjailijat kokivat usein, että juuri 
kirjoittamisessa he olivat menestyneet nuoruudesta alkaen, ja siksi päät-
täneet lähteä tavoittelemaan sitä myös myöhemmin. Taide nähtiin sellai-
sena työnä, johon oli myös järkevintä suuntautua, koska sillä tavalla tai-
teilija kykeni parhaiten hyödyntämään omia kykyjään ja vahvuuksiaan.
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Yhteenveto: uskon loikka taiteilijaelämään

Haastatteluissa ja kyselylomakkeissa nousi usein esiin ajatus taiteili-
jaksi ryhtymisestä riskinä. Koska taiteilijuus koettiin taloudellisesti 
epä varmaksi, moni kertoi valinnan taiteilijuuden puolesta vaativan 
rohkeutta. Tällöin esimerkiksi perheen tai ystävien tuki oli erityisen 
tärkeää. Samoin kokemukset positiivisesta palautteesta, ensimmäisistä 
rahallisista palkkioista ja kilpailumenestyksestä toimivat katalyytteinä, 
jotka saivat harrastajan siirtymään kohti entistä ammattimaisempaa 
taiteilijuutta.

 Moni haastatelluista taiteilijoista kuvaa uransa alkua erityisesti uskal-
tamisen näkökulmasta. Aluksi oma taito on saattanut tuottaa epäilyksiä 
ja myös tulevaisuus on pelottanut. Epävarmuus ja halu tehdä taidetta 
asettuvat näissä kertomuksissa vastakkain, mutta ratkaiseva askel kohti 
taiteilijuutta on usein ollut päätös ottaa riski seurauksista huolimatta. 
Tällaista riskinottoa edustavat esimerkiksi osa-aikatyöhön siirtyminen 
tai irtisanoutuminen muusta työstä taiteellisen työskentelyn mahdollis-
tamiseksi, kuvataidekouluun hakeutuminen tai oman yrityksen perusta-
minen. Keskeistä on kuitenkin ajatus siitä, että taide on niin tärkeää, että 
sen vuoksi on järkevää ottaa myös riskejä.

 Uskon loikkaa seuraa taiteilijoilla usein kokemus siitä, että taide kan-
nattaa tavalla tai toisella. Usein tämän kokemuksen tarjoavat taiteesta 
saatavat tulot, joita taiteilija saa vaikkapa ensimmäisestä myydystä tau-
lusta, kustannussopimuksesta tai keikkapalkkiona yhtyeen esiintymi-
sestä. Tulojen ohella tai ehkä jopa niitä enemmän merkitsee kokemus 
siitä, että joku on kiinnostunut taiteesta ja haluaa siitä maksaa. Taiteesta 
saatu rahasumma ei olekaan suoraan verrattavissa sen arvoon taiteili-
jalle, sillä usein pienetkin tulot kannustavat jatkamaan. Taiteellisesta 
toiminnasta saatavia tuloja tärkeämpää on jollain tasolla taiteen saama 
huomio ja arvostus. 

 Ammattitaiteilijuutta tai taiteilijaidentiteettiä eivät tunnukaan ensi-
sijaisesti määrittävän työskentelystä saatavat tulot – vaikka niillä pär-
jäävät taiteilijat ovatkin asiasta ylpeitä – vaan kokemus siitä, että oma 
taide on arvokasta ja sille löytyy myös yleisöä. Taiteen itseisarvo ja oman 
työskentelyn merkitys nousevat taiteilijoilla usein mahdollista leipätyötä 
tärkeämmiksi: muu työ on käytännössä keino rahoittaa omaa taiteellista 
kutsumusta. Moni taiteilijoista kokee oman taiteellisen työskentelynsä 
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niin arvokkaaksi, että muualta saatava, taiteilijuuden takaamaa elantoa 
korkeampi tulotaso ei houkuttele, mikäli se johtaisi omaan taiteeseen 
käytettävän ajan vähenemiseen. 

 Taiteilijan ura on usein polveileva ja jokainen vuosi voi olla hyvinkin 
erilainen. Taiteilijat puhuivat paljon siitä, kuinka välillä kaikki sujuu 
hyvin ja toisinaan koko ajatus taiteen tekemisestä tuntuu vaikealta ja 
mahdottomalta. Silti harva olisi valmis luopumaan työstään taiteilijana. 
Taiteilijaidentiteettiä ylläpitävät taiteilijayhteisöt, työskentelyn ja töiden 
saama näkyvyys, taiteesta saatavat tulot ja ennen kaikkea kokemus siitä, 
että taide tulee nähdyksi, luetuksi tai koetuksi. Usein taiteilijuus on kui-
tenkin sitä, että uskon loikkia tehdään päivästä toiseen. Taiteilijalle taide 
on epävarmuuden ja riskien arvoista.
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