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1 Johdanto

Immateriaalioikeuksin suojataan tietoa ja ilmaisua, jota pidetään yhteiskunnassa tär-

keänä esimerkiksi tiedon luonnin, innovaatioiden, poliittisen ilmaisun ja kulttuurin ke-

hityksen kannalta.1 Tekijänoikeus tuottaa yksinoikeuden määrätä teoksesta valmista-

malla siitä kappaleita ja saattamalla sen yleisön saataviin.2 Tekijänoikeuksien haltijat

ovat jo pitkään vaatineet korkeaa suojan tasoa. Tekijänoikeuksien suoja-alaa on laajen-

nettu kattamaan uusia ilmiöitä ja suoja-aikoja on pidennetty. Usein on vedottu teknolo-

gian kehityksen tekijänoikeudelle aiheuttamiin haasteisiin. Vahvojen tekijänoikeuksien

ylläpitoa on perusteltu, varsinkin digitaalisessa ympäristössä, teosmarkkinoiden luo-

misella. Ilman yksinoikeutta teoksen välittämiseen tai teoskappaleiden valmistamiseen

ei olisi mekanismia, jolla oikeuksia voitaisiin muuttaa taloudellisiksi resursseiksi. Oi-

keuksien haltijat vaativat oikeudellisen kehyksen, joka mahdollistaa markkinat, joilla

oikeuksien taloudellinen hyödyntäminen olisi ylipäänsä mahdollista.

Käsittelen tutkielmassani Digital Single Market -direktiivin3 (DSM-direktiivi) 17

artiklaa eli niin kutsuttu arvokuiluartiklaa.4 DSM-direktiivin myötä oikeudenhaltijat

eivät vaadi pelkästään markkinoiden luomista. 17 artiklan perusteella oikeudenhalti-

jat vaativat markkinoiden toimivan tietyllä tavalla ja johtavan heidän kannaltaan tiet-

tyyn lopputulokseen. Kyse ei ole ainoastaan vaatimuksesta markkinoille pääsystä, vaan

myös oikeudesta pärjätä siellä.5 Vaaditut muutokset perustuvat väittämälle arvokui-

lusta, jonka vuoksi oikeudenhaltijat eivät saa oikeudenmukaista korvausta oikeuksien

hyödyntämisestä. Arvokuilun kaventamisella tavoitellaan sosiaalista kestävyyttä. Sosi-

aalisen kestävyyden mukaan ihmisten perustarpeet tulee tyydyttää ja heille tulee taata

hyvä elämänlaatu. Se käsittää myös sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, jolla tarkoite-

taan taloudellisten resurssien oikeudenmukaista jakautumista ja ihmisten yhtäläisiä

mahdollisuuksia.

Eurooppalainen moderni tekijänoikeus perustuu suuren tarinaan utilitarismista, ta-
1 Justine Pila ja Paul Torremans. European Intellectual Property Law. Oxford University Press, 2016,

s. 80.
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY. 2000 2 - 4 artikla.
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2019/790/EU. 2019.
4 Artiklasta on käytetty englanniksi nimeä ’upload filter’.
5 Tavoiteltavana on kaikkien yhtäläisten mahdollisuuksien sijaan se, että kaikkien toteutuneet tilan-

teet olisivat yhtäläisiä. (equality of opportunity vs. equality of outcome).
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loustieteestä ja markkinoista. Postmoderni tekijänoikeus hylkää tämän narratiivin. Te-

kijänoikeusmarkkinoita tulee säädellä sisällöllisesti ja tekijänoikeudenhaltijoiden mark-

kinoilta saamaan tuottoon tulee vaikuttaa tekijänoikeudellisella lainsäädännöllä. Mo-

derni eurooppalainen tekijänoikeus takaa rawlsilaisen oikeudenmukaisuuden. Sen mu-

kaan on oikeudenmukaista, että tekijänoikeuksien hyödyntämiseen liittyvä arvoketju

jää markkinoiden jaettavaksi. Oikeudenmukaista on, ettei kukaan ole oikeutettu oikeu-

denmukaiseen korvaukseen. Postmoderni eurooppalainen tekijänoikeus hylkää rawlsi-

laisen oikeudenmukaisuuden riittämättömänä ja perustaa ajatuksensa seniläiselle sosi-

aaliselle oikeudenmukaisuudelle.

DSM-direktiivin myötä tekijänoikeutta ollaan taas vahvistamassa, mutta tällä ker-

taa perustelut nojaavat kestävään kehitykseen ja päämääränä ovat oikeudenmukaiset

markkinat. Digitaaliympäristössä EUT:n ja EIT:n ratkaisuissa on pyritty kolmen eri

tahon oikeuksien oikeudenmukaisen tasapainoon.6 Euroopan unionin perusoikeuskirjan

tekijänoikeuksien suoja (17 art. 2 kohta), elinkeinovapaus (16 art.) ja tiedonvälityksen

vapaus (11 art.) ovat suojanneet oikeudenhaltijoita, välittäjiä ja internetin käyttäjiä.

Tekijänoikeuksien oikeudenmukaisen tasapainon kolmikentässä on kuitenkin nel-

jäs taho eli ne, jotka lataavat sisältöä verkkosisällönjakopalveluihin ilman oikeuden-

haltijoiden lupaa. Heidän vastuunsa on esimerkiksi Suomessa sekä rikosoikeudellista

että yksityisoikeudellista, mutta nykyisten turvasatamasäännösten mukaisen notice-

and-takedown -järjestelmän vuoksi he ovat jääneet sivuosaan. Neljäs taho jätetään 17

artiklan automatic takedown -tyyppisessä vastuujärjestelmässä vastuun ulkopuolelle.

17 artikla ja siihen liittynyt lainvalmistelu ei kuitenkaan edes väitä, että ongelma olisi

tässä neljännessä tahossa, vaan joidenkin verkkosisällönjakopalveluiden saamasta liian

suuresta osuudesta teokseen liittyvästä arvoketjusta.

Teknologian kehityksen aiheuttamiin muutoksiin olisi voitu reagoida kilpailuoi-

keudellisesti lisäämällä verkkosisällönjakopalveluiden välistä kilpailua. Vaihtoehtoises-

ti unohdetun neljännen tahon vastuuta voitaisiin palauttaa esimerkiksi notice-and-

notice -järjestelmän avulla. Notice-and-notice -järjestelmässä vastuu jaettaisiin tasa-

puolisemmin kaikkien oikeudenluokkaamiseen osallistuvien kesken. Automatic take-
6 Euroopan unionin perusoikeuskirjan 52 artiklan 1 kohta vaatii, että tiettyyn asiaan liittyvät kaik-

ki perusoikeudet tulee tasapainottaa suhteessa kaikkien muiden perusoikeuksien kanssa. (EUT.
C-314/12. 2014, kohta 63)
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down -järjestelmä ei saavuta eurooppalaisen tekijänoikeuden oikeudenmukaisen tasa-

painon vaatimusta. Notice-and-notice -järjestelmä palauttaisi vastuun pääasiasialliselle

väärintekijälle ja palauttaisi oikeudenloukkausten arvioinnin tuomioistuimiin.

DSM-direktiivin 17 artikla ratkaisee verkkosisällönjakopalveluiden vastuukysymyk-

sen vetoamalla arvokuiluun ja siten sosiaaliseen kestävään kehitykseen eli eräänlaiseen

tekijänoikeudelliseen oikeudenmukaiseen tulotasoon. Tämä ’perusoikeus’ ei ole ennen

kuulunut eurooppalaiseen tekijänoikeuteen. Eurooppalainen tekijänoikeus on siirtymäs-

sä oikeudenmukaisesta tasapainon vaatimuksesta kohti vaatimusta oikeudenmukaisis-

ta markkinoista. Kun postmodernia tekijänoikeudellista tavoitetta lähdettiin sääntele-

mään modernin tekijänoikeuden periaatteiden ja keinojen kautta, tuloksena oli laajasti

kritisoitu, kasuistinen, monitulkintainen ja ristiriitainen direktiivi ja sen 17 artikla. Oi-

keuden syvärakenteen modernit tekijänoikeudelliset periaatteet horjuvat postmodernin

tekijänoikeuden vaatimusten vuoksi.

1.1 Metodi

Käsittelen aluksi tutkielman metodia.7 Tutkielman metodit ovat lainoppi8, oikeusteoria

ja oikeusfilosofia, joita lähestytään kriittisen oikeuspositivismin lähtökohdista. Tekijä-

noikeus näyttäytyy sekä tutkijan että tutkielman silmissä utilitaristisena, modernina ja

markkinoita avaavana, mutta nämä kaikki ovat saman ilmiön eri puolia, jotka löytyvät

oikeuden syvätasoilta.9 Tuorin mukaan teoria oikeuden tasojen erillisyydestä lepää sen

varassa, että lakimuodon tason yksittäiset säädökset ja tuomioistuinratkaisut voivat
7 Millä metodilla metodit valitaan? Kysymykseen vastaaminen edellyttää tietoa metodin valitsijan

arvoista eli siitä, minkä arvojen läpi valitsija katsoo maailmaa. Oikeustieteellisissä pro gradu -
tutkielmissa on tapana käydä aluksi läpi tutkielmassa käytettäviä metodeja. Mielestäni mielek-
käämpää olisi käsitellä lisäksi niitä metodeja, joilla metodit on valittu. Metodeihin vaikuttavat
sekä tutkielmaa tekevän henkilökohtaiset, että tiedeyhteisön omaksumat arvot ja arvostukset. Nä-
mä vaikuttavat metodien valintaan ja ovat usein piilossa tutkielmaa lukevalta. Taitavan lukijan
silmään nämä tausta-arvot ja -oletukset erottuvat tekstiä lukemalla.

8 Merkittävin oikeustieteen metodeista on oikeusdogmatiikka eli lainoppi. Lainopin tehtävä on oi-
keussääntöjen sisällön selvittäminen ja oikeussäännösten systematisointi. (Aulis Aarnio. ”Oikeus-
säännösten systematisointi ja tulkinta”. Teoksessa: Minun metodini. WSOY, 1997, s. 36–37) Lai-
noppi kohdistuu pääasiassa oikeuden pintatasoon eikä ole riittävä metodi tässä tutkielmassa, joka
käsittelee ei-oikeudellista ainesta ja oikeuden syvätasoa.

9 Tuorin mukaan oikeusjärjestys voidaan jakaa kolmeen tasoon. Pintatasoon kuuluvat nopeasti muut-
tuva aines, kuten lait ja tuomioistuinratkaisut. Pinnanalaisia tasoja ovat oikeuskulttuuri ja oikeu-
den syvärakenne. Oikeuden syvemmät tasot muuttuvat pintatasoa hitaammin. Syvätasoilta löyty-
vät eri oikeudenalojen yleiset periaatteet ja perustavanlaatuiset oikeudelliset käsitteet ja kategoriat.
(Kaarlo Tuori. Kriittinen oikeuspositivismi. WSOY, 2000, s. vi–viii)
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olla ristiriidassa oikeusmuodon tuottaman oikeusideologian oikeusperiaatteiden kans-

sa.10 Tutkielmaa pohjustavaa työtä tehdessä heräsi epäilys, että DSM-direktiivin 17

artiklan osalta kyse on Tuorin kuvaamasta tilanteesta. 17 artiklan avulla sosiaaliseen

kestävyyteen liittyviä arvoja tavoitellaan tekijänoikeuden sisältä tavalla, joka poikkeaa

tekijänoikeuden syvätason periaatteista. Tekijänoikeudelle annetaan tavoitteita, jot-

ka ovat vastakkain sen syvempien kerrostumien kanssa. Hypoteesini on, että laajasti

kritisoitu, epäselvä, ristiriitainen ja kasuistinen 17 artikla ilmentää jotain suurempaa

tekijänoikeuden sisäistä ristiriitaa.

Tutkielma tehdään Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan pro gradu --

projektiryhmässä, jonka teema on ’Immateriaalioikeus ja kestävyys’. Tutkimuksen aihe

on siis etukäteen rajattu käsittelemään tiettyä oikeudenalaa ja erityisesti siihen liittyvä,

osittain ei-oikeudellista, ilmiötä, jota voidaan kutsua ’kestävyydeksi’ tai ’kestäväksi

kehitykseksi’. Rajauksen sisällä olen valinnut aiheeni itsenäisesti. Tutkielman teema ja

aihe määrittävät tutkielmassa käytettävät metodit.

Metodini on eräänlainen sovellus Tuorin kriittisestä oikeuspositivismista. Kriittisen

oikeuspositivismin tarkoitus on lisätä oikeuden koherenssiutta esittämällä ja nostamalla

esiin oikeuden sisäistä ristiriitaisuutta. Pyrin yhdistämään Kankaan ongelmakeskeistä

lainoppia sekä Tuorin kriittistä oikeuspositivismia.11 Ongelmakeskeisessä lainopissa on

keskeistä pyrkimys systematisoimaan koko oikeusjärjestystä eikä vain sen osa-aluetta.

Kestävyys ei ole puhtaasti ei-oikeudellinen ilmiö vaan myös oikeudellinen tilkkutäkki.12

Oikeuden fundamentaalikritiikki on Tuorin mukaan mahdollista vain oikeuden ulko-

puolelta, joka on oikeustieteilijälle kielletty asema.13 Kriittinen oikeuspositivismi vastaa
10 Tuori, katso viite 9, s. vi–viii.
11 Kankaan ongelmakeskeisessä lainopissa on aspekteja Tuorin kriittisestä oikeuspositivismista. Kan-

gas kertoo Tuorin olevan henkilö, joka on vaikuttanut hänen tapaansa ajatella oikeutta. (Urpo
Kangas. ”Minun metodini”. Teoksessa: Minun metodini. WSOY, 1997, s. 96)

12 Ei-oikeudellinen normiaines on osittain suodattunut positiiviseksi oikeudeksi. Kestävyyden tilk-
kutäkki koostuu pääasiassa ympäristöoikeudesta, ihmisoikeuksista ja kilpailuoikeudesta. (Baskut
Tuncak. ”The ’new normal’: food, climate change and intellectual property”. Teoksessa: Environ-
mental Technologies, Intellectual Property and Climate Change: Accessing, Obtaining and Protec-
ting. Edward Elgar Pub, 2013, s. 224)

13 Kuten myöhemmin huomataan, kestävyyteen perustuvat argumentit ovat pitkälti oikeuden ulko-
puolisia. Metodien valintaan eli metodien metodeihin liittyvän ongelman vuoksi ei ole mahdollista
selittää lopullisesti miksi pidän kestävyyttä vahvasti oikeuden ulkopuolisena ilmiönä. Tutkielman
lähtöasetelma on ankkuroitava johonkin. Pidän mahdollisena, että kestävyys voitaisiin nähdä vah-
vemmin oikeuden sisällä majailevana ja sen ympärille kietoutuneena ilmiönä. Tämä johtopäätös
vaikuttaisi käyttävien metodien valintaan.
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tähän pyrkimällä osoittamaan kriitikin olevan mahdollista oikeuden sisältä käsin.14 Se

tiedostaa oikeuden sidonnaisuuden yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Kriittinen oikeusposi-

tivismi löytää kritiikin mittapuut oikeuden sisältä, sen pinnanalaisista kerrostumista.15

Se on avoin yhteiskuntateoriaa kohtaa ja yrittää paljastaa kritisoimiensa suuntausten

yhteiskuntateoreettiset sitoumukset.16

Valitsemani metodi täydentää sekä DSM-direktiivin että immateriaalioikeuden ja

kestävyyden välistä tutkimusta, jonka kritiikki on painottunut oikeuden ulkopuoliseen

moraaliseen näkökulmaan. Oikeustieteilijän perustavanlaatuinen tehtävä ja ongelma

on oikeuden ja ei-oikeuden erottaminen. Kriittinen oikeuspositivismi tarjoaa työka-

lut tähän ongelmaan näkemällä positiivisen oikeuden moraalille avoimena normijär-

jestyksenä. Yhteiskunnan moraali ja arvot ovat kerrostuneet oikeuskulttuurin ja oi-

keuden syvärakenteeseen.17 Tutkimuksen tarkoitus on kuitenkin myös palauttaa syvä-

rakenteen abstraktius pintatasolle konkretiaan, jolloin voidaan antaa de lege ferenda

-kannanottoja.18

Oikeus poistaa ristiriitaisuutta ja saavuttaa koherenssin lainkäytön kautta. Tämän

vuoksi pohjustan esittämäni oikeuden sisäisen kritiikin EUT:n ja EIT:n ratkaisuista

löydettäville normitulkinnoille, jotka tarkastelevat oikeusjärjestystä kokonaisuutena.19

1.2 Rajaus, lähteet ja tutkimuskysymykset

17 artiklaa on kritisoitu tutkijoiden keskuudessa laajasti.20 Tutkijat ovat keskittyneet

DSM-direktiivin osalta pääasiassa tekijänoikeuden ja sananvapauden väliseen suhtee-

seen.21 Erityisesti 17 artiklan kohdalla ongelmana on pidetty verkkosisällönjakopal-

veluiden tosiasiallista velvollisuutta valvoa sekä suodattaa käyttäjien lataamaa sisäl-
14 Tuori, katso viite 9, s. ix.
15 17 artiklan osalta kyse on oikeuden tasojen vertikaalisesta ristiriitaisuudesta. Artiklan normit ovat

ristiriidassa syvempien kerrosten periaatteiden kanssa.
16 Tuori, katso viite 9, s. 334–335.
17 Tuori, katso viite 9, s. 336.
18 Kangas, katso viite 11, s. 105.
19 Tuori, katso viite 9, s. 336–338.
20 Ks. Reto Hilty ja Valentina Moscon. ”Modernisation of the EU Copyright Rules Position Statement

of the Max Planck Institute for Innovation and Competition”. Max Planck Institute for Innovation
and Competition Research Paper 12 (2017)

21 Tekijänoikeus antaa ajallisesti rajallisen kielto-oikeuden tietyn ilmaisumuodon suhteen, jolloin se
kaventaa muiden käytettävissä olevia ilmaisumuotoja eli sananvapauden kenttää. Tutkijat ovat
nostaneet esille myös access to information -ongelman.
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töä. Rajaan tämän perinteisen perus- ja ihmisoikeudellisen konfliktitilanteen tutkiel-

man ulkopuolelle. Sen sijaan tarkastelen samansuuntaista ilmiötä eli tekijän oikeutta

oikeudenmukaiseen korvaukseen eli 17 artiklan merkityksessä tekijän oikeutta oikeu-

denmukaiseen osuuteen teoksen koko arvoketjusta. Keskiöön nousee tekijänoikeudessa

tapahtuva murros ja murroksen taustalla vaikuttavat yhteiskuntapoliittiset liikkeet.

Tutkimusongelma on: Kertooko DSM-direktiivin 17 artiklan ympärillä käytävä poik-

keuksellisen voimakas keskustelu ja sitä vastaan esitetty kritiikki jostain eurooppalai-

sen tekijänoikeuden syvätason muutoksesta? Päähuomio kiinnittyy 17 artiklan oikeu-

den pintatasolla aiheuttamien muutosten sijasta eurooppalaisen tekijänoikeuden syvä-

tasoon.

Tutkimuskysymykset seuraavat edellä todetusta:

1. Onko eurooppalaisessa tekijänoikeudessa kestävyyden elementtejä?

2. Tuoko DSM-direktiivi siihen kestävyyden elementtejä?

3. Voidaanko eurooppalaiseen tekijänoikeuteen ottaa kestävyyden elementtejä?

4. Miten luovan työn kestävyydestä tulisi säännellä digitaaliympäristössä?

Näiden tutkimuskysymysten kautta päästään mielestäni mielenkiitoisimpaan de le-

ge ferenda -kannanottoon siitä, tulisiko tekijänoikeuden taustalla olevien arvojen tu-

keutua kestävyyteen siinä määrin kuin DSM-direktiivin 17 artikla tukeutuu? Pyrin

käyttämään lähteitä mahdollisimman monipuolisesti sekä ottamaan huomioon aihees-

ta aiemmin tehdyn tutkimuksen.22 23

1.3 Tutkielman rakenne

Tutkielma koostuu johdannosta, kuudesta pääluvusta ja sisällön kokoavasta kappalees-

ta. Pyrin johdattamaan lukijaa metatekstin eli kertojanäänen avulla. Kirjoitustyylini

sisältää paljon omaa pohdintaa. Tämä on välttämätöntä oikeuden rajoilla liikkuessa,
22 Suomalaista lähdekirjallisuutta on tutkielmani aiheesta valitettavasti huomattavan vähäisesti. Mo-

tivaatio tutkielman tekemiseen on suomalaisen keskeisen kirjallisuuden keskittyminen vain 17 ar-
tiklasta pintatasolle aiheutuviin muutoksiin.

23 Ks. Marianne Ahmaoja. ”DSM-direktiivin vastuujärjestelmä verkkosisällönjakopalveluille - mikä
muuttuu?” Defensor Legis 5 (2019)
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kun metodi ei voi olla pelkkä puhdas lainoppi. Rakenteellisesti pyrin etenemään tutkiel-

massa seuraavasti. Aihetta on ensin lyhyesti taustoitettava yleiskatsauksella teemasta

sekä 17 artiklan sisällöstä. Sitten sukelletaan tekijänoikeuden syvärakenteeseen, jotta

saamme paikannettua oikeusjärjestyksen sisäiset jännitteet ja arvoperustan. Pintata-

solla toiminen ei ole mahdollista ilman syvätasolla määriteltyä tarkkoja käsitteitä ja

ilmiöitä. Määrittelyn jälkeen käydään läpi historiallisen kehityksen päälinjoja. Tämä

käsittää myös aikaisempaan tutkimusperinteeseen kiinnittymisen. Syvätason ja histo-

riallisen muutoksen avulla on mahdollista arvioida nykytilannetta. Näistä näkökulmista

on mahdollista löytää kriittinen näkökulma tutkittavaan aiheesta ilman, että se karkaa

liiaksi oikeuden ulkopuolelta tulevaksi kritiikiksi.

Tutkimuskysymyksiin vastaaminen edellyttää eurooppalaisen tekijänoikeuden his-

torian ja tarkoituksen tutkimista. Käsittelen tekijänoikeuden taustalla esitettyjä erilai-

sia oikeutus- ja tavoiteteorioita. Laajennan perinteistä käsitystä taloustieteellisillä ja

filosofisilla argumenteilla, joilla pyrin kuromaan umpeen kuilun modernin tekijänoikeu-

den oikeutusten ja DSM-direktiivin 17 artiklaan liittyvien oikeutusten ja tavoitteiden

välillä. Toisin sanoen laajennus toimii työkaluna, jolla 17 artiklan EU:n tekijänoikeu-

delle aiheuttamaa suunnanmuutosta voidaan arvioida.

Teoriapainotteisen osuuden jälkeen käsittelen kestävyyttä. Käyn läpi viimeaikai-

sessa kirjallisuudessa usein käsiteltyjä teemoja. Tämän arvioinnin perusteella pyrin

tekemään analogiavertailua nyt käsillä olevaan 17 artiklaan ja sen kestävyyteen. Va-

lotan eurooppalaisen tekijänoikeuden sisältöä erityisesti suhteessa 17 artiklan arvokui-

luun liittyen. EU:n lainsäätäjän tarkoituksen eli tekijänoikeutta koskevien direktiivien

ja niitä koskevien valmisteluasiakirjojen sekä EUT:n ja EIT:n ratkaisujen perusteella

pyrin tekemään johtopäätöksen EU:n tekijänoikeuden filosofisesta ja yhteiskuntapoliit-

tisesta oikeutuksesta ja tavoitteesta. Pyrin hypoteesini mukaisesti osoittamaan miksi

tekijänoikeus on hedelmällinen maaperä kestävyyteen perustuvalle argumentoinnille ja

retoriikalle. Osoitan, miksi 17 artiklan EU:n tekijänoikeusperinteeseen tekemä merkit-

tävä suunnanmuutos on ylipäätään ollut mahdollinen. Lopuksi esitän johtopäätöksen

eurooppalaisesta tekijänoikeuden muuttuneesta sisällöstä ja sen syistä.
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2 Teeman taustoitus

Tekijänoikeudet rajoittavat vapaita markkinoita estämällä muiden vapauksia omaan

omaisuuteen ja ilmaisuun.24 Rajoittamalla markkinoita ne luovat, ainakin nollaa lä-

hestyvien rajakustannusten digitaaliympäristössä, tekijänoikeudelliset markkinat. Im-

materiaalioikeudelliset omistusoikeudet korjaavat aineettomille omaisuuksille ominai-

sen markkinahäiriön.25 Ilman tekijänoikeuksia teoksista vallitsisi runsaus eikä niillä tai

niihin liittyvillä oikeuksilla käytäisi kauppaa, koska teoksia olisi riittävästi kaikkien

saatavilla. Niukkuus on edellytys markkinoiden syntymiselle. Jotkut ovat sitä mieltä,

että teoksia syntyisi tekijänoikeuksista huolimatta tai, että tekijänoikeus ei ole omis-

tusoikeus vaan luonnollinen oikeus, joka kuuluu teoksen tekijälle tämän tekemän työn

vuoksi. Näitä näkökulmia käsitellään myöhemmin.

Otan tutkielmassa tekijänoikeuteen markkinalähtöisen näkökulman. Vahvemmat

perustelut tälle tulevat ilmi tutkielman edetessä. Tässä vaiheessa voitaneen tyytyä sii-

hen, että käsiteltävä 17 artikla löytyy direktiivin IV osaston alta. Osaston nimi on

"Toimenpiteet tekijänoikeuden kannalta toimivien markkinoiden saavuttamiseksi".

2.1 Turvasatamasäännökset EU:ssa

17 artiklan ymmärtämiseksi on käytävä ensin läpi niin sanotut turvasatamasäännök-

set, jotka EU-tasolla löytyvät sähköisestä kaupankäynnistä annetusta direktiivistä eli

sähkökauppadirektiivistä.26. Sekä sähkökauppadirektiivin turvasatamasäännökset että

Yhdysvaltojen vastaavat turvasatamasäännökset perustuvat ajatukselle verkkosisällön-

jakopalveluiden neutraaliudesta – ne ovat vain viestien välittäjiä. Verkkosisällönjako-

palveluiden ei tarvitse tutkia ladatun sisällön mahdollisia tekijänoikeuden loukkauksia.

Näin on osaksi siksi, että se olisi käytännössä mahdotonta.27 Palvelu on yleisölle välit-

tämisen väline eikä yleisölle välittäjä. Verkkosisällönjakopalveluiden toimintaa säänte-

li ennen DSM-direktiiviä sähköisestä kaupankäynnistä annetun direktiivin 14 artikla,
24 Mark A Lemley. ”Faith-Based Intellectual Property”. UCLA Law Review 62.5 (2015), s. 1331.
25 Pila ja Torremans, katso viite 1, s. 22.
26 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY. 2000.
27 YouTubeen ladataan joka minuutti 400 tuntia sisältöä. (Improving our brand safety controls. url:

https://blog.google/topics/google- europe/improving- our- brand- safety- controls/
(viitattu 24. 11. 2019))
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jota kutsutaan ’hosting’-artiklaksi.28 Sen mukaan:

1. Jos tietoyhteiskunnan palvelun tarjoaminen käsittää palvelun vastaanot-

tajan toimittamien tietojen tallentamisen, jäsenvaltioiden on varmistettava,

että palvelun tarjoaja ei ole vastuussa palvelun vastaanottajan pyynnöstä

tallennettujen tietojen osalta, edellyttäen, että:

a) palvelun tarjoajalla ei ole tosiasiallista tietoa laittomasta toiminnasta

tai tiedoista eikä hänen tiedossaan vahingonkorvausvaatimuksen kyseessä

ollen ole tosiasioita tai olosuhteita, joiden perusteella toiminnan tai tietojen

laittomuus on ilmeistä; tai

b) palvelun tarjoaja toimii viipymättä tietojen poistamiseksi tai niihin pää-

syn estämiseksi heti saatuaan tiedon tällaisista seikoista.

2. Edellä 1 kohtaa ei sovelleta, kun palvelun vastaanottaja toimii palvelun

tarjoajan johdon tai valvonnan alaisena.

3. Tämä artikla ei vaikuta tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen mah-

dollisuuteen vaatia jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmän mukaisesti palvelun

tarjoajaa lopettamaan tai estämään väärinkäytökset, eikä se myöskään vai-

kuta jäsenvaltioiden mahdollisuuteen vahvistaa menettelyjä, joita sovelle-

taan tietojen poistamiseen tai niihin pääsyn estämiseen.

Lisäksi sähköisestä kaupankäynnistä annetun direktiivin 15 artiklan mukaan jäsenval-

tiot eivät saa asettaa palvelun tarjoajille 14 artiklassa tarkoitettujen palvelujen toi-

mittamisen osalta yleistä velvoitetta valvoa siirtämiään ja tallentamiaan tietoja eivät-

kä yleistä velvoitetta pyrkiä aktiivisesti saamaan selville laitonta toimintaa osoittavia

tosiasioita tai olosuhteita. 14 ja 15 artikloiden voidaan katsoa muodostavan DSM-

direktiivin 17 artiklan kannalta EU:n turvasatamasääntelyn ydinsisällön. Ennen DSM-

direktiiviä verkkosisällönjakopalvelut ovat vastuussa sisällöstä vain, jos ne on ovat tie-

toisia sisällön lainvastaisuudesta. Lisäksi heidän tulee poistovaatimuksen saatuaan pois-

taa vaadittu sisältö (notice-and-takedown -järjestelmä).

Euroopan unioni on allekirjoittanut World Intellectual Property Organizationin eli
28 Katso viite 26.
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WIPO:n tekijänoikeussopimuksen29 , joka on Bernin yleisopimukseen liittyvä erityisso-

pimus. WIPOn tekijänoikeussopimuksen 8 artiklan julkilausuman mukaan ’on selvää,

ettei pelkkien välittämisen mahdollistavien tai aikaansaavien fyysisten apuvälineiden

tarjoaminen itsessään merkitse tässä sopimuksessa tai Bernin yleissopimuksessa tarkoi-

tettua välittämistä’. 30 8 artiklan julkilausuma mahdollistaa Yhdysvalloissa ja EU:ssa

voimassa olevat turvasatamasäännökset.

2.2 DSM-direktiivin 17 artikla

Käsittelen seuraavaksi lyhyesti DSM-direktiivin eli Euroopan parlamentin ja neuvoston

tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla antaman direktiivin

17 artiklan sisällön.31 Sisällön käsittelyn lisäksi taustoitan direktiiviä suhteessa arvokui-

luun ja verkkosisällönjakopalveluihin. Komissio antoi vuoden 2016 syksyllä ehdotuksen

direktiivistä ’tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla’.32 33 Direktiivi on suu-

rin tekijänoikeuksia koskeva uudistus Euroopan unionissa tietoyhteiskuntadirektiivin

säätämisen jälkeen.34 Uudistus on osa Euroopan komission digitaalisten sisämarkki-

noiden strategiaa Euroopalle.35 36 Tutkielman kannalta olennaiset direktiivin kohdat

löytyvät direktiivin osastosta IV: "Toimenpiteet tekijänoikeuksien kannalta toimivien

markkinoiden saavuttamiseksi".
29 WIPOn tekijänoikeussopimus. 1996.
30 WIPO:n tekijänoikeussopimuksen 8 artikla koskee oikeutta yleisölle välittämiseen. Sen mukaan

kirjallisten ja taiteellisten teosten tekijöillä on, tiettyjen poikkeusten rajoissa, yksinoikeus sallia
teostensa mikä tahansa välittäminen yleisölle johtimitse tai ilman johdinta, mukaan lukien teostensa
saattaminen yleisön saataviin siten, että yleisöön kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada nämä
teokset saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana.

31 DSM-direktiivin 17 artiklan suomenkielisessä käännöksessä on 883 sanaa eli se on poikkeuksillisen
pitkä.

32 Euroopan komissio. COM(2016) 593 final. 14. syyskuuta 2016.
33 Direktiiviehdotus oli laajamittaisen lobbauksen kohteena. 104 yhteisöä antoi palautetta direktii-

viehdotuksesta. Näitä tahoja olivat esimerkiksi verkkosisällönjakopalvelut SoundCloud, YouTube
ja Netflix sekä tekijöitä, esiintyjiä ja tuottajia edustavat GESAC ja IFPI. GESAC piti ehdotusta
lupaavana ja totesi, että tekijöiden ilmaisunvapaus toteutuu vain luomisen vapauden ja oikeuden-
mukaisten korvausten avulla. Verkkopalveluita ja teknologiayritysiä edustava EDIMA varoitti 17
artiklan (ehdotuksessa 13 artikla) lisensointi- ja suodatusvaatimusten rampauttavan innovation ja
heikentävän ilmaisunvapautta Euroopassa. (European Copyright Reform – Safe Harbour and the Va-
lue Gap. url: https://www.reedsmith.com/en/perspectives/2017/06/european-copyright-
reform-safe-harbour-and-the-value-gap (viitattu 24. 11. 2019))

34 Katso viite 2.
35 Euroopan komissio. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle COM(2015) 192 final. 2015.
36 Strategia perustuu kolmelle peruspilarille: 1. Kuluttajien ja yritysten verkkotuotteiden ja -

palveluiden saannin parantaminen koko Euroopassa; 2. Suotuisien olosuhteiden luominen digitaali-
verkoille ja -palveluille; 3. Euroopan digitaalitalouden kasvupotentiaalin maksimointi
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17 artiklan mukaan verkkosisällönjakopalvelujen tarjoaja37 suorittaa direktiivissä

tarkoitetun yleisölle välittämisen tai yleisön saataviin saattamisen, kun se antaa ylei-

sölle pääsyn käyttäjiensä palveluun lataamiin tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin

tai muuhun suojattuun aineistoon. 17 artikla velvoittaakin verkkosisällönjakopalvelu-

jen tarjoajat hankkimaan luvan oikeudenhaltijoilta yleisölle välittämiseen tai yleisön

saataviin saattamiseen. Jos lupaa ei saada, verkkosisällönjakopalvelujen tarjoaja on

vastuussa oikeudettomasta yleisölle välittämisestä tai yleisön saataviin saattamisesta.

Tarjoaja voi välttää vastuun, jos se osoittaa toimineensa artiklan 4 kohdan mukaisesti.

17 artiklassa säädetään verkkosisällönjakopalvelujen tarjoajan velvollisuudesta hank-

kia lupa oikeudenhaltijoilta (1 kohta), sähkökauppadirektiivin turvasatamasäännöksen

soveltamattomuudesta (3 kohta), eräänlaisesta sui generis38 turvasatamasäännöksestä

(4 kohta) ja uusiin verkkosisällönjakopalveluihin liittyvästä poikkeuksesta (kohta 6).

17 artiklan 1 kohdan mukaan:

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että verkkosisällönjakopalvelujen tarjoaja

suorittaa tässä direktiivissä tarkoitetun yleisölle välittämisen tai yleisön

saataviin saattamisen, kun se antaa yleisölle pääsyn käyttäjiensä palveluun

lataamiin tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin tai muuhun suojattuun ai-

neistoon. Verkkosisällönjakopalvelujen tarjoajan on sen vuoksi saatava lupa

direktiivin 2001/29/EY 3 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuilta oikeuden-

haltijoilta, esimerkiksi tekemällä lisensointisopimus, jotta se voi välittää

teokset tai muun suojatun aineiston yleisölle tai saattaa ne yleisön saata-

viin.39

37 DSM-direktiivi määrittelee myös verkkosisällönjakopalvelun tarjoajan. Verkkosisällönjakopalvelun
tarjoajalla tarkoitetaan sellaisen tietoyhteiskunnan palvelun tarjoajaa, jonka päätarkoituksena tai
yhtenä päätarkoituksena on säilyttää suuri määrä käyttäjiensä palveluun lataamia tekijänoikeu-
della suojattuja teoksia tai muuta suojattua aineistoa, jotka palvelu organisoi ja joita se promotoi
voitontavoittelua varten, ja antaa yleisölle pääsy niihin. Voittoa tavoittelemattomien verkkoensyklo-
pedioiden, voittoa tavoittelemattomien koulutusalan tai tieteellisten tietovarastojen sekä avoimen
lähdekoodin ohjelmistojen kehitys- ja jakoalustojen kaltaisten palvelujen tarjoajat, direktiivissä
(EU) 2018/1972 määriteltyjen sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajat, verkossa toimivat markki-
napaikat sekä yritystenväliset pilvipalvelut ja pilvipalvelut, joihin käyttäjät voivat ladata sisältöä
omaan käyttöönsä, eivät ole tässä direktiivissä tarkoitettuja verkkosisällönjakopalvelujen tarjoajia.

38 Curton mukaan artiklan 4 kohta luo uuden turvasatamasäännöksen tietyn tyyppisille verkkosi-
sällönjakopalvelujen tarjoajille. (Natalia Curto. ”EU Directive on Copyright in the Digital Single
Market and ISP Liability: What’s Next at International Level?” (2019), s. 5)

39 Katso viite 3, artikla 17 kohta 1.
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17 artiklan 3 kohdan mukaan:

Kun verkkosisällönjakopalvelujen tarjoaja suorittaa yleisölle välittämisen

tai yleisön saataviin saattamisen tässä artiklassa säädetyin edellytyksin,

sähköisestä kaupankäynnistä annetun direktiivin 14 artiklan 1 kohdassa

säädettyä vastuun rajoitusta ei sovelleta tämän artiklan soveltamisalaan

kuuluviin tilanteisiin.40

17 artiklan 4 kohdan mukaan:

Jos lupaa ei myönnetä, verkkosisällönjakopalvelujen tarjoajat ovat vastuus-

sa tekijänoikeudella suojattujen teosten ja muun suojatun aineiston luvat-

tomasta yleisölle välittämisestä, mukaan lukien tekijänoikeudella suojat-

tujen teosten ja muun suojatun aineiston saattaminen yleisön saataville,

paitsi jos palveluntarjoajat osoittavat, että ne ovat a) toteuttaneet toimia

parhaansa mukaan saadakseen luvan ja b) toteuttaneet toimia parhaansa

mukaan huolellista ammatinharjoittamista koskevien toimialan korkeata-

soisten vaatimusten mukaisesti varmistaakseen, että tietyt teokset ja muu

suojattu aineisto, joista oikeudenhaltijat ovat antaneet palveluntarjoajille

merkitykselliset ja tarvittavat tiedot, eivät ole saatavissa; ja joka tapauk-

sessa c) toimineet oikeudenhaltijoilta riittävän perustellun ilmoituksen saa-

tuaan viipymättä ilmoituksen kohteena olevien teosten tai muun suojatun

aineiston saannin estämiseksi tai niiden poistamiseksi verkkosivustoiltaan

sekä toteuttaneet parhaansa mukaan b alakohdan mukaisesti toimia estääk-

seen niiden tulevat lataukset palveluun.41

17 artiklan 6 kohdan mukaan:

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että kun on kyse uusista verkkosisällönjako-

palvelujen tarjoajista, joiden palvelut ovat olleet yleisön saatavissa unionis-

sa alle kolmen vuoden ajan ja joiden vuosiliikevaihto on alle 10 miljoonaa

euroa, niihin 4 kohdassa vahvistetun vastuujärjestelmän mukaisesti sovellet-

tavat edellytykset rajoitetaan koskemaan sitä, että niiden on noudatettava 4
40 Katso viite 3, artikla 17 kohta 3.
41 Katso viite 3, artikla 17 kohta 4.
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kohdan a alakohtaa ja toimittava riittävän perustellun ilmoituksen saatuaan

viipymättä ilmoituksen kohteena olevien teosten tai muun suojatun aineis-

ton saannin estämiseksi tai niiden poistamiseksi verkkosivustoiltaan. Kun

tällaisten palveluntarjoajien keskimääräinen kuukausittainen yksittäisten

kävijöiden lukumäärä viimeksi kuluneen kalenterivuoden perusteella las-

kettuna ylittää viisi miljoonaa, niiden on myös osoitettava toteuttaneensa

parhaansa mukaan toimia estääkseen niiden ilmoituksen kohteena olevien

teosten ja muun suojatun aineiston myöhemmät lataukset palveluun, joista

oikeudenhaltijat ovat antaneet merkitykselliset ja tarvittavat tiedot.42

Verkkosisällönjakopalveluihin, kuten YouTube, Facebook ja Instagram, on mahdol-

lista ladata laitonta sisältöä. Se voi olla esimerkiksi EIT:n linjausten vastaista viha-

puhetta tai tekijänoikeuksin suojattua materiaalia. Välittäjät ovat välttäneet vastuun

laittoman sisällön osalta sähkökauppadirektiivin 14 artiklan perusteella, joka sääte-

lee säilytyspalveluiden tarjoajien vastuuta. 14 artiklan vapauttaa hosting-palveluiden

tarjoajan vastuusta, jos se ei tiedä laittomasta sisällöstä tai toimii viipymättä sisällön

poistamiseksi tai niihin pääsyn estämiseksi heti niistä tiedon saatuaan. Sähkökauppadi-

rektiivin vastuuta rajoittavia säännöksiä on kutsuttu tekijänoikeuksin suojatun mate-

riaalin osalta myös turvasatamasäännöksiksi. Oikeudenhaltijat ovat katsoneet turvasa-

tamasäännösten aiheuttavan verkkosisällönjakopalveluihin sovellettaessa niin sanotun

arvokuilun.

DSM-direktiivin 17 artikla muuttaa verkkosisällönjakopalveluiden vastuuta. Se kos-

kee verkkosisällönjakopalveluita, jotka tarjoavat käyttäjilleen mahdollisuuden ladata ja

säilyttää palveluun suuria määriä tekijänoikeudella suojattuja aineistoa, jotka palvelu

organisoi ja promotoi voitontavoittelua varten ja antaa yleisölle pääsyn niihin. Esimer-

kiksi YouTube, Facebook ja Instagram sulkeutuvat siten turvasatamasäännösten ulko-

puolelle. 17 artiklan 1 kohdan mukaan verkkosisällönjakopalvelujen tarjoaja suorittaa

tässä direktiivissä tarkoitetun yleisölle välittämisen tai yleisön saataviin saattamisen,

kun se antaa yleisölle pääsyn käyttäjiensä palveluun lataamiin tekijänoikeudella suo-

jattuihin teoksiin tai muuhun suojattuun aineistoon. DSM-direktiivin myötä jo pelkkä

direktiivissä tarkoitetun verkkosisällönjakopalvelun ylläpitäminen näyttäisi tarkoitta-
42 Katso viite 3, artikla 17 kohta 4.
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van yleisölle välittämistä tai yleisön saataviin saattamista.

Verkkosisällönjakopalveluilla on 17 artiklan mukaan vastuu sisällöstä riippumatta

siitä, onko sisältö tallennettu palvelun vai käyttäjän toimesta ja onko palvelu tietoinen

tallennetun sisällön luonteesta vai ei. Se muuttaa ratkaisevasti unionin tekijänoikeus-

lainsäädäntöä ja sähkökauppadirektiivin turvasatamasäännöksiä, joissa säädetään tie-

toyhteiskuntapalvelujen tarjoajien vastuusta palveluihin tallennetusta sisällöstä. Pal-

veluiden on hankittava oikeudenhaltijoilta lupa kaikkeen sellaiseen tekijänoikeudella

suojattuun sisältöön, jota käyttäjät voisivat tallentaa palveluun. Palvelu voi vapautua

vastuusta, jos se on pyrkinyt parhaansa mukaan hankkimaan luvan oikeudenhaltijalta,

toiminut huolellisesti, niin ettei materiaalia ole laittomasta saatavissa sekä noudattanut

notice-and-takedown -järjestelmää.43

Tässä tutkielmassa keskitytään erityisesti 17 artiklan taustalla olevaan arvokuiluun.

Arvokuilussa on kyse sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, joka määritellään myöhem-

min. Arvokuilu ilmenee DSM-direktiivistä eksplisiittisesti johdanto-osan 61 peruste-

lukappaleen ’Oikeudenhaltijoiden olisi saatava asianmukainen korvaus teostensa tai

muun suojatun aineistonsa käytöstä’ sekä direktiivin osaston, jonka alle 17 artikla

kuuluu, nimestä ’Toimenpiteet tekijänoikeuden kannalta toimivien markkinioiden saa-

vuttamiseksi’.

Siirrytään seuraavaksi oikeuden pintatasolta oikeuden syvätasolle. Pyrin nostamaan

esiin taustalla vaikuttavia arvoja eli sitä, miten asioiden tulisi olla.44 Oikeuden pinta-

kerros kertoo, minkälainen tekijänoikeus on. Oikeuden syvemmät kerrokset kertovat

sen, minkälainen tekijänoikeus voi olla, mitä ei-oikeudellista on muuttunu oikeudelli-

seksi ja mitä on tekijänoikeuden taustalla. Tarkastelen seuraavaksi ensimmäistä tutki-

muskysymystä eli sitä, millä arvoilla tekijänoikeudellista sääntelyä on oikeutettu.
43 Katso viite 3, artikla 17 kohta 4.
44 David Humen mukaan tosiasioita kuvaavista lauseista ei voi päätellä normatiivisia, velvoittavia

lauseita.(Tieteen termipankki: Humen giljotiini. url: https://tieteentermipankki.fi/wiki/
Filosofia:humengiljotiini (viitattu 08. 10. 2019)) Ns. Humen giljotiini (David Hume. ”Treatise
of Human Nature”. Teoksessa: Of morals. 1738. Luku 1)
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3 Tekijänoikeuden filosofiset ja yhteiskuntapoliitti-

set oikeutukset ja tavoitteet

Käsittelen seuraavaksi eurooppalaisen tekijänoikeuden taustalla esitettyjä erilaisia oikeutus-

ja tavoiteteorioita. Tekijänoikeuteen liittyvän syvätason käsitteleminen on erityisen

tärkeää, kun joudutaan arvioimaan uutta substanssitason lainsäädäntöä. Teorisointi

tarjoaa ajatusmallin, jonka avulla voidaan ymmärtää ja paljastaa tekijänoikeudelli-

sen sääntelyn taustalla vaikuttavia sosioekonomisia arvoja.45 Miten tekijänoikeutta on

oikeutettu Euroopassa ja minkälaisia tavoitteita tekijänoikeudelle on annettu?

3.0.1 Luonnonoikeus vai utilitarismi? Itseisarvo vai väline?

Tekijänoikeuksille voidaan löytää useita eri oikeutusteorioita. Seuraan kirjallisuudessa

usein käytettyä kahteen eri pääluokkaan tehtävää jaottelua.46 Käsittelen molemmat

pääluokat, jonka jälkeen teen johtopäätöksiä siitä, mille teorioille eurooppalaisen te-

kijänoikeuden voidaan katsoa perustuvan. Kaksi pääluokkaa ovat luonnonoikeudelliset

teoriat ja utilitarismi.47

Jaan luonnonoikeudelliset teoriat hegeliläiseen ja lockelaiseen teoriaan. Hegelin mu-

kaan luovan työskentelyn myötä syntynyt tulos on tekijänsä jatke tai laajentuma. Se on

tekijänsä persoonan ulkoinen ilmentymä.48 Hegeliläistä teoriaa voidaan kutsua myös te-

kijäpersoonaa korostavaksi teoriaksi. Saksalaisessa tekijäpersoonaa korostavassa suun-

tauksessa tekijänoikeus suojelee teosta, joka ilmaisee tekijänsä persoonaa. Tekijänoi-

keus nähdään rajoittamattomana oikeutena.49 Tekijänoikeuden itseisarvoa korostavat

teoriat pitävät tekijänoikeutta rajoittamattoman kaltaisena oikeutena. Luonnonoikeu-

teen perustuva tekijänoikeus tai muu oikeus on voimassa itsenäisesti ja universaalisti

riippumatta positiivisesta lainsäädännöstä.50 Tekijänoikeus ei palvele mitään päämää-
45 Pila ja Torremans, katso viite 1, s. 74.
46 Lee Edwards et al. ”Discourse, justification and critique: towards a legitimate digital copyright

regime?” International Journal of Cultural Policy 21.1 (2015), s. 60–77.
47 Ensimmäinen pääluokka ovat teoriat, joiden mukaan tekijänoikeuksilla on itseisarvoa. Toinen luokka

käsittää teoriat, jotka näkevät tekijänoikeuksilla olevan välineellistä arvoa.
48 G.W.F. Hegel. Philosophy of Right. Batoche Books, 2001, s. 51-55.
49 Caterina. Sganga. Propertizing European Copyright : History, Challenges and Opportunities.

Edward Elgar Publishing Limited, 2018, s. 17–20.
50 Wm. E. Simmonds. ”Natural Right of Property in Intellectual Production”. Yale Law Journal 1.1

(1891), s. 16.

15



rää vaan se on itseriittoinen arvo. Työ pitää palkita ja se on viimekätinen oikeutus

tekijänoikeuden myöntämiselle.

Hegeliläinen teoria selittää pieneltä osin eurooppalaista tekijänoikeutta.51 52 Aineis-

ton luokitteleminen teokseksi edellyttää EUT:n mukaan kahden edellytyksen täytty-

mistä. Ensinnäkin teoksen on oltava tekijänsä luovan henkisen työn tulos, joka tarkoit-

taa, että tekijä on teoksen toteutuksessa kyennyt ilmaisemaan luovia kykyjään tekemäl-

lä vapaita ja luovia ratkaisuja.53 Toiseksi teokseksi voidaan luokitella vain elementtejä,

joita voidaan pitää ilmauksena tällaisesta luovasta työstä.54 Hegeliläinen teoria jämäh-

tää teoksen määrittelyyn eikä pysty selittämään esimerkiksi vaatimusta teoskynnyksen

ylittämisestä. Hegeliläiset teoriat eivät pysty oikeuttamaan tekijänoikeudellisen suojan

jatkumista tekijän kuoleman jälkeen,55 oikeuksien siirtämistä sopimuksin eivätkä sitä,

että toinen jo olemassa olevaa teosta muistuttava teos ei saa suojaa työn itsenäisyy-

destä tai tekijäpersoonan ilmentymästä huolimatta.

Lockelaisen teorian mukaan työn tekeminen oikeuttaa ansaitsemaan tekijänoikeu-

den. Luovan työn tekijä saa välttämättä ideoita ympäröivästä maailmasta ja yhteis-

kunnasta. Tekijä muuttaa tämän inspiraation omalla työllään luovan työn tulokseksi,

jolloin hänelle syntyy luonnollinen oikeus tähän työhön. Omistusoikeus syntyy Locken

mukaan investoimalla työtä luonnollisessa tilassa oleviin asioihin.56 Lockelaista teoriaa

voidaan kutsua myös ansaintateoriaksi. Beckerin mukaan tekijä voi ansaita tekijänoi-

keuden kolmesta eri syystä. Ensinnäkin se voidaan ansaita tekijän siihen käyttämän

erityisen työn ja osaamisen vuoksi. Työn tekeminen on edellyttänyt erityisiä taitoja.

Toiseksi se voidaan ansaita työn tuloksen hyödyllisyyden ja työn luoman arvonlisän

vuoksi. Kolmanneksi tekijälle voi syntyä erityinen side tai tarve työtään kohtaan.57

Lockelaisella teorialla on enemmän selitysvoimaa eurooppalaisessa tekijänoikeudes-

sa kuin hegeliläisellä teorialla. Tietoyhteiskuntadirektiivin johdanto-osan 10 perustelu-

kappaleen mukaan ’Voidakseen jatkaa luovaa ja taiteellista työtään tekijöiden tai esit-
51 Pila ja Torremans, katso viite 1, s. 87.
52 Ks. Painer v Standard : ’Näillä eri ratkaisuilla henkilökuvan tekijä pystyy lyömään teokseensa oman

persoonallisen leimansa.’ EUT. C-145/10. 2011, kohta 92
53 EUT, C-145/10, katso viite 52, kohdat 87–89.
54 EUT. C-310/17. 2018, kohta 37.
55 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/116/EY. 2006, 1 artikla.
56 John Locke. Second Theatise of Goverment. The Project Gutenberg, 2005, Osa 27.
57 Lawrence C. Becker. ”Deserving to Own Intellectual Property”. Chicago-Kent Law Review 68.2

(1993), s. 620-627.
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täjien on saatava asianmukainen korvaus työnsä käyttämisestä, kuten myös tuottajien

voidakseen rahoittaa tällaista työtä.’ Lockelainen teoria vaatii tehdylle työlle jonkinlai-

sen korvauksen.58 Sillä ei voida kuitenkaan perustella korvauksen omistusoikeudellista

luonnetta.59 Korvaus voisi olla esimerkiksi palkkaa tai palkinto. 60 61

3.0.2 Utilitarismi

Eurooppalaisen tekijänoikeuden oikeutus on perustunut pääasiassa utilitarismille.62 63

64 Yksinoikeuksia myönnetään, koska uskomme Euroopan olevan parempi paikka niiden

kanssa kuin ilman niitä.65 Klassisen utilitarismin kehittäjinä pidetään 1700- ja 1800-

luvun filosofeja ja taloustieteilijöitä David Hume66, Adam Smith67, Jeremy Bentham68

ja John Stuart Mill69. Utilitarismi nostaa hyvinvoinnin maksimoinnin periaatteen kri-
58 Ylipäänsä miten korvaus voidaan jokaisen tekijän osalta määritellä vai kuuluuko kaikille sama

korvaus?
59 Pila ja Torremans näkevät immateriaalioikeuksien omistusoikeudellisen luonteen koostuvan kolmes-

ta eri osasta. Ensimmäisessä immateriaalioikeudelliset omistusoikeudet ovat yksinoikeuksia. Ne ta-
kaavat haltijalleen oikeuden estää kaikkien muiden immateriaalioikeuteen liittyvän käytön. Toisen
osan mukaan omistusoikeudet ovat tuloon oikeuttavia oikeuksia. Tämä oikeus ei realisoida ilman
oikeudenhaltijan toimia, toisin kuin yksinoikeudellinen luonne. Oikeudenhaltijalla tulee olla halu
taloudellisen hyödyn realisoimiseen. Tämän jälkeen hänen tulee tehdä toimia hyödyn realisoimisek-
si. Kolmanneksi jonkun tulee olla valmis maksamaan immateriaaliseen hyödykkeen käytöstä. (Pila
ja Torremans, katso viite 1, s. 81–86)

60 Ks. Heidi Williams. Incentives, prizes, and innovation. 2010
61 Van Houweling mukaan tekijänoikeus voidaan ymmärtää taloudellisena tukena, jonka myötä luovien

teosten tekeminen on mahdollista. Teknologian kehityksen vuoksi teoksen yleisölle välittämisen ja
teoskappalaiden valmistamisen kustannukset ovat laskeneet merkittäväksi. Onko tekijänoikeuden
subventiotarkoitus siksi menettänyt merkityksensä? (Molly Shaffer Van Houweling. ”Distributive
Values in Copyright”. Texas Law Review 83.6 (toukokuu 2005), s. 1537–1538) Rajakustannusten
lähestyessä nollaa tekijänioikeuden sijoituksia turvaava funktio menettää merkitystään.

62 Pila ja Torremans, katso viite 1, s. 93.
63 Utilitarismi, ja sen taloustieteelliset sovellutukset, selittävät itseasiassa koko Euroopan unionia ja si-

sämarkkinoita. Utilitaristiset tavoitteet löytyvät myös EU:n tekijänoikeuden kannalta relevanteista
direktiiveistä. Esimerkiksi tietoyhteiskuntadirektiivin johdanto-osan 4 perustelukappaleen mukaan
tekijänoikeuksien harmonisoiminen edistää perusoikeuskirjan 17 artiklan tavoitteita. Se johtaa mer-
kittäviin luovuuden ja innovaation investointeihin, joka parantaa EU:n kilpailukykyä sekä ylläpitää
ja edistää työllisyyttä.

64 ’Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien oikeudellisten puitteiden yhdenmukaistaminen lisää oikeusvar-
muutta ja täyttää henkisen omaisuuden korkeatasoisen suojan vaatimukset sekä edistää siten mer-
kittäviä investointeja luovuuteen ja innovaatioon, mukaan lukien verkostoinfrastruktuuriin, mikä
puolestaan johtaa Euroopan teollisuuden kasvuun ja sen kilpailukyvyn parantumiseen sekä sisällöl-
lisen tarjonnan että tietotekniikan osalta ja yleisemmin monilla teollisuuden ja kulttuurin aloilla.
Tämä ylläpitää työllisyyttä ja edistää uusien työpaikkojen luomista.’ (katso viite 2, Johdanto-osan
4 kohta)

65 Lemley, ”Faith-Based Intellectual Property”, katso viite 24, s. 1328.
66 A Treatise of Human Nature (1739-1740)
67 The Theory of Moral Sentiments (1759)
68 An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789)
69 Utilitarianism (1861)
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teeriksi, jolla voidaan arvioida tekoja, instituutioita tai yhteiskunnallisten resurssien

jakoa. Utilitarismin toisen periaatteen, hyvinvointiopin, mukaan ainoa tavoittelemisen

arvoinen asia on hyvinvointi.

Utilitaristiset teoriat nojaavat siihen taustaoletukseen, että luovan työn tuloksilla

on yhteiskunnallista sosiaalista arvoa. Kustannus-hyötyanalyysin avulla utilitaristit ar-

vioivat sitä onko tekijänoikeuksista enemmän hyötyä kuin haittaa. Jos analyysin tulos

on, että hyvinvointi ei ole suurempi tekijänoikeuksia hyödyntämällä verrattuna teki-

jänoikeuksien puuttumiseen, ei tekijänoikeuksien olemassaololle ole oikeutusta. Teki-

jänoikeudet tarjoavat kannustimen luoda uusia yhteiskunnallisesti ja kulttuurillisesti

merkityksellisiä teoksia. Kannustin lisää investointeja luovaan työhön ja niiden tu-

losten levittämiseen. Utilitarismin mukaan tekijänoikeuksien oikeutus on myös niiden

kyky nostaa kulttuurillisesti merkittävien teosten määrää.

Utilitarismissa pyritään yleiseen oikeudenmukaisuuskäsitykseen, joka nostaa tehok-

kuudeen korkeimmaksi hyveeksi. Tehokkuus tarkoittaa ihmisten kykyä muuttaa yhteis-

kunnalliset resurssit hyvinvoinniksi.70 Utilitaristeille oikeudenmukainen yhteiskunta on

sellainen, jonka instituutiot maksimoivat hyvinvoinnin.71 Utilitarismin hyvinvoinnin

maksimoinnin tavoittelu voi johtaa oikeudenmukaisuuden kannalta kyseenalaisiin lop-

putuloksiin. Joidenkin perusoikeuksia voitaisiin kaventaa tai evätä kokonaan, jos yh-

teiskunnan hyvinvoinnin maksimointi sitä vaatisi. Utilitarismi ei sovellu yhteiskunnan

julkiseksi oikeudenmukaisuuskäsitykseksi, koska se ei ota huomioon demokraattista

vaatimusta tasa-arvosta.72

Jos tekijänoikeuksilla ei ole luonnonoikeudellisesta teorioista poiketen itseisarvoa,

voidaan niille asettaa rajoituksia siltä osin, kun ne eivät palvele lainsäätäjän tavoi-

tetta tai hyvinvoinnin maksimoinnin päämäärää. Eurooppalainen tekijänoikeus sisäl-

tää monia rajoituksia, joita luonnonoikeudellinen käsitys tekijänoikeudesta ei pysty

selittämään. Tämä eurooppalaisen tekijänoikeuden utilitaristinen ominaisuus käy il-

mi myöhemmin käsiteltävistä Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) ja Euroopan

ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) ratkaisuista.
70 Jukka Mäkinen et al. John Rawlsin oikeudenmukaisuuskäsityksen merkitys normatiiviselle talous-

tieteelle. Helsinki School of Economics, 2004, s.10.
71 Mäkinen et al., katso viite 70, s.8.
72 Mäkinen et al., katso viite 70, s.12 ja s.212.
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Usein käytetty vastaväite utilitaristista teoriaa vastaan on, että luovaa työtä tehtäi-

siin, vaikka taloudellista kannustinta ei olisi lainkaan.73 Luovan työn tekijät jatkaisivat

työtään ilman taloudellista korvausta esimerkiksi kunnia- tai intohimosyistä. Tämä ar-

gumentti menettää tässä tutkielmassa merkitystä, koska DSM-direktiivi perustellaan

nimenomaan luovan työn tekijöiden tarpeella saada oikeudenmukainen korvaus teke-

mästään työstä.74 75 Toinen utilitarismiin kohdistuva argumentti on moraalisen rela-

tivismin ongelma: ihmisillä on erilaiset käsitykset tavoiteltavasta hyödystä.76 Utilita-

rismin kannalta ilmeinen kysymys on seuraava: Miten tavoiteltava arvo määritellään?

EU:n ja varsinkin DSM-direktiivin taustalla on tavoite toimivista sisämarkkinoista.

17 artiklan sääntelytavoitteiden taustalla on sekä implisiittisesti että eksplisiittises-

ti ’toimivat tekijänoikeusmarkkinat’. Tämän vuoksi voidaan todeta, että teosten arvo

määritellään markkinoilla.77

3.0.3 Pääteorioiden keskeiset erot

Sekä luonnonoikeudelliset teoriat että utilitaristiset teoriat tunnustavat tarpeen lain-

säädännölle, jonka mukaan tekijänoikeuksia myönnetään. Luonnonoikeudellisessa kat-

santotavassa tekijänoikeuden myöntäminen on lainsäätäjän moraalinen velvollisuus,

kun taas utilitaristisessa katsannossa se on tehokas väline tavoitellun yhteiskunnalle

arvokkaan tavoitteen saavuttamiseksi. Utilitaristien mielestä omistusoikeus on oikeu-

tettu, jos se hyödyttää yhteiskuntaa kokonaisuutena. Luonnonoikeudellisessa mielessä

omistusoikeus on oikeutettu, jos se hyödyttää tiettyä valittua tahoa eli tässä tapauk-

sessa luovan työn tekijää. Tutkielman kannalta tärkeä ero on, että luonnonoikeudel-

liset teoriat palkitsevat työtä omistusoikeuden kaltaisella oikeudella riippumatta sen

tuomasta arvosta ja utilitaristiset teoriat kannustaakseen työhön, jonka tulos voi olla

yhteisön kannalta arvokasta. Luonnonoikeudellisesti perusteltu omistusoikeus on val-
73 Ronald V. Bettig. ”Critical perspectives on the history and philosophy of copyright”. Critical Studies

in Mass Communication 9.2 (1992), s. 131–133 Pila ja Torremans, katso viite 1, s. 22
74 ’Oikeuden haltijoiden olisi saatava asianmukainen korvaus teostensa tai muun suojatun aineistonsa

käytöstä.’ (katso viite 3, Johdanto-osan 61 kohta)
75 Eurooppalainen tekijänoikeus on jokatapauksessa hybridi, jonka taustalla on löydettävissä sekä

luonnonoikeudellisia että utilitarisia teorioita.
76 Jussi Mäkinen. ”Tekijänoikeus ja sananvapaus” (2004), s. 28.
77 Saman suuntaisesti Välimäki, jonka mukaan digitaalisilla teosmarkkinoilla kaivataan ratkaisua,

jonka avulla käyttäjät pystyisivät ’äänestämällä’ kompensoimaan tekijöitä. (Mikko Välimäki. ”Te-
kijänoikeus ja sananvapaus”. Lakimies 2 [2004], s. 273)
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taoikeus, jonka alkuperä on mielivaltainen. Utilitaristinen omistusoikeus on valtaoi-

keus, jonka alkuperä on kompetenssi. Kompetenssi arvioidaan markkinamekanismin

kautta.78 Tämä poikkeaa luonnonoikeudellisista teorioista, jotka pitävät pelkän sub-

jektiivisen teoksen, ala-arvoisenkin, eteen nähdyn työn olevan riittävää, jolloin tekijän

kompetenssilla ei ole merkitystä.79

17 artiklan kohdalla keskiössä on arvokuilu, jota perustellaan kestävällä kehityksel-

lä. Luovan työn tekijöille tulisi taata oikeudenmukainen osuus teosten käytöstä synty-

västä arvosta. Mitä kestävä kehitys tässä mielessä on? Liittyykö se enemmän luonno-

noikeuteen vai utilitarismiin? Käsittelen seuraavaksi kestävää kehitystä, jotta saamme

tähän vastauksen.

4 Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on yhteiskunnallinen liike, jonka ytimessä on ajatus nykyhetken tar-

peiden tyydyttämisestä tavalla, joka mahdollistaa tarpeiden tyydytyksen myös tule-

vaisuudessa. Sen mitä teemme tänään pitää olla mahdollista myös tulevaisuudessa.80

81 Kestävää kehitystä puitiin ensimmäisen kerran Yhdistyneiden kansakuntien (YK)

niin sanotussa ’Bruntlandin komissiossa’, joka järjestettiin vuonna 1987. Kestävä ke-

hitys lepää kolmen alapilarin päällä, jotka ovat ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen

kestävyys.82 Kestävyyteen liittyy vahvasti kehitys (development). YK:n ja WIPO:n so-

pimuksen perusteella WIPO:n yhtenä tarkoituksena on luovaan työhön kannustamisen

avulla edistää kehitysmaiden taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kehitystä.83 Tässä

työssä käsiteltävät teemat koskevat sosiaalista kestävyyttä.
78 Taloudellinen arvo ei ole reaalisesta arvosta irtonainen asia. Yhteisö asettaa arvon markkinameka-

nismin kautta. Se on seurausta toiminnasta, joka hyödyttää muita. Se on seurausta kompetenssista.
79 Äärimmäinen luonnonoikeuteen perustuva tekijänoikeus ei ottaisi kantaa teoskynnyksen ylittymi-

seen. Teoskynnyksella tarkoitetaan sitä tasoa tai erotusta, joka uudelta teokselta vaaditaan verrat-
tuna kaikki vanhoihin teoksiin, jotta uusi teos saisi tekijänoikeudellista suojaa.

80 Gro Harlem Brundtland. Report of the World Commission on environment and development:"our
common future." United Nations, 1987.

81 We define it [...sustainable development] as paths of human progress that meet the needs and
aspirations of the present generation without compromising the ability of future generations to
meet their needs.

82 Sudhir Anand ja Amartya Sen. ”Human Development and Economic Sustainability”. World Deve-
lopment 28.12 (2000), s. 2029 –2049. issn: 0305-750X.

83 Agreement between the United Nations and the World Intellectual Property Organization. 17. jou-
lukuuta 1974, Art. 1.
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4.1 Sosiaalinen kestävyys

Griessler ja Littig jakavat sosiaalisen kestävyyden kolmeen eri ulottuvuuteen. Ensim-

mäinen ulottuvuus käsittää perustarpeiden tyydyttämisen ja elämänlaadun. Toinen

ulottuvuus käsittää sosiaalisen oikeudenmukaisuuden. Sosiaalisella oikeudenmukaisuu-

della tarkoitetaan taloudellisten resurssien oikeudenmukaista jakautumista ja ihmisten

yhtäläisiä mahdollisuuksia. Kolmas ulottuvuus liittyy sosiaalisen koherenssiin eli sii-

hen miten erilaiset, esimerkiksi vähemmistöistä koostuvat, sosiaaliset verkostot vuoro-

vaikuttavat suhteessa toisiinsa.84 Tämän tutkielman kannalta toisella ulottuvuudella

eli sosiaalisella oikeudenmukaisuudella ja vielä tarkemmin taloudellisten resurssien oi-

keudenmukaisella jakautumisella on eniten merkitystä.

4.1.1 John Rawls

A Theory of Justice on John Rawlsin klassikkoteos, jossa hän esittää ajatuksensa sosi-

aalisesta oikeudenmukaisuudesta.85 Rawlsin mukaan epätasa-arvoa esiintyy välttämät-

tä kaikissa yhteiskunnissa.86 Siitä ei Rawlsin mukaan kuitenkaan seuraa, että kaikki

yhteiskunnat olisivat välttämättä epäoikeudenmukaisia. Rawls pyrkii osoittamaan, että

hänen käsityksensä oikeudenmukaisuudesta reiluutena on utilitarismia parempi perus-

ta demokraattiselle yhteiskunnalle.87 Rawlsin sosiaalinen oikeudenmukaisuus ei edel-

lytä sosiaalista tai taloudellista tasa-arvoa. Epätasa-arvo yhteiskunnassa on hyväksyt-

tävää, jos yhteiskunta täyttää Rawlsin oikeudenmukaiselle yhteiskunnalle asettamat

edellytykset. Kyse on ennen kaikkea mahdollisuuksien tasa-arvosta. Rawlsin mukaan

oikeudenmukaisen yhteiskunnan tulee täyttää kaksi periaatetta:88

1. Jokaisella persoonalla tulee olla yhtäläinen oikeus laajimpaan mahdolliseen yh-

täläisten perusvapauksien kokonaisjärjestelmään, joka on yhteensopiva kaikkia
84 Erich Griessler ja Beate Littig. ”Social sustainability: a catchword between political pragmatism

and social theory”. International Journal for Sustainable Development 8.1/2 (2005), s. 65–79.
85 John Rawls. A Theory of Justice : Original Edition. Vol. Original edition. Harvard University Press,

1971.
86 John Rawlsia pidetään merkkitävimpänä utilitarismin oikeudenmukaisuuskäsityksen modernina

kriitikkona. Mäkisen mukaan Rawlsin teorian keskeisin kysymys koskee demokraattisen yhteiskun-
nan keskeisten instituutioiden oikeudenmukaisuutta. Instituutioiden olemassaolon tarkoitus on tar-
jota toimintaympäristö, jossa yhteiskunnan jäsenet voivat tavoitella omia päämääriään. (Mäkinen
et al., katso viite 70)

87 Rawls, katso viite 85, s. viii.
88 Mäkinen et al., katso viite 70, s.17.
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koskevan samanlaisen vapauden järjestelmän kanssa [yhtäläisten vapauksien pe-

riaate].

2. Sosiaaliset ja taloudelliset epätasa-arvoisuudet on järjestettävä niin, että ne:

(a) ovat suurimmaksi eduksi heikoimmassa asemassa oleville, reilun säästämis-

periaatteen kanssa yhteensopivasti [eroperiaate].

(b) liittyvät virkoihin ja asemiin, jotka ovat kaikille avoimia mahdollisuuksien

reilun yhtäläisyyksien ehdoilla [yhtäläisten ja reilujen mahdollisuuksien pe-

riaate].89

Ensimmäisen periaatteen mukaan jokaisella on yhtäläinen oikeus yhtäläisten perusoi-

keuksien järjestelmään, joka ei rajoita muiden vastaavia oikeuksia.90 Toisen periaat-

teen mukaan sosiaalinen ja taloudellinen eriarvoisuus voidaan hyväksyä vain kahden

ehdon toteutuessa. Ensinnäkin epätasa-arvon tulee kohtuudella odottaa koituvan kaik-

kien hyödyksi. Toiseksi eriarvoisuus on hyväksyttävissä vain, kun se liittyy asemiin ja

virkoihin, joista kaikki voivat avoimesti kilpailla mahdollisuuksien tasa-arvon lähtökoh-

dista.91

Moderni, oikeudenmukaiseen tasapainoon pyrkivä, eurooppalainen tekijänoikeus

näyttäisi täyttävän Rawlsin ehdot.92 Oikeudenmukainen tasapaino -doktriini varmistaa

perusoikeuksien takaamisen, ja siten ensimmäisen periaatteen.93 Tekijänoikeus lähtee

markkinoiden luomisesta ja asettaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet luoda teoksia.

Tekijänoikeudet takaavat kaikille samat mahdollisuudet päästä käsiksi ’virkoihin ja

asemiin’ eli positioon, jossa tekijästä tulee tekijänoikeudenhaltija. Teoksiin liittyvillä

oikeudenhaltijoilla on yhtäläiset mahdollisuudet valita tapa, joilla saattaa teoksia ylei-

sön saataviin tai valmistaa teoskappaleita. Näin ollen tekijänoikeusjärjestelmä takaa

avoimen kilpailun mahdollisuuden tasa-arvon lähtökohdista toisen periaatteen toisen

edellytyksen mukaisesti. Entä täyttyykö eroperiaatteen edellytys? Voidaanko tekijänoi-
89 Rawls, katso viite 85, s.302–303.
90 ’Each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties

compatible with a similar system of liberty for all.’ (Rawls, katso viite 85, s. 53)
91 ’Social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected

to be to everyone’s advantage, and (b) attached to positions and offices open to all.’ (Rawls, katso
viite 85, s. 53)

92 Vaikein täytettävä ehto on toisen periaatteen A-kohta.
93 Oikeudenmukaista tasapainoa käsitellään myöhemmin kappaleessa kuusi.
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keuksien katsoa koituvan kaikkien hyödyksi? Kuten aiemmin on todettu, utilitarismi

on voimakkain eurooppalaisen tekijänoikeuden selitysteoria. Tekijänoikeudet on oikeu-

tettu, koska ne tuottavat kustannus-hyötyanalyysin perusteella enemmän hyötyä kuin

haittaa. Jos tulos olisi toinen, ei tekijänoikeuksille olisi tarvetta. Käsitellään seuraavaksi

tarkemmin eroperiaatetta.

4.1.2 John Rawls ja eroperiaate

Eroperiaatteen ydinajatus on, että tulosten epätasa-arvo yhteiskunnassa on oikeuden-

mukaista, jos se tuottaa heikoimmissa asemissa oleville parhaan mahdollisen lopputu-

loksen. Eroperiaate tunnistaa ihmisten erilaiset kyvyt saavuttaa tavoiteltuja hyötyjä.

Joidenkin ihmisten kyvyt mahdollistavat tehokkaamman hyötyjen tavoittelun.94 Ero-

periaatteen säästämisperiaate koskee sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta. Sääs-

tämisperiaate on eroperiaatteen erillinen ja sitä rajoittava osa.95 Eroperiaate pyrkii rat-

kaisemaan utilitarismin sokeuden saavutetun maksimaalisen hyödyn jakamiselle. Ero-

periaate siis sisältää utilitarismin tehokkuusvaatimuksen Rawlsin hyväksymässä muo-

dossa.

Rawls selventää eroperiaatetta esimerkillä. Yritteliääseen omistavaan luokkaan kuu-

luvalla yhteiskunnan jäsenellä on paremmat tulevaisuuden näkymät kuin kouluttamat-

tomaan työväenluokkaan kuuluvalla. Rawlsin mukaan näin olisi vaikka ilmeiset sosiaa-

liset epäoikeudenmukaisuudet poistettaisiin. Eroperiaatteen mukaan tämä tulevaisuu-

den odotusarvoja koskeva epäoikeudenmukaisuus on oikeutettu vain, jos se koituu kou-

luttamattomaan työväenluokkaan kuuluvan eduksi. Tulevaisuuden odotusarvoa koske-

va epäoikeudenmukaisuus voidaan hyväksyä vain, jos odotusarvojen erojen kaventami-

nen johtaisi työväenluokkaan kuuluvan vieläkin heikompaan asemaan. Kun muut oi-

keudenmukaisen yhteiskunnan periaatteet otetaan huomioon, yritteliääseen luokkaan

kuuluvan parempi tilanne toimii kannustimena, jolloin talous toimii tehokkaammin

ja innovaatio etenee nopeampaa tahtia. Näin heikossa asemissa olevien tilanne para-
94 Käsittääkseni Rawls yrittää eroperiaatteella oikeuttaa elämän sattumanvaraisen ja mielivaltaisen

elementin. Puhtaan sattuman kauttaa toinen syntyi ja kasvoi hyväosaisessa perheessä ja toinen
huono-osaisessa. Rawlsin mukaan erot voidaan oikeuttaa sillä, että on tehokkaampaa hyödyntää
hyväosaisen positiivista sattumaan yhteiskunnan edistämiseksi kuin yrittää tasata sattuman vaiku-
tus ennen kuin yhteiskuntaa edistäviin toimiin ryhdytään. Tämä heijastelee immateriaalioikeuden
ja tekijänoikeuden luonnetta, joka ei pyri tasoittamaan elämän sattumanvaraista elementtiä.

95 Mäkinen et al., katso viite 70, s.19.
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nee tehokkuuden myötä.96 Luonnollisia ja sosiaalisia satunnaisuuksia ihmisten välillä

ei tarvitse poistaa, koska ne voidaan valjastaa palvelemaan kaikkien etuja.97 Satun-

naisuudet johtavat siihen, että talouden tehokkuusvaatimus toteutuu toisten ihmisten

osalta paremmin kuin toisten. Taloudellinen tehokkuus hyödyttää myös heikoimmissa

asemissa olevia. Jos paremmassa asemassa olevat korvattaisiin talouden koneistoista

heikommassa asemassa olevilla, tulos olisi huonompi myös heikommassa asemissa ole-

vien osalta.

Hyvässä ja heikossa asemassa olevien odotusarvot määrittyvät yhteiskunnassa ta-

louden kautta, jota voidaan luonnehtia tehokkuusperiaatteen mukaisiksi kilpailullisiksi

markkinoiksi. Rawlsin mukaan hänen teoriansa yhdistää demokraattisen tasa-arvon

ajatuksen liberaalin markkinatalouden kanssa ja ottaa huomioon taloudellisen tehok-

kuuden ja tuottavuuden vaatimukset.98

4.2 Immateriaalioikeus ja kestävä kehitys

Rawlsia kohtaan esitetyn kritiikin ymmärtämiseksi on ensin käsiteltävä kestävää ke-

hitystä. Kartoitan seuraavaksi, mitä muutoksia ja keskustelua immateriaalioikeuden

ja kestävyyden välillä on tapahtunut 2000-luvulla. Taustoitan ja esitän joitakin esi-

merkkitapauksia, jotka ovat hyödyllisiä 17 artiklaan liittyvien ongelmien tulkitsemisen

kannalta.99 Käyn läpi muutamia merkittävimpiä kirjallisuudessa käytyjä keskusteluja

kestävyyteen ja immateriaalioikeuksiin liittyen erityisesti välttämättömiin lääkkeisiin

ja ilmastonmuutoksen kannalta välttämättömien teknologioiden osalta. Teemasta käy-

ty oikeustieteellinen keskustelu on pitkälti modernille immateriaalioikeudelle kriittistä,

mikä vaikeuttaa analyysia.100 Muita merkittäviä keskusteluja on käyty liittyen elintar-
96 Rawls, katso viite 85, s. 68.
97 Mäkinen et al., katso viite 70, s.114.
98 Mäkinen et al., katso viite 70, s.104 ja 113.
99 Tarkoituksena on osoittaa, että DSM-direktiiviin liittyvä kestävyys ei ole ensimmäinen kerta, kun

immateriaoikeudellista keskustelua värittävät kestävyyteen liittyvät argumentit. Näin nyt käsillä
oleva ilmiö voidaan liittää aiempaan vastaavaan argumentointiin ja niihin liittyvään tutkimukseen.

100Aiheen ympärillä käytävä diskurssi on polarisoitunutta. Eri ääripäiden perustavanlaatuiset taus-
taoletukset eroavat paljon. Käsittääkseni tästä syystä kiinnostus aiheen käsittelyyn molemmista
näkökulmista jää vajaavaiseksi.
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viketurvaan, kasvinjalostajanoikeuksiin101102, perinnetietoon103 ja perinneilmaisuun104.

Kestävyyttä ja immateriaalioikeuksia koskevassa keskeisessä kirjallisuudessa näyt-

täisi vallitsevan kestävyyden ja immateriaalioikeuden välisen törmäyksen osalta vinou-

ma. Asiaan perehtyneet tutkijat tarkastelevat teemaa pääsääntöisesti erittäin kriitti-

seen, jopa ideologiseen, sävyyn.105 Immateriaalioikeudet käsitetään ihmisoikeuksiksi.

Useat 2000-luvun alun tutkimukset käsittelevät immateriaalioikeuksia ihmisoikeusläh-

töisesti.106107108 Immateriaalioikeusjärjestelmän nähdään vaikuttavan merkittävästi ih-

misten mahdollisuuksiin nauttia ihmisoikeuksista tai muista oikeuksista, jotka tutkijat

näkevät ihmisoikeustyyppisinä.109

Immateriaalioikeuden ja kestävän kehityksen kannalta olennainen oikeussääntö on

TRIPS -sopimuksen (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property

Rights) 8 artikla, jonka mukaan sopimuksen jäsenet voivat laatiessaan tai muuttaes-

saan omia kansallisia lakejaan ja määräyksiään ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin ylei-

sen terveyden ja ravintohuollon suojelemiseksi samoin kuin yleisen edun edistämiseksi

sellaisilla aloilla, jotka ovat elintärkeitä niiden yhteiskunnallis-taloudelliselle ja tekno-

logiselle kehitykselle edellyttäen, että sellaiset toimenpiteet ovat yhdenmukaiset tä-
101Hans Haugen. ”Food Security and Intellectual Property Rights: Finding the Linkages”. Teoksessa:

Intellectual Property and Human Development: Current Trends and Future Scenarios. Cambridge
University Press, 2010, s. 103–131.

102Patricia Kameri-Mbote ja James Otieno-Odek. ”Genetic use restriction technologies and sustainable
development in eastern and southern Africa”. Teoksessa: Intellectual Prophumenrty and Sustainable
Development: Development Agendas in a Changing World. Edward Elgar Pub, 2010, 209––231.

103Charles McManis. ”Trends and scenarios in the legal protection of traditional knowledge”. Teok-
sessa: Intellectual Property and Human Development: Current Trends and Future Scenarios. Cam-
bridge University Press, 2010, s. 139–168.

104Tzen Wong ja Claudia Fernandini. ”Traditional cultural expressions: Preservation and innovation”.
Teoksessa: Intellectual Property and Human Development: Current Trends and Future Scenarios.
Cambridge University Press, 2010, s. 175–212.

105Taustalla on käsittääkseeni perustavanlaatuinen ongelma ihmis- tai perusoikeuksien välisestä hie-
rarkiasta. Vain pieni osa ihmisoikeuksista, kuten oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen
ja koskemattomuuteen ja kidutuksen kielto, ovat ehdottomia ihmisoikeuksia. Muiden ihmisoikeuk-
sien välisissä kollisiotilanteissa tarvitaan niiden välistä punnintaa. Tällainen vaikea tapaus johtuu
loppupeleissä siitä, että oikeudessa on aukko. Asia ei ratkea vain oikeussääntöjä tulkitsemalla.

106Audrey R. Chapman. ”The Human Rights Implications of Intellectual Property Protection”. Journal
of International Economic Law 5.4 (joulukuu 2002), s. 861–882.

107Ernst-Ulrich Petersmann. ”The WTO Constitution and Human Rights”. Journal of International
Economic Law 3.1 (2010), 1:19–1:25.

108Robert D. Anderson ja Hannu Wager. ”Human Rights, Development, and the WTO: The Cases of
Intellectual Property and Competition Policy”. Journal of International Economic Law 9.3 (elokuu
2006), s. 707–747.

109Mirela V. Hristova. ”Are Intellectual Property Rights Human Rights - Patent Protection and the
Right to Health.” Journal of the Patent and Trademark Office Society 93.3 (2011), s. 339–362.
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män sopimuksen määräysten kanssa. TRIPS-sopimus on WTO:n kansainvälinen im-

materiaalioikeuksia koskeva sopimus. Tarve yhteiskunnallis-taloudelliselle kehitykselle

tunnustetaan näin kansainvälisellä tasolla. Sopimuksen päämääriä koskevan 7 artiklan

mukaan teollis- ja tekijänoikeuksien suojelun ja täytäntöönpanon tulisi edistää tekno-

logisten uudistusten tekemistä sekä teknologian siirtämistä ja levittämistä teknologiaa

koskevaa tietoa tuottavien ja sitä kuluttavien yhteiseksi parhaaksi yhteiskunnallista

ja taloudellista hyvinvointia edistävällä tavalla ottaen huomioon oikeuksien ja velvolli-

suuksien tasapaino.110

4.2.1 Lääkkeet ja patentit

Chamas, Prickril ja Sarnoff näkevät patenttien ja välttämättömiin lääkkeisiin liitty-

vän ongelman eräänlaisena nollasummapelinä.111 112 Länsimaissa ihmisillä on tosia-

sialliset mahdollisuudet käyttää uusia, patenteilla suojattuja lääkkeitä. Puutteellisten

resurssien vuoksi tämä ei ole mahdollista kehittyvissä maissa. Keskeinen kysymys on

välttämättömyyden määrittely. Patenttijärjestelmä kannustaa muun muassa yhä pa-

rempiin terveyttä edistävien lääkkeiden kehittämiseen. Ei ole kuitenkaan mekanismeja,

joilla terveyden korkea taso saataisiin kaikkien nautittavaksi.113 Sen sijaan, että ihmis-

kunnan yleistä terveyteen liittyvää kehitystä pidettäisiin patenttijärjestelmän luomana

hyvänä, nähdään kehityksen olevan pois kehittyvissä valtioissa asuvilta ihmisiltä. Kir-

joittajien mielestä uusiin, patenteilla suojattuihin lääkkeisiin pääsy, markkinahintaa

alhaisemmalla hinnalla on eräänlainen ihmisoikeuden kaltainen oikeus.114

Maailman kauppajärjestön (WTO) ministerikokouksessa Dohassa 14. marraskuuta

2001 annettiin julistus TRIPS-sopimuksesta ja kansanterveydestä vastauksena Etelä-
110WTO. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. 1994.
111Claudia Chamas, Ben Prickril ja Joshua D. Sarnoff. ”Intellectual property and medicine: Towards

global health equity”. Teoksessa: Intellectual Property and Human Development: Current Trends
and Future Scenarios. Cambridge University Press, 2010, 60––102.

112Voiko kyseessä olla nollasummapeli edes ääritilanteessa, jossa jonkun tekemä keksintö patentoidaan
ja tämä keksintö auttaa vain yhtä ihmistä, vaikka muitakin avun tarpeessa olevia olisi?

113Kehittyneissä maissa tapahtuva lääketieteellinen kehitys nostaa välttämättömyyden tasoa. Kehit-
tyvät maat eivät pääse nauttimaan tästä kehityksen aiheuttamasta lääketieteellisen ’perusturvan’
tasosta. Toinen puoli näkee tämän epäoikeudenmukaisena. Toinen puoli taas argumentoi, että toi-
saalla tapahtunut absoluuttisen tason kehitys ei ole huonontanut absoluuttista tasoa muualla. Näi-
den ero on vain kasvanut mutta se ei ole ollut keltään pois.

114Näin ollen, kun ihmisoikeudet käsitetään kaikille kuuluvina luovuttamattomina oikeuksina, toi-
saalla tapahtuva ihmisoikeuksien absoluuttisen suojan nousu aiheuttaa epäsuhdan muualla olevien
ihmisoikeuksiin. Kirjottavat vaativat, että kehitys pitäisi taata samanarvoisena kaikille ihmisille.
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Afrikassa tapahtuneisiin välttämättömien lääkkeiden saatavuuden aiheuttamiin kan-

santerveysongelmiin. Dohan julistuksen tarkoituksena oli varmistaa, etteivät TRIPS-

sopimuksen säännökset estä sopimusvaltioita suojelemasta maansa kansanterveyttä.

Dohan julistus vahvistaa, että TRIPS sopimusta tulee tulkita ja soveltaa sopimusval-

tioiden kansanterveyksien kannalta myönteisesti.115

Maailman terveysjärjestön WHO:n (World Health Organization) väliaikaisen eli-

men CIPIH:n (Commission on Intellectual Property Rights, Innovation and Public

Health) raportin mukaan nykyinen immateriaalioikeusjärjestelmä ei edesauta tavoitet-

ta kehittyvien maiden lääkkeisiin ja lääketieteellisiin hoitoihin liittyvästä tarpeesta.116

Raportti ehdottaa erilaisia vaihtoehtoisia kannustinmalleja, joilla voitaisiin vaikuttaa

nykyjärjestelmän synnyttämiin, kehitysmaiden kannalta epäsuotuisiin kannustimiin.
117 Immateriaalioikeudelle annetaan raportissa sen perinteisestä tehtävästä poikkeavia

tavoitteita. Tavoitteena ei ole vain innovaatioon kannustaminen siten, että markkinat

päättävät mitkä innovaatiot ovat yhteiskunnan kannalta tärkeitä. Wongin mukaan on-

gelma on lisäksi, että immateriaalioikeus saattaa kannustaa vääränlaisiin löydöksiin,

sellaisiin, jotka eivät ota huomioon esimerkiksi kehittyvissä maissa olevien ihmisten

tarpeita.118

4.2.2 Ilmastonmuutoksen kannalta tarpeelliset teknologiat

Kansainvälisessä kirjallisuudessa on käyty pohdintaa immateriaalioikeuden mahdol-

lisesta roolista ilmastonmuutoksen torjunnan ja lieventämisen kannalta tarpeellisten
115Julistus myös lujittaa TRIPS-sopimuksen mahdollistamia vapauksia pakkolisenssien myöntämiseen

ja rinnakkaistuontiin. Dohan julistus painottaa, etteivät tällaiset TRIPS-sopimusten suomat jousto-
mahdollisuudet voi olla riitojen ratkaisujen kohteena WTO:ssa. (WTO. Declaration on the TRIPS
agreement and public health. 2001. url: https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/
min01_e/mindecl_trips_e.htm (viitattu 13. 07. 2019))

116Innovation The Commission on Intellectual Property Rights ja Public Health. Public health, inno-
vation and intellectual property rights. WTO, 2006.

117Vaihtoehtoisina kannustinmalleina ehdotetaan esimerkiksi harvinaislääkkeisiin myönnettäviä rajat-
tuja lisäyksinoikeuksia, verohyvityksiä kliinisiä tutkimuksia varten, erilaisia kilpailuja ja palkintoja
sekä etukäteissitoumuksia lääkkeiden ostamiseen.

118Tzen Wong. ”Intellectual property through the lens of human development”. Teoksessa: Intellectual
Property and Human Development: Current Trends and Future Scenarios. Cambridge University
Press, 2010, s. 1–49.
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teknologioiden oikeudenmukaisen saatavuuden suhteen. 119120 Voiko immateriaalioikeus

yksin tai yhdessä kilpailuoikeuden ja ihmisoikeuksien kanssa auttaa välttämättömien

teknologioiden tunnistamisessa. Vai onko immateriaalioikeuden tehtävä kannustaa kai-

kenlaisten teknologioiden käyttöön ja keksimiseen?121

Teemaa käsiteltäessä tutkijat käyttävät pohjois-etelä -jakolinjaa. 122 Pääasiallisena

ongelmana nähdään ilmastonmuutoksen haittojen suhteeton kasautuminen erityises-

ti niiden alueiden tai ihmisten kärsittäviksi, jotka ovat tuottaneet kasvihuonepäästöjä

suhteessa vähemmän.123 Ongelmaan vastataan luomalla eräänlainen oikeudellinen kon-

struktio, jota kutsutaan tarpeellisiksi teknologioiksi. Teknologioita mahdollisesti suo-

jaavat immateriaalioikeudet, kuten patentit, pyritään tämän konstruktion kautta ky-

seenalaistamaan. Tarpeelliset teknologiat nostetaan samalle tai lähes samelle tasolle

normihierarkiassa kuin esimerkiksi ihmisoikeutena pidettävä oikeus välttämättömään

lääkitykseen.124

UNFCCC:n (United Nations Framework Convention on Climate Change) koske-

vissa niin kutsutuissa Cancunin neuvotteluissa 125 toistettiin Intian WTO:n CTE:ssa

(The Committee on Trade and Environment) vuonna 1996 esittämä vaatimus ym-

päristöystävällisten teknologioiden immateriaalioikeudellisen suojan tason laskemisek-

si.126 Santamauron mukaan kyseisiä ehdotuksia ajavat pääasiassa kansalaisjärjestöt ja

aktivistit eli sellaiset tahot, jotka vastustavat immateriaalioikeuksien kaikkia vahvista-
119Englanniksi "equitable global access to essential technologies".
120Keith Culver. ”Low carbon futures for all? Strategic options for global availability of environmental

technologies”. Teoksessa: Environmental Technologies, Intellectual Property and Climate Change:
Accessing, Obtaining and Protecting. Edward Elgar Pub, 2013, 29––52.

121Abbe E.L. Brown. ”Achieving greater access: a new role for established legal principles?” Teoksessa:
Environmental Technologies, Intellectual Property and Climate Change: Accessing, Obtaining and
Protecting. Edward Elgar Pub, 2013, s. 198.

122Pohjois-etelä -jakolinja eli "North-South divide"on 1960-luvulta asti käytetty teoria, jolla teollisuus-
maiden ja kehittyvien maiden välistä epätasa-arvoa on selitetty. (Jean-Philippe Therien. ”Beyond
the North-South divide: The two tales of world poverty”. Third World Quarterly 20.4 (), s. 723–
742)

123Voidaan kuitenki kysyä, onko tietyllä alueella tällä hetkellä asuva henkilö vastuussa esimerkiksi hä-
nen isovanhempiensa aiheuttamista päästöistä ilmakehään. Argumentti ei myöskään ota huomioon,
että teollisuuden ja teknologian kehitys on tuottamiensa päästöjen lisäksi nostanut elintasoa myös
kehittyvissä maissa.

124Social United Nations Committee on Economic ja Cultural Rights. The right to the highest attai-
nable standard of health (article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights). 11. elokuuta 2000.

1252010 United Nations Climate Change Conference
126Richard G. Tarasofsky. ”The WTO Committee on Trade and Environment: Is it making a Diffe-

rence?” Max Planck Yearbook of United Nations Law Online 3.1 (1999), s. 481 –482.
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mistoimenpiteitä ideologisista syistä. Hänen mukaansa tavoitteet eivät välttämättä ole

yhteneväisiä kehittyvien maiden intressien kanssa.127

Muun muassa Ghaleight on todennut, että useat ilmastonmuutoksen kannalta tar-

peelliset teknologiat eivät ole (enää) immateriaalioikeuksin suojattuja. Ongelma ei ole

hänen mukaansa yksinoikeuksissa vaan teknologioiden siirtoa kehittyviin maihin estä-

vät lähinnä investointien puute ja vaikeudet tietotaidon siirtämisessä. Hän pitää mah-

dollisena, että heikot immateriaalioikeudet jopa estävät teknologian siirtoa. Toisin kuin

esimerkiksi välttämättömien HIV-lääkkeiden osalta, puhtaiden teknologioiden osalta

patentit muodostavat vain pienen osan kokonaiskuluista.128

4.3 Väliyhteenveto immateriaalioikeudesta ja kestävyydestä

Seuraavaksi kokoan eri ääripäiden esittämät argumentit. Molemmat argumentit so-

pivat ainakin väljästi edellä käsiteltyyn immateriaalioikeuksien tai tekijänoikeuksien

oikeutusten kaksijakoon sekä rawlsilaiseen oikeudenmukaisuuteen. Kehittyneet maat

vastustavat voimakkaasti immateriaalioikeuksien heikentämistä, joka heidän mukaan-

sa johtaisi kannustimien heikkenemiseen.129 Ilman teknologian kehitystä ei ole mitään

mitä voitaisiin siirtää kehittyviin maihin. Kehittyvien maiden mukaan vahvat imma-

teriaalioikeudet estävät ilmastonmuutoksen kannalta tarpeellisten teknologioiden siir-

tymisen. Kehittyvillä mailla ei ole resursseja hankkia yksinoikeuksin suojattuja tekno-

logioita. Kriitikot nostavat onnistuneesti esiin sen seikan, ettei utilitaristinen imma-

teriaalioikeus ota kantaa siihen, kuka tekee hyödykkeet tai jakautuvatko hyödykkeet

tasaisesti kaikkien niiden kesken, jotka niitä tarvitsevat.130 Daviesin mukaan teknologi-
127Santamauro Jon P. ”Failure is not an option: enhancing the use of intellectual property tools to

secure wider and more equitable access to climate change technologies”. Teoksessa: Environmen-
tal Technologies, Intellectual Property and Climate Change: Accessing, Obtaining and Protecting.
Edward Elgar Pub, 2013, 87––89.

128Ghaleigh Navraj Singh. ”The puzzling persistence of the intellectual property right/climate change
relationship”. Teoksessa: Environmental Technologies, Intellectual Property and Climate Change:
Accessing, Obtaining and Protecting. Edward Elgar Pub, 2013, 77––79.

129Immateriaalioikeuksien kannustinvaikutuksesta on tehty jonkin verran tutkimusta. Mitään tilastol-
lisesti merkittävää kannustinvaikutuksen todistavaa kattavaa meta-tutkimusta tai muuta vastaavaa
tutkimusta ei aiheesta käsittääkseni ole. Esimerkkejä viimeaikaisesti tutkimuksesta: Larry D. Qiu
ja Huayang Yu. ”Does the Protection of Foreign Intellectual Property Rights Stimulate Innova-
tion in the US?” Review of International Economics 18.5 (2010), s. 882–895 ja Giovanni Lem et al.
”Knowledge, competition and appropriability: Is strong IPR protection always needed for more and
better innovations?” (2007)

130Wong, katso viite 118.

29



set innovaatiot ovat johtaneet globaalisti valtaviin muutoksiin ihmisten jokapäiväisessä

elämässä. Hän pitää kuitenkin ongelmana, että kaikki ihmiset eivät hyödy samansuu-

ruisesti näistä innovaatioista. Yleisesti elämänlaatua parantaneet keksinnöt ovat lisäksi

aiheuttaneet haittavaikutuksia ympäristölle.131

Johtopäätöksenä voidaan todeta ilmastonmuutoksen kannalta välttämättömien tek-

nologioiden osalta keskustelun jakautuvan kahteen leiriin. Ensimmäinen leiri korostaa

tekijänoikeuden perinteistä oikeutusta eli utilitarismia. Vihreä innovaatio vaatii yksi-

tyisen sektorin investointeja ja niiden mahdollistamiseksi tarvitaan tehokas patentti-

järjestelmä.132 Patenttijärjestelmän tulee keskittyä uusien keksintöjen luomisen kan-

nustamiseen ja eettiset sekä terveyttä ja ympäristöä koskevat kysymykset tulisi jättää

muiden oikeudenalojen käsiteltäviksi.133 Toisessa leirissä immateriaalioikeuksien puo-

lustajia pidetään immateriaalioikeusmaksimalisteina134 tai neoliberalisteina.135 Häm-

mentävä ja samalla osuva esimerkki tästä leiristä on muun muassa Onazi, jonka mu-

kaan historiallisesti immateriaalioikeudet ovat pahentaneet köyhien oloja kehittyvissä

maissa. Hänen mukaansa on vaarana, että immateriaalioikeuksien häviäjien ’synkkä

historia’ jää kertomatta ja unohtuu voittajien historian varjoon.136 Immateriaalioikeu-

den tehtäväksi tulee tietyn ryhmän, kehitysmaissa olevien köyhien, auttaminen.

Immateriaalioikeus ei itsessään sisällä mitään tapoja esimerkiksi lääkkeiden tai

ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvän välttämättömyyden tunnistamiselle. Tämän

vuoksi immateriaalioikeuden tulee tukeutua kilpailuoikeuteen ja ihmisoikeuksiin. Nii-

den avulla välttämättömyys voidaan tunnistaa. Brownin mukaan kilpailuoikeuden avul-

la voidaan tunnistaa jo olemassa olevista teknologioista ne, mitkä ovat välttämättömiä.

Jos korvaavaa ratkaisua ei ole olemassa, on kyseessä välttämätön teknologia. Ihmisoi-
131Anna Davies. ”Partnership and sharing: beyond mainstream mechanisms”. Teoksessa: Environmen-

tal Technologies, Intellectual Property and Climate Change: Accessing, Obtaining and Protecting.
Edward Elgar Pub, 2013, s. 108.

132WIPO. ”WIPO’s Contribution to Meeting the Challenges of Climate Change” (). (Viitattu
11. 06. 2019).

133WIPO: Standing Committee on the Law of Patents. ”Exclusions from Patentable Subject Matter
and Expections and Limitations to the Rights” (2009). (Viitattu 11. 06. 2019), s. 9.

134Matthew Rimmer. Intellectual Property and Climate Change: Inventing Clean Technologies (Intel-
lectual Property and the Environment). Edward Elgar Pub, 2011, s. 189.

135Oche Onazi. ”Access to essential environmental technologies and poor communities: why human
rights should be prioritized”. Teoksessa: Environmental Technologies, Intellectual Property and Cli-
mate Change: Accessing, Obtaining and Protecting. Edward Elgar Pub, 2013, s. 185.

136Onazi, katso viite 135, s. 184.
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keuksien avulla taas voidaan tunnistaa tavoite, jolloin immateriaalioikeuden tehtävä

on ihmisoikeuksilla vahvistettuna kannustaa tämän tavoitteen kannalta välttämättö-

miä keksintöjä.137

Kestävyyden ja immateriaalioikeuden osalta esiin nostetut ongelmakohdat eivät

näytä olevan ristiriidassa Rawlsilaisen oikeudenmukaisuuskäsityksen kanssa. Esimer-

kiksi patenttijärjestelmä ja sen tuottamat välttämättömät lääkkeet näyttävät täyttävän

Rawlsin vaatimukset ja tilanne on sama ilmastonmuutoksen kannalta välttämättömien

teknologioiden osalta.138 Kehittyvissä maissa on edelleen pääsy niihin kaikkein välttä-

mättömimpiin teknologioihin, jotka olivat heidän käytettävissään ennen kuin parempia

teknologioita keksittiin ja patentointiin kehittyneissä maissa. Mistä siis on kyse?

4.3.1 Amartya Sen ja kykenevyys

Sitä oikeudenmukaisuutta tai pikemminkin epäoikeudenmukaisuutta, jota kestävyydel-

lä edeltävissä tilanteissa tarkoitetaan, ei voi ymmärtää ilman Amartya Senin oikeuden-

mukaisuusteoriaa, joka keskittyy toimintavalmiuksiin (capability approach).139 Senin

mukaan yksilön asemaa tulee arvioida niitä tosiasiallisia mahdollisuuksina vasten, joilla

hän voi valita arvokkaina pitämiään elämäntapoja. Olennaista on tosiasiallinen vapaus

valita erilaisia elämäntapoja.140 141 Capability approach keskittyy ihmisten todellisiin

mahdollisuuksiin. Onko kehitysmaissa tosiasiallisesti mahdollisuutta hankkia kalliita

lääkkeitä, osallistua niiden kehittämiseen tai ottaa käyttöön ilmastonmuutoksen kan-

nalta välttämätöntä teknologiaa? Ihmisten välistä tasa-arvoisuutta arvioidaan yksilön

kyvykkyyksillä eli sillä, kuinka hyvin kukin voi tavoitella arvokkaina pitämiään asioi-

ta.142

137Brown, ”Achieving greater access: a new role for established legal principles?”, katso viite 121,
s. 200–206.

138Esimerkiksi patenttijärjestelmä ei heikennä yhteiskunnan kaikkein heikko-osaisimpien, eli tässä
kehyksessä kehittyvissä maissa olevien ihmisten, asemaa. Kehitysmailla ja heidän kansalaisillaan
on mahdollisuus vapaasti osallistua lääkkeiden kehitykseen ja hakea niille patentteja kehittyneissä
maissa. Uusien lääkkeiden saatavillaolo ei voi heikentää heidän asemaa, koska se ei vaikuta heidän
nykyiseen terveydenhuollon tilaan.

139Ks. Amartya Sen. The Idea of Justice. Belknap Press, 2011
140Mäkinen et al., katso viite 70, s.214–215.
141Soveltamalla tätä DSM-direktiivin 17 artiklaan voidaan sen justifikaationa käytetty arvokuilu ym-

märtää niin, että ihmisillä tulisi olla tosiasiallinen vapaus valita musiikin tekeminen elämäntavak-
seen.

142Sen, The Idea of Justice, katso viite 139, s. 232.
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Sen ei pidä Rawlsin oikeudenmukaisuutta vain utilitarismin erikoistapauksena, vaan

rakentaa omaa oikeudenmukaisuuttaan Rawlsin ajatusten päälle. Sen on kuitenkin

kriittinen sekä utilitarismia että Rawlsin teoriaa kohtaan. Sen pyrkii esittämään kri-

tiikkinsä teorialla, jota voidaan kutsua toimintavalmiuksien teoriaksi (capability ap-

proach).143 Immateriaalioikeuden uudistusta ajavat tahot nostavatkin usein esiin Amar-

tya Senin, jonka oikeudenmukaisuusteoria keskittyy toteutuneeseen tasa-arvoon ja hy-

vinvointiin.144 Oikeudenmukaisuuden keskiössä on Senin mukaan ihmisten kyvykkyy-

det ja vaatimus inhimillisestä kehityksestä. Hänen mukaansa ei riitä, että ihmisillä on

resursseja hyvinvointiin. Tarvitaan kyvykkyyksiä, jotta nämä resurssit voidaan muut-

taa hyvinvoinniksi. Tämän vuoksi oikeudenmukaisuus ei Senin mukaan toteudu vain

materiaalisten resurssien tasaisella jakautumiselle. Kyvykkyydet ovat vapauksia, tai

tarkemmin ilmaistuna oikeuksia, joilla saavutetaan erilaisia elämäntapoja. Senin mu-

kaan kyse on inhimillisestä kehityksestä oikeutena.145 Toisin sanoen Sen hylkää aja-

tuksen mahdollisuuksien tasa-arvon riittävyydestä. Ei ole riittävää, että ihmiset saavat

yhtäläiset mahdollisuudet yhteiskunnassa. Sen on oikeassa siinä, että yhtäläisistä mah-

dollisuuksista huolimatta lopputulokset ovat eriarvoisia. Hän tunnistaa myös sen, että

tämä johtuu ihmisten erilaisista ominaisuuksia. Tasa-arvoa tulee Senin mukaan tämän

vuoksi tarkastella jälkikäteisesti.146

Sen on oikeassa siinä, että jotkut erot ihmisten kyvyissä muuntaa mahdollisuuksien
143Mäkinen et al., katso viite 70, s.214–215.
144Margaret Chon. ”Intellectual Property and the Development Divide”. Cardozo Law Review 27.6

(2006), s. 2832.
145Wong, katso viite 118.
146Haluamme esimerkiksi sekä yhteiskuntana että henkilökohtaisesti leikkausta tarvitseville parhaat

mahdolliset kirurgit. Näin saavutamme parhaat mahdolliset lopputulokset. Emme halua, että kai-
killa on mahdollisuus pärjätä kirurgin ammatissa. Tässä mielessä huomioon nousee komptenssi.
Komptenssi on myös se arvo, yhteiskunnallinen arvo, jonka taitavat kirurgit antavat. Kompetenssi
on käsittääkseni sitä mitä Amartya Sen kyvykkyyksillä tarkoittaa. Kaikki eivät ole yhtä kyvykkäi-
tä kirurgeja. Sen kiinnittää huomiota siihen, että vähemmän kyvykkäät eivät voi tosiasiassa valita
haluamaansa elämäntapaa, koska kirurgeiksi pääsevien valinta tehdän kyvykkyyden tai kompetens-
sin mukaan. Kirurgien kohdalla johtopäätös on ilmeinen — valinta on pakko tehdä kyvykkyyden
perusteella eikä kukaan oikeasti halua tulosten tasa-arvoa. Tekijänoikeuksien kohdalla johtopäätös
ei ole ilmeinen. Tämä johtunee taiteelle ominaisesta monitulkintaisuudesta. Kompetenssin määrit-
tely ei ole niin ilmeistä kuin kirurgien osalta. Teosten kohdalla tekijöiden komptenssi eli teosten
arvo määrittyy markkinoilla. Erittäin taidokkaiden teosten kohdalla on käsillä niukkuus. Riippu-
matta vallitsevista jakelukanavista tai väitetyistä markkinahäiriöistä, nämä erittäin kompetentit
luovan työn tekijät täyttävät minkä tahansa konserttisalin tai näyttelyn. Digitaalisella ajalla ongel-
ma korostuu, kun luovan työn rajakustannnusten lähestyessä nollaa ei-taidokkaita teoksia on suu-
ria määriä. Niistä on ylitarjontaa. Kuka haluaa kaupungin viidenneksi sadanneksi parhaan kirurgin
leikattavaksi?
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tasa-arvon myöntämät resurssit käyttökelpoisiksi resursseiksi ovat ihmisen valinnanva-

pauden ja vastuun ulkopuolella olevia. Ne eivät ole vain subjektiivisia mieltymyksiä.147

Rawls ei kuitenkaan hyväksy erisuuruisten resurssien kohdistamista niille, joiden miel-

tymysten tyydyttäminen on kalliimpaa kuin toisten.148 Rawlsin mukaan ensisijaisten

hyvien takaaminen on riittävää. Ensisijaisilla hyvillä, joiksi voidaan rawlsilaisessa kat-

sannossa laskea yhtäläiset perusoikeudet, yksilöt voivat tavoitella omia mieltymyksi-

ään.149 Sen argumentoi, että ero tulee tehdä subjektiivisten ja objektiivisten mieltymys-

ten välillä. Rawlsin teoria ei ota huomioon esimerkiksi liikuntavammaisen objektiivista

toimintakyvyn puuttumista. Senin mukaan tarkastelu tulee siirtää hyödykkeistä, eli

esimerkiksi yhtä suuret resurssit takaavista perusoikeuksista, siihen mitä hyödykkeet

tai perusoikeudet tuottavat ihmisille.150

4.3.2 Kestävyys ja postmodernismi

Tekijänoikeutta on perusteltu eräänlaisten suurten kertomusten kautta. Liberalistinen

poliittinen teoria ja postmoderni ajattelu kuitenkin hylkää mahdollisuuden yhteiskun-

nallisten arvojen ja merkitysten löytymisestä ulkoapäin, annettuina kertomuksina. Mer-

kitykset ja arvot löytyvät yksilöstä. Kaikki on relatiivista ja riippuu kontekstista.151152

Lääkepatenttien ja ilmastonmuutoksen osalta kirjallisuudessa esitetty argumentoin-

ti muistuttaa luonteeltaan postmodernismia. Postmodernismi on 1900-luvun loppupuo-

len länsimaisen filosofian suuntaus, jolle on tyypillistä skeptisyys, subjektiivisuus tai

relativismi sekä yleinen rationaalisuuteen kohdistuva epäily.153 Termi postmodernis-

mi nousi esille ensimmäisen kerran Jean-François Lyotardin kirjassa The Postmodern

Condition: A Report on Knowledge.154 Lyotardin mukaan yhteiskunnassa tapahtuneet

muutokset sekä tieteessä että taiteessa ovat asettaneet kyseenalaiseksi aiemmat kä-
147Mäkinen et al., katso viite 70, s.218.
148Mäkinen et al., katso viite 70, s.213.
149Rawls, katso viite 85, s.213.
150Amartya Sen. The Standard of Living? - The Tanner Lecture on Human Values. 1985, s.22–23.
151Martti Koskenniemi. ”Tyyli metodina”. Teoksessa: Minun metodini. WSOY, 1997, s. 177–178.
152Dennis Patterson. ”Postmodernism/Feminism/Law”. Cornell Law Review 77.2 (1991), s. 269 –279.
153Brian Duignan. ”Postmodernism”. Teoksessa: Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica,

inc., 2019. (Viitattu 24. 10. 2019).
154Jean-Francois Lyotard. La condition postmoderne: rapport sur le savoir. Les Éditions de Minuit,

1979.
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sityksemme. Ihmiset kokevat toimivansa järkevästi ja omaavansa vapaan tahdon.155

Jean-François Lyotardin mukaan toisen maailmansodan jälkeen länsimaiset yhteiskun-

nat ovat menettäneet uskonsa ’suuren tarinaan’156 eli ’tarkoitukseen’.157 Tarkoitus on

menettänyt merkityksensä, se ei ole enää universaalia, on vain pieniä subjektiivisia

ja relatiivisia totuuksia. Tarkoitus kytketään erilaisiin ryhmiin, jolloin ei voida pu-

hua yleisesti tarkoituksesta erilaisten kilpailevien tarkoitusten ollessa toisiaan vastaan.

Postmodernismia voidaan kuvailla kokoelmaksi kriittisiä, strategisia ja retorisia käy-

täntöjä, jotka käyttävät konsepteja kuten erovaisuuksia, toistoa ja hyperrealismia hor-

juttaakseen muita konsepteja kuten nykyisyyttä, historiaa, edistystä, totuutta ja tar-

koitusta.158 Kenen tarinoita kerrotaan? Mitä tarinoita kerrotaan? Esimerkiksi lääk-

keiden osalta tilanne esitetään nollasummapelinä. Rikkaissa länsimaissa, joissa myös

lääkepatenttien omistajat asuvat, nautitaan uusien patentoitujen lääkkeiden tuomasta

elintason noususta. Kestävyyttä käsittelevässä immateriaalioikeudellisessa kirjallisuu-

dessa immateriaalioikeus nähdään usein eräänlaisena kaksitasoisena rakenteena. Pin-

tatason väittämät siitä, mistä immateriaalioikeudessa on kyse (innovointiin kannusta-

minen yleisen hyvän takia) ei olekaan totta, vaan oikeasti syvätasolla kyse on vallasta

tai sorrosta.

4.3.3 Sosiaalisen kestävyyden fundamentaaliongelma

Senin teoria on voimakas ja hyvin perusteltu. Pidän teorian suurimpana ongelmana si-

tä miten jälkikäteinen tasa-arvo voidaan tosiasiassa tasapainottaa. Tuleeko lopputulos

eli maaliintulon samanaikaisuus painottaa esimerkiksi sukupuolen, poliittisen mielipi-

teen, asuinmaan sekä fyysisen tai henkisen ominaisuuden perusteella?159 Kestävyyden
155Vapaa tahto tässä tarkoittaen deterministisen, tiettyjen todennäköisyyksien ja lainalaisuuksien mu-

kaan toimivan maailman vastakohtaa eikä esimerkiksi vapautta tehdä valintoja elämässä ilman ul-
koisen suvereenin asettamia rajoitteita.

156The grand narrative.
157Jean-Francois Lyotard. ”The postmodern condition”. Modernity: Critical Concepts 4 (1999), s. 161–

177.
158Gary Aylesworth. ”Postmodernism”. Teoksessa: The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Toim.

Edward N. Zalta. Spring 2015. Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2015. (Viitattu
24. 10. 2019).

159Erilaisia ryhmiä sekä yhdistelmiä niiden alaryhmistä voidaan löytää loputtomasti. Näitä voivat olla
esimerkiksi masentuneet oikeistolaiset miehet tai ylipainoiset korkeakoulutetut maahanmuuttajat.
Kuinka kaikki eri ryhmät voidaan painottaa tasa-arvoisesti suhteessa kaikkiin muihin mahdollisiin
ryhmiin?
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fundamentaaliongelma on, että yhteiskunta voitaisiin nähdä loputtomina erilaisten ryh-

mien kombinaationa. Näin tarkasteltuna jokin ryhmä on aina paremmassa asemassa

kuin joku muu ryhmä tai muut ryhmät. Käsittääkseni ratkaisu tähän on länsimaisen

oikeusjärjestyksen perusarvo, jonka mukaan jokainen ihminen nähdään yksilönä eikä

oman ryhmänsä jäsenenä. Immateriaalioikeuden uudistusta hakevat, eräänlaista post-

modernia immateriaalioikeutta ajavat, luovat monitasoisen argumentaatioketjun, jota

olemme yrittäneet purkaa. He ovat tunnistaneet historiallisen tosiasian — rajalliset re-

surssit eivät jakaudu tasaisesti. Vaikka ihmiset asetettaisiin samalle lähtöviivalle, eivät

kaikki saavu maaliin yhtä aikaa.160 161

Kestävyyden ja immateriaalioikeuden välisiä ongelmia korostavat tutkijat vaikutta-

vat olevan tiukan tasa-arvon kannattajia. He ovat huolissaan poliittisesta ja taloudelli-

sesta oikeudenmukaisuudesta. Immateriaalioikeutta ja kestävyyttä koskevassa keskus-

telussa usko markkinamekanismiin sosiaalisen kestävyyden luojana asetetaan kyseena-

laiseksi. Sen sijaan tarvitaan ylikansallista tai kansallista valtion takaamaa sosiaalista

kestävyyttä.162

Edellä tarkastellut immateriaalioikeuden ilmiöt näyttävät noudattavan samaa ra-

kennetta DSM-direktiivin 17 artiklan kanssa. Ensin tunnistetaan jokin periaattees-

sa kaikkien hyväksymä päämäärä. Se voi olla esimerkiksi kaikille yhtäläinen pääsy

terveyden kannalta välttämättömiin lääkkeisiin, ilmastonmuutoksen kannalta välttä-

mättömiin teknologioihin tai oikeus oikeudenmukaiseen korvaukseen tekijänoikeuden

perusteella. Lääkkeiden ja ilmastonmuutoksen osalta kyse on sosiaalisen kestävyyden

ensimmäisestä ulottuvuudesta eli perustarpeiden tyydyttämisestä ja riittävästä elä-

mänlaadusta. 17 artiklan osalta kyse on toisesta ulottuvuudesta eli sosiaalisesta oikeu-

denmukaisuudesta. Miten teknologian välttämättömyys arvioidaan? Entä kulloinenkin
160Tämä kysymys läpäisee koko oikeusjärjestyksen ja yhteiskunnan. Suuri osa poliittista keskustelusta

käydään tämän seikan ratkaisemiseksi ja se löytynee kaiken poliittisen keskustelun taustalla, joka
ilmenee oikeisto-vasemmisto -linjajakona.

161Tämä osoittaa myös ongelman arvokuilun osalta. Musiikkimarkkinat ovat juoksukisa, jossa erilaiset
omaisuudet sekä mieltymykset auttavat voittoon riippuen juoksukisan ajankohdasta ja olosuhteis-
ta. Beatles ja Eminem pärjäsivät eri ominaisuuksilla. Senin teorian soveltaminen immateriaalioikeu-
dessa johtaa staattisuuteen, kun tietyssä aikapisteessä alisuorituvat kyvykkyydet ja omainaisuudet
pyritään tasapainottamaan lainsäädännön avulla.

162Voidaan kysyä onko usko markkinamekanismiin osittain seurausta vuoden 2008 finanssikriisistä
ja siitä seuranneista pysyvistä muutoksista. Myös 1930-luvun lama horjutti uskoa markkiname-
kanismin kykyyn tuottaa yhteiskuntapoliittisesti paras lopputulos. (Pia Letto-Vanamo. Suomen
oikeushistorian pääpiirteet. Gaudeamus, 1991, s.222–223)
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tavoiteltu terveyden taso? Tarkoittaako oikeus terveyteen samaa kuin oikeus samaan

terveyteen kuin muilla? Kehityksen kiihtyvän vauhdin takia on entistäkin vaikeam-

paa ennalta tietää ja määritellä välttämättömyyttä tai oikeudenmukaista korvausta.

Immateriaalioikeus ja oikeusjärjestys kokonaisuudessaan vaikuttaa liian hitaalta meka-

nismilta vastaamaan näihin haasteisiin. Tämän takia suhtaudun skeptisesti ajatukselle

markkinalähtöisyyden hylkäämisestä.

Pääkysymys näyttää olevan seuraava: Tuleeko tavoiteltavaa päämäärää varten teh-

tävä arviointi tehdä immateriaalioikeuden sisällä vai immateriaalioikeuden ja muun oi-

keuden alan kesken? Srinivas kannustaa holistiseen katsantotapaan, jossa immateriaa-

lioikeuksia ja teknologian siirtoa koskevissa kysymyksissä otetaan huomioon esimerkiksi

ihmisoikeudet.163 Vastakkaista näkökulmaa edustaa esimerkiksi Gollin, jonka mukaan

immateriaalioikeus tulee kannustaneeksi ilmaston kannalta sekä hyödyllisiin että hai-

tallisiin keksintöihin, kun se kannustaa innovointiin. Immateriaalioikeus voisi sisältää

mekanismin, jonka perusteella haitalliset keksinnöt voitaisiin jättää ilman suojaa. Gol-

linin mukaan tämä rooli pitäisi jättää ympäristöoikeudelle eikä immateriaalioikeuden

sisälle.164 Hän siis säilyttäisi immateriaalioikeuden arvovapauden. Käsitän ongelman

niin, että joidenkin tutkijoiden mielestä lainsäätäjä toimii markkinoita tehokkaammin

näiden ongelmien ratkaisemisessa.165 Perinteisen katsannon mukaan immateriaalioi-

keus jättää juuri tämän ongelman markkinoiden ratkaistavaksi. Yhteistä näkökulmille

on kuitenkin tavoitteisiin pääsemiseen liittyvä pohdinta. Kuinka uudet lääkkeet tule-

vat keksityiksi, miten ilmastonmuutoksen kannalta tarpeelliset teknologiat löydetään ja

miten yhteiskunnan kannalta arvokkaaseen luovaan työhön kannustetaan? Jokaisessa

tapauksessa taustalta löydetään eräänlainen markkinahäiriö. Markkinat, joihin kapi-

talistisessa yhteiskuntajärjestelmässä luotetaan, eivät pysty täyttämään kaikkia näitä

tavoitteita.

Kestävyys nojaa vahvasti joko kilpailuoikeuteen tai ihmisoikeuksiin eikä immateri-

aalioikeudesta löydy suoraan tukea. Mutta entä jos kestävyys löytyisi suoraan imma-
163Krishna Ravi Srinivas. ”Climate change, technology transfer and intellectual property rights: a

modest exercise in thinking outside the box”. Teoksessa: Environmental Technologies, Intellectual
Property and Climate Change: Accessing, Obtaining and Protecting. Edward Elgar Pub, 2013, s. 152.

164Michael Gollin. Driving Innovation: Intellectual Property Strategies for a Dynamic World. Cam-
bridge University Press, 2008, s. 333.

165D Vaver. To Serve and Protect: the Challenge for Intellectual Property Law. Chatham House,
23. huhtikuuta 2009, s. 16.
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teriaalioikeuden, esimerkiksi tekijänoikeudellisen sääntelyn, sisältä? Käsittelen seuraa-

vaksi DSM-direktiivin 17 artiklan säätämiseen johtanutta kehitystä ja EU:n tekijänoi-

keuden taustaa.

5 DSM-direktiivin säätämiseen johtanut kehitys

Edellä olemme käsitelleet kestävyyttä ilmiönä immateriaalioikeudessa. Mikä on kestä-

vyyden rooli EU:n tekijänoikeudessa? Miksi DSM-direktiivi säädettiin?

Vaverin mukaan immateriaalioikeudellisilla lainsäädäntöuudistuksilla on kaksois-

dynamiikka.166 Ensinnäkin on tyypillistä, että myönnettyjä oikeuksia ei poisteta tai

kavenneta. Toiseksi, jossain tehty oikeuksien laajennus tulee laajenemaan myös muual-

le.167 Tästä hän käyttää esimerkkinä EY:n vuoden 1993 tekijänoikeuden ja tiettyjen lä-

hioikeuksien suojan voimassaoloajan yhdenmukaistamisesta annettua direktiiviä.168169

5.1 Tekijänoikeuden tehtävä EU:ssa

Tekijänoikeuden sisältö vaihtelee EU:n jäsenmaasta toiseen.170 Kansallisten lakien si-

sältö on lähentynyt kansainvälisten sopimusten ja EU:n harmonisointitarkoituksessa

antamien direktiivien myötä.171 EU on allekirjoittanut kansainvälisiä tekijänoikeudel-
166Vaver, katso viite 165, s. 12.
167Immateriaalioikeuden tarkoitus ei sinänsä suoraan tarkoita, että tekijänoikeuden tarkoitus EU:ssa

olisi täysin yhteneväinen EU:n immateriaalioikeuden tarkoituksen kanssa.
168Neuvoston direktiivi 93/98/ETY. 1993.
169Saksassa tekijänoikeus oli voimassa luovan työn tekijän elinajan ja 70 vuotta tämän kuolemasta.

Tämä oli pituudeltaan vahvin suoja silloisen unionin alueella. Saksalaiset työt saattoivat siksi me-
nettää tekijänoikeuden muun unionin alueella aikaisemmin. Direktiivin myötä suoja-ajaksi tuli koko
unionin alueella 70 vuotta. Direktiivi koski uusien töiden lisäksi vanhoja töitä, myös niitä vanhoja
töitä, joiden esimerkiksi 50 vuoden suoja-aika oli jo päättynyt mutta joiden tekijöiden kuolemasta
oli alle 70 vuotta. Direktiivin 7 artiklan 1 kohdan mukaan: ’Jos teoksen Bernin yleissopimuksessa
tarkoitettu alkuperämaa on kolmas maa eikä tekijä ole yhteisön kansalainen, jäsenvaltioissa myön-
nettävän suojan voimassaoloajan on päätyttävä teoksen alkuperämaassa annetun suojan päättyes-
sä...’ Suoja-ajan pidennys ja 7 artiklan 1 kohta johti siihen, että yhdysvaltalaiset teokset joutuivat
epäsuotuisaan asemaan Euroopassa suhteessa eurooppalaisiin teoksiin. Vuonna 1998 Yhdysvalloissa
tuli voimaan Copyright Term Extensiongeneticuse Act (CTEA), joka pidensi tekijöiden kuoleman
jälkeisen suoja-ajan 70 vuoteen. (William F Patry. ”The Copyright Term Extension Act of 1995:
Or How Publishers Managed to Steal the Bread from Authors”. Cardozo Arts and Entertainment
Law Journal 14.3 (1996), s. 661–694)

170Jäsenmaiden tekijänoikeusjärjestelmät jaetaan mannereurooppalaisiin ja anglosaksisiin järjestel-
miin.

171European Parliamentary Research Service. Copyright Law in the EU - Salient features of copyright
law across the EU Member States. 2018.
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lisia yleissopimuksia, joissa myös kaikki jäsenvaltiot ovat osapuolina ja jotka sisältävät

tekijänoikeuksien noudattamiseen tähtääviä keinoja koskevia määräyksiä. Sopimuksis-

ta merkittävimmät ovat kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta tehty Bernin

yleissopimus172 sekä esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien ja radioyritys-

ten suojaamisesta tehty Rooman yleissopimus173. Kestävyyden kannalta olennainen on

myös Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 27 ar-

tikla, jonka mukaan jokaisella on oikeus vapaasti osallistua yhteiskunnan sivistyselä-

mään, nauttia taiteista sekä päästä osalliseksi tieteen edistyksen mukanaan tuomista

eduista. Lisäksi jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaami-

seen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuo-

tannosta.174 175

Käyn seuraavaksi lyhyesti läpi merkittävimmät nostot eri direktiiveistä, jotka liit-

tyvät 17 artiklaan tai sisältävät samansuuntaista sääntelyä kuin 17 artikla. Etsin tu-

kea myös EU-instituutioiden eli muun muassa komission erilaisista tiedonannoista ja

strategioista, jotka ovat edeltäneet DSM-direktiivin säätämistä.176

5.1.1 17 artiklaan liittyvät direktiivit

Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun direktiivin johdanto-

osan mukaan ’Teollis- ja tekijänoikeuksien suoja on tärkeä paitsi innovoinnin ja luo-

van toiminnan edistämisen myös työllisyyden ja kilpailukyvyn parantamisen kannalta.’

Johdanto-osan 12 perustelukappaleen mukaan ’Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa kil-

pailusääntöjen, erityisesti Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan

[nykyiset 101 ja 102], soveltamiseen’. Tässä direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä ei

saisi käyttää kilpailun rajoittamiseen aiheettomasti tavalla, joka on vastoin perusta-
172The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. 5. joulukuuta 1886.
173International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcas-

ting Organizations. 26. lokakuuta 1961.
174Yhdistyneet kansakunnat. Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus. 1948.
175Euroopan unionin perusoikeuskirjan 17 artiklan 2 kohdan mukaan "Teollis- ja tekijänoikeudet tur-

vataan."Euroopan unionin perusoikeuskirja. 2012/C 326/02. 2012
176Esimerkiksi vuoden 2014 Euroopan unionin komission tiedonannon ’Kauppa, kasvu ja henki-

nen omaisuus - Strategia teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi kol-
mansissa maissa’ mukaan ’Henkisen työn tuotteet tarvitsevat suojaa, jos luovuuden ja innovoin-
nin halutaan kukoistavan, ja tämä on teollis- ja tekijänoikeuksien tehtävä.’ (Euroopan komissio.
COM/2014/0389 final. 1. heinäkuuta 2014, s. 2)
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missopimusta.’177

Tietoyhteiskuntadirektiivin johdanto-osan mukaan direktiivin tarkoitus on yhte-

näistää tekijänoikeussäännöksiä sisämarkkinoiden toiminnan edistämiseksi sekä mu-

kauttaa ja täydentää tekijänoikeutta teknisen kehityksen taloudellisiin tosiseikkoihin

aiheuttamien muutosten vuoksi.178 Tietoyhteiskuntadirektiivi johdanto-osan 27 koh-

dan mukaan ’Pelkkä aineiston välittämisen mahdollistavien tai toteuttavien välineiden

tarjoaminen ei ole tässä direktiivissä tarkoitettua välittämistä’.

Tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajasta annetun direk-

tiivin johdanto-osan 11 kohdan mukaan tekijänoikeudet ovat välttämättömiä luovalle

henkiselle työlle ja niiden suoja tekee mahdolliseksi varmistaa luovuuden ylläpitämi-

nen ja kehittäminen tekijöiden, kulttuuritoiminnan, kuluttajien sekä koko yhteiskun-

nan eduksi.179

Orpoteosten tietyistä sallituista käyttötarkoituksista annetun direktiivin johdanto-

osan 5 kohdan mukaan tekijänoikeus on luovien alojen taloudellinen perusta, koska se

edistää innovointia, luovaa työtä ja investointeja. Tekijänoikeus on tärkeä väline, jolla

varmistetaan luovien alojen työstä palkitseminen.180

Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista sekä usean valtion

alueen kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensioinnista verkkokäyttöä varten sisä-

markkinoilla annetun direktiivin johdanto-osan 1 kohdan mukaan EU:ssa annetut te-

kijänoikeutta koskevat direktiivit edistävät luovuuden kehittämistä ja ylläpitämistä.181

5.1.2 Luova Eurooppa -ohjelma

Merkittävä DSM-direktiivin säätämiseen johtanut ohjelma on komission Luova Eu-

rooppa (2014-2020) -ohjelma.182 Ohjelman tarkoituksena on vahvistaa kulttuurialan ja

luovien alojen kilpailukykyä sekä helpottaa mukautumista elinkeinoelämän muutok-

siin. Se panee täytäntöön vuoden 2005 Unescon yleissopimusta kulttuuri-ilmaisuiden

moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä.183 Yleissopimuksessa korostetaan, että
177Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY. 2004.
178Katso viite 2.
179Katso viite 55.
180Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/28/EU. 2012.
181Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/26/EU. 2014.
182Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1295/2013/EU. 2013.
183UNESCO. Yleissopimus kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä. 2005.
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kulttuuritoiminnoilla, -hyödykkeillä ja -palveluilla on sekä taloudellinen että kulttuuri-

nen arvo, koska ne toimivat identiteettien, arvojen ja merkitysten välittäjinä, eikä niitä

siten voi kohdella pelkästään kaupallista merkitystä omaavina.184 Ohjelmassa tunnuste-

taan kulttuurin taloudellisen arvon lisäksi kulttuurin itseisarvo ja taiteellinen arvo.185

Ohjelma vastaa digitalisoitumisen ja globalisaation tuomiin muutoksiin, joilla on ol-

lut vaikutusta muun muassa luovien alojen tuotteiden ja palveluiden rahallisen arvon

määräytymiseen. Ohjelmassa etsitään tasapainoa luovan työn tekijöiden kohtuullisen

korvauksen ja uusien liiketoimintamallien syntymisen välillä.186

Luova Eurooppa -ohjelmaa koskevassa asetuksessa viitataan Eurooppa 2020 -strategiaan,

jossa komissio totesi, että EU:n on saatava aikaan houkuttelevammat olosuhteet inno-

voinnille ja luovuudelle.187 Ohjelman päätavoite on suojella Euroopan kulttuurista mo-

ninaisuutta ja vahvistaa Euroopan kulttuurialan ja luovien alojen, etenkin audiovisu-

aalialan, kilpailukykyä älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun edistämiseksi.188 Yksi

erityistavoitteista on tukea Euroopan luovien alojen valmiuksia toimia globaalisti.189

Eurooppalaista luovaa lisäarvoa luomalla taataan entistä tasapuolisemmat toimintae-

dellytykset niin, että otetaan huomioon alhaisen tuotantokapasiteetin sekä maantie-

teellisesti tai kielellisesti suppea-alaiset maat.190Asetuksessa perustetaan kulttuurialal-

le ja luoville aloille tarkoitettu lainantakausväline, jonka tavoite on helpottaa rahoi-

tuksen saantia kulttuurialoilla.191 Komissio on antanut ehdotuksen Luova Eurooppa

-ohjelman jatkamiseksi vuosille 2021-2027.192. Ehdotuksen perustelujen mukaan luo-

vat toimialat kohtaavat useita haasteita. Euroopan luovat alat joutuvat kilpailemaan

globaalien toimijoiden, kuten hakukoneiden ja verkkopohjaisten sosiaalisten alustojen

kanssa. Digitalisaatiolla on valtava vaikutus kulttuuriomaisuuden hoitamiseen, luomi-

seen, jakamiseeen, saatavuuteen, kuluttamiseen ja rahallisen arvon määräytymiseen.
184Katso viite 182, Johdantokappaleen 5 perustelukappale.
185Katso viite 182, 2 artiklan 1 kohta ja johdantokappaleen 20–21 perustelukappaleet.
186Katso viite 182, Johdantokappaleen 13 perustelukappale.
187Katso viite 182, Johdantokappaleen 7 perustelukappale.
188Katso viite 182, 3 artikla.
189Katso viite 182, 5 artikla a kohta.
190Katso viite 182, 5 artikla 2 kohta d alakohta.
191Katso viite 182, 14 artikla.
192COM(2018) 366 final. 2018.
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Digitalisaatio muuttaa analogisella ajalla vallinneita arvonlupauksia.193 Komission eh-

dotuksen perusteluosan 6 johdantokappaleen mukaan kilpailu audiovisuaalimarkkinoil-

la on koventunut digitaalimurroksen myötä ja on tehostettava eurooppalaiselle toimia-

lalle annettavaa tukea. Esimerkkejä digitaalimurroksesta ovat muun muassa muutok-

set median tuotannossa ja käytössä sekä globaalien alustojen kasvava asema sisällön

jakelussa.

5.1.3 Eurooppa 2020 -strategia

Euroopan komissio antoi keväällä 2011 tiedonannon Euroopan parlamentille, Euroopan

neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle. Tiedon-

annon nimi oli ’Teollis- ja tekijänoikeuksien sisämarkkinat – Luovuuden ja innovoinnin

kannustaminen talouskasvun, laadukkaiden työpaikkojen ja ensiluokkaisten tuotteiden

ja palvelujen tarjoamiseksi Euroopassa’. Tiedonannossa annettiin komission strategi-

nen visio siitä, miten Eurooppaan saadaan luotua järjestelmä, ’joka soveltuu uuteen

talouteen, palkitsee luovia ja kekseliäitä tekoja, kannustaa EU-pohjaiseen innovointiin

ja mahdollistaa kulttuurin moninaisuuden kukoistamisen tarjoamalla sisällölle uusia

tilaisuuksia avoimilla ja kilpailukykyisillä markkinoilla’.194

Tiedonannon pohjana toimi komission vuonna 2010 antama Eurooppa 2020 – älyk-

kään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia.195 Eurooppa 2020 -strategian yksi lip-

pulaivahanke on ’Innovaatiounioni’.196 Eurooppa 2020-strategian mukaan Euroopan kil-

pailukyky globaaleilla markkinoilla on kriisissä ja Euroopan tulevaisuus on riippuvai-

nen eurooppalaisten kyvystä innovoida.197 Toinen lippulaivahanke ’Eurooppalainen di-

gitaalistrategia’ on myös vuoden 2011 tiedonannon taustalla. Digitaalistrategian mu-
193Haasteiksi nostetaan myös eurooppalaisen audiovisuaalisen alan heikko kilpailukyky globaalisti sekä

disinformaation yleistyminen.
194Euroopan komissio. KOM(2011) 287 lopullinen. 24. toukokuuta 2011.
195Euroopan komissio. KOM(2010) 2020 lopullinen. 3. maaliskuuta 2010.
196Euroopan komissio. KOM(2010) 546 lopullinen. 6. lokakuuta 2010.
197Innovointi nostetaan EU:n poliitikan kaiken kattavaksi tavoitteeksi. Jos näin ei toimita seuraa stra-

tegian mukaan EU:n kilpailuedun heikkeneminen. Innovaatiounionin konkreettinen toteuttaminen
koostuu kymmenkohtaisesta listasta. 9 kohdan mukaan EU:n vahvuuksia luovuuden alalla on hyö-
dynnettävä paremmin ja sosiaalisia innovaatioita on edistettävä.
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kaan komissio aikoo ’luoda verkkosisällöille ja -palveluille todelliset sisämarkkinat198 ja

muokata internetin globaalia hallintaa’.199 Ongelmana pidetään sisämarkkinoiden pirs-

taloituneisuutta, jolloin Eurooppa ei kykene hyödyntämään uusien palveluiden, kuten

’sisällöt ja media’, mahdollisuuksia. Komission mukaan pirstaloituneisuus estää kulut-

tajia ja yrityksiä käyttämästä verkkosisältöjä ja -palveluja.200

Vuoden 2011 tiedonannon mukaan liiketoimintamallit ja, se miten palveluita levite-

tään, vastaanotetaan ja kulutetaan, ovat muuttuneet verkossa tarjottavien musiikki- ja

audiovisuaalisten palveluiden suhteen. Komissio on sitoutunut siihen, että kaikenlainen

luova työ palkitaan.201 Euroopan tekijänoikeuslainsäädännön tulee toimia ’mahdollista-

vana kehyksenä’, joka sekä palkitsee luovuutta että kannustaa innovointia kilpailuhäi-

riöttömässä ympäristössä. Vuonna 2010 tehdyn Euroopan kilpailukykyraportin mukaan

vuonna 2008 luova ala työllisti EU:ssa kolme prosenttia työvoimasta. Luovalla alalla

työllisyys parani vuosina 2000-2007 yli kolme kertaa nopeammin kuin kaikkien alojen

kasvu keskimäärin. Tiedonannon mukaan tekijänoikeudellinen lainsäädäntö, etenkin

verkkomusiikkipalveluiden osalta, tulee nähdä hallinnointivälineenä, jolla säädellään

kolmen eri toimijan välisiä suhteita. Nämä kolme toimijaa ovat luovan sisällön luojat,

palvelun ja sisällön tarjoajat sekä kuluttajat. Komission mukaan päämääränä on ’mah-

dollistava lainsäädäntö’, jonka avulla oikeuksia voidaan hallinnoida mahdollisimman

tehokkaasti ja jossa kannustetaan luovuuteen. Toisaalta on kannustettava kulttuurin

monimuotoisuutta ja sitä, että teokset leviävät mahdollisimman laajalle ja hyödyttävät

siten yhteiskuntaa. Tiedonannossa puhutaan myös kilpailuoikeuden merkityksestä.202

Tiedonannon mukaan luovan työn tekijät haluavat oikeudenmukaisen korvauksen

työstään ja heidän saamiaan tuloja olisi mahdollista nostaa toimivan eurooppalaisen
198Todellisilla sisämarkkinoilla tarkoitetaan rajattomia ja turvallisia verkkopalvelujen ja digitaalisten

sisältöjen EU-markkinoita, joilla vallitsee voimakas luottamus, tasapainoinen sääntelykehys, johon
kuuluu selvyys oikeuksien hallinnasta, usean maan kattavien lisenssien edistäminen, asianmukai-
nen suoja ja asianmukaiset korvaukset oikeuksienhaltijoille ja aktiivinen tuki Euroopan rikkaan
kulttuuriperinnön digitoimiseksi

199Euroopan komissio, KOM(2010) 2020 lopullinen, katso viite 195, s. 14.
200Euroopan komissio, KOM(2010) 2020 lopullinen, katso viite 195, s. 21.
201Euroopan komissio, KOM(2011) 287 lopullinen, katso viite 194, s. 15.
202Sen mukaan teollis- ja tekijänoikeuksien vahvan suojaamisen ja valvonnan lisäksi myös kilpailusään-

töjä on sovellettava, jotta innovointi ja uusien yritysten tulo markkinoille ei estyisi. Komissio pitää
myös oikeuksien suojan ja käytön välisen tasapainon löytymisen olevan tärkeää. Tasapaino saavute-
taan tiedonannon mukaan oikeudenmukaisilla järjestelmillä, jotka takaavat luovan työn tekijöiden
palkitsemisen kannustamisen ja toisaalta perusoikeuksien sekä kulttuurillisen monimuotoisuuden
kunnioittamisen. (Euroopan komissio, KOM(2011) 287 lopullinen, katso viite 194, s. 4–7)
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digitaalisen sisämarkkinaympäristön avulla, jossa teosten lisensointi ja jakaminen olisi

helpompaa.203 Tällaisten lisensointipalveluiden kehitys johtaisi komission mukaan luo-

van työn alan elinvoiman nousuun, kun ihmiset voisivat jäsenvaltiosta riippumatta ja-

kaa helposti ja laillisesti teoksia verkossa. Komissio viittaa IFPI:n (International Fede-

ration of the Phonographic Industry)204 vuoden 2010 raporttiin, jonka mukaan euroop-

palaiset käyttävät keskimäärin noin neljä kertaa vähemmän rahaa digitaaliseen musiik-

kiin verrattuna keskimääräiseen yhdysvaltalaiseen tai japanilaiseen kuluttujaan.205

5.1.4 Johtopäätökset DSM-direktiivin säätämiseen johtaneesta kehitysku-

lusta

DSM-direktiivin säätämisen taustalla ovat useat komission strategiat. Strategioiden

retoriikka ja perustelut ovat tuttuja aiemmin käsitellystä kestävyyteen ja immateriaa-

lioikeuteen liittyvästä keskustelusta. Tekijällä ei katsota ainoastaan olevan oikeus tun-

nustukseen tekemänsä teoksen suhteen vaan hänellä on myös oikeus tietyn suuruiseen

korvaukseen, jos hän päättää antaa muiden hyödyntää teostaan. Tarkoitus on tietyn

ryhmän etujen eli luovien alojen oikeudenhaltijoiden aseman parantaminen. Euroop-

palainen tekijänoikeuslainsäädäntö toimii tämän ’mahdollistavana kehyksenä’.

Esimerkiksi DSM-direktiivin johdanto-osan 72 kappaleen mukaan tekijät ja esit-

tävät taiteilijat ovat lisenssin myöntäessään tai oikeutensa siirtäessään yleensä hei-

kommassa sopimusasemassa korvausta vastaan tapahtuvassa hyödyntämisessä. Lisäksi

johdanto-osan 73 kappaleen mukaan ’Myös kertamaksu voi olla oikeasuhteinen korvaus,

mutta tämä ei saisi olla pääsääntö.’ Niin ikään johdanto-osan 78 kappaleen mukaan on-

gelmaksi voi muodostua se, että ’oikeuksien taloudellinen arvo osoittautuu merkittäväs-
203Ongelma ei nähdä ylitarjontaa vaan tyydyttämätön kysyntä. Ihmiset kyllä haluaisivat kuluttaa

(eurooppalaista) digitaalista luovaa sisältöä mutta he eivät pysty ostamaan tekijänoikeudella suo-
jattuja teoksia digitaalisilta (sisä)markkinoilta. Toisaalta tilanne voidaan ymmärtää myös niin, että
teoksille on kysyntää mutta se teoksia kulutetaan sellaisten (laittomien) kanavien kautta, jolloin
kulutuksesta ei seuraa tuloja oikeuksien haltijoille. Käsillä samankaltainen tilanne kuin ilmaston-
muutoksen kannalta välttämättömien teknologioiden osalta. Kehittyvien maiden mukaan Laajan
teknologiasta on ylitarjontaa mutta se on liian kallista. Kehittyneiden maiden mukaan kysyny-
tää ei ole vielä tyydytetty vaan uusia parempia teknologoita on kehittävä tyydyttämään mark-
kinan/ilmaston muutoksen torjumisen tarpeet. tekijänoikeuskehyksen perustaminen digitaalisille
sisämarkkinoille.

204International Federation of the Phonographic Industry on organisaatio, joka edustaa musiikkiteol-
lisuuden intressejä kansainvälisesti. IFPI.org. url: https://www.ifpi.org/ (viitattu 10. 10. 2019)

205Euroopan komissio, KOM(2011) 287 lopullinen, katso viite 194, s. 10–11.
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ti suuremmaksi, kuin on alun perin arvioitu.’ Tekijänoikeudenhaltijan on käsittääkseni

nykytilanteessa katsottava ottavan tietoisen riskin tavanomaisen sopimustavan mukai-

sesti siitä, että teoksesta tuleekin erittäin suosittu. Kohtuullistamismekanismi erkanee

merkittävästi varsinkin liiketoimintasuhteita koskevista oikeusjärjestyksen periaatteis-

ta, jotka lähtevät odotusarvoille ja riskin siirroille perustuvasta ajattelusta. Teoksen

’ylimääräiset’ tuotot merkitsevät riskin realisoitumista.

Väite on siis, että teknologisten murrosten ja tietoyhteiskunnan laajentumisen myö-

tä rakenteet luovan työn ympärillä ovat muuttuneet niin, että sen tekemisestä on tul-

lut kannattamattomampaa.206 Tekijöillä on oikeus ’markkinahäiriöttömään ympäris-

töön’.207 Markkinahäiriön vuoksi teosten hinnoittelumekanismi ei toimi, koska ’arvon-

lupaukset’ ovat digitaalisella ajalla muuttuneet. Näin ollen on oikeudenmukaista, että

tietyssä aikapisteessä eli analogisella ajalla pärjänneet ryhmät ovat oikeutettuja pär-

jäämään myös digitaalisella ajalla ulkoa tulevan lainsäädännön avulla ilman tarvetta

sisältä kumpuavalla muutokselle.

Komission mukaan luovien alojen kasvun tulee olla lisäksi kestävää. Unescon yleis-

sopimuksen mukaisesti komissio nostaa tärkeäksi teosten itseisarvon eli niiden merki-

tyksen identiteettien, arvojen ja merkitysten välittäjinä.208 Tässä suhteessa tasapaino

kaupallisten merkitysten ja muiden merkitysten välillä muuttuu. DSM-direktiivin taus-

talla ei ole ajatus eri intressitahojen (välineellisestä) perusoikeuksien tasapainottami-

sesta vaan tarpeesta edistää (itseisarvoisesti) yhden tahon intressiä.
206Yhdysvaltojen Occupational Employment Statistics -tietokannan avulla tekemien tutkimusten mu-

kaan luovan työtä tekevien määrä on kasvanut suhteessa enemmän 1980-luvulta kuin muut toimia-
lat keskimäärin. Myös luovaa työtä tekevien tulot ovat kasvaneet hiukan enemmän kuin muiden
alojen keskiarvo. OES:n tietokanta ei seuraa itsensä työllistäviä luovan työn tekijöitä. United Sta-
tes Economic Census -tietokanta seuraa ryhmää ’independent artists, writers and performers’ eli
itsensä työllistäviä luovan alan tekijöitä. Tietokannan perusteella vuosina 2002-2012 luovan alan
itsensä työllistävien määrä nousi noin 40 % ja heidän yhteinen liikevaihtonsa yli 60 %, joka on huo-
mattavasti enemmän kuin mitä inflaatio kasvoi samana aikana. Tämän pohjalta ei voida ainakaan
sulkea pois sitä, että luovan työn alan tekemiseen on enemmän taloudellisia kannustimia kuin ennen
teknologisen murroksen alkamista. (Steven Johnson. The Creative Apocalypse That Wasn’t. 2015.
url: https://www.nytimes.com/2015/08/23/magazine/the-creative-apocalypse-that-
wasnt.html)

207Komissio tunnustaa näin, että sen käsityksen mukaan tekijänoikeudellisilla markkinoilla vallitsee
markkinahäiriö.

208Vaverin mukaan myös aiempi kehitys Euroopan unionissa tekijänoikeuksien (ja patenttien) suhteen
kuvastaa sitä, että immateriaalioikeuksista on tullut itseisarvo eikä jotain millä tavoitetaan jotain
suurempaa hyvää. (Vaver, katso viite 165, s. 15)
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5.2 Arvokuilu

Arvokuilulla tarkoitetaan globaaleilla musiikkiteollisuusmarkkinoilla esiintyväksi väi-

tettyä ongelmaa. Alusta- ja striimauspalveluiden musiikkisisällöstä saadun arvon ja

niiden tulojen välillä, jonka musiikin tekijät ja musiikin tekemiseen investoivat saavat,

vallitsee epäsuhta. 209 Palveluiden maksamat rojaltit oikeuksienhaltijoille muodostavat

liian pienen osan palveluiden oikeudenhaltijoiden teoksillaan hankkimista mainostulois-

ta. 210 Viveca Stillin mukaan tekijänoikeuskeskustelussa arvokuilulla tarkoitetaan sitä,

että digitaalisissa toimintaympäristöissä oikeudenhaltijat saavat vähemmän tuloa kuin

’pitäisi’.211 Näin jotkut muut, erityisesti verkkosisällönjakopalvelut, saavat tietynlaista

’perusteetonta etua’ tai ’ansaitsevat teoksilla tekijöiden kustannuksella’. Arvokuilulla

tässä yhteydessä tarkoitetaan tekijänoikeuksiin liittyviä liiketoimintaketjuja – missä

arvo muodostuu ja kenelle?212 213

Musiikkiteollisuuden intressejä kansainvälisesti edustavan IFPI:n raportin mukaan

arvokuilu kuvaa sitä epäsuhtaa, jota verkkosisällönjakopalvelut, kuten YouTube, otta-

vat siitä arvosta, jonka musiikin tekijät ja tekemiseen investoivat ovat luoneet.214 Ti-

lanne synnyttää vilpillistä kilpailua. Verkkosisällönjakopalvelut eivät tunnista musiikin

oikeaa arvoa (the true value of music) ja houkuttelevat käyttäjiä pois reiluja lisenssi-

maksuja maksavista tilauspohjaisista palveluista, jolloin musiikin ekosysteemi muut-

tuu kestämättömäksi. Raportin mukaan yksi Spotifyn käyttäjä tuo musiikkiteollisuu-

delle keskimäärin 20 dollaria tuloa, kun vastaava luku YouTuben osalta on vain dollari.
209Tilannetta voidaan verrata siihen, että konserttitilojen konserteista saamien tulojen ja siellä esiin-

tyvän artistin saamien tulojen välillä vallitsisi epäsuhta.
210Arvokuilun määritelmä on sittemmin laajentunut koskemaan kaikkia digitaalisia teoksia, joita jae-

taan internetin alustapalveluissa.
211Arvokuilu rakentuu oletukselle muusikin tai muun luovan työn mahdollisuudesta tarjota ura tai

ammatti.
212Viveca Still. ”DSM-direktiivi yleisesti ja erityisesti 13 artiklan (alustat ja arvokuilu) näkökulmasta”.

Teoksessa: Esitetty Suomalaisen lakimiesyhdistyksen jäsentilaisuudessa 13.5.2019 Tieteiden talolla
Helsingissä, 2019.

213Arvokuiluun vetoavien mukaan suurien verkkosisällönjakopalveluiden, kuten YouTuben, hankkiman
suuren markkinaosuuden tuoma taloudellinen hyöty tulisi jakaa oikeudenhaltijoiden kanssa. Vaa-
timus esitetään siitä huolimatta, että markkinaosuus ei ole osuus tekijänoikeusmarkkinoista vaan
osuus verkkosisällönjakopalveluiden markkinasta. Tästä huolimatta oikeudenhaltijoille kuuluisi tai
olisi oikeus suoraan hyötyä siitä taloudellisesti.

214’The value gap describes the growing mismatch between the value that user upload services, such
as YouTube, extract from music and the revenue returned to the music community – those who are
creating and investing in music. The value gap is the biggest threat to the future sustainability of
the music industry.’

45



Käyttäjien lataamaan sisältöön perustuvilla striimauspalveluilla on noin 900 miljoonaa

käyttäjää, kun taas tilauspohjaisilla striimauspalveluilla käyttäjiä on noin 200 miljoo-

naa.215 Tilauspohjaisten palveluiden tuomat liiketulot ovat tästä huolimatta yli kah-

deksankertaiset. Vaikka musiikinkulutus on suurempaa kuin koskaan aiemmin, tämä

ei näy musiikintekijöiden tuloissa.

Vuonna 2016 Washington DC:n sanomalehdissä Politico, The Hill ja Roll Call jul-

kaistiin mainos, jonka viestin oli allekirjoittanut 180 artistia, kuten U2, Lady Gaga

ja Sir Elton John.216 Mainoksessa vedottiin Yhdysvaltojen kongressiin Digital Mille-

nium Copyright Actin217 (DMCA) muuttamiseksi. Vetoomuksen mukaan musiikinte-

kijät ympäri maailmaa ovat huolissaan tulevien sukupolvien mahdollisuudesta ansaita

elantonsa musiikin tekemisellä. Allekirjoittaneiden artistien mukaan luovan työn te-

kijöiden ei tulisi joutua tekemään valintaa musiikin ja elannon hankkimisen välillä.

Vetoomuksen mukaan DMCA on lainsäädäntönä vanhentunut teknologian kehittymi-

sen vuoksi. Musiikin kuluttaminen on lisääntynyt valtavasti, mutta se ei ole näkynyt

musiikintekijöiden tuloissa, jotka tulot ovat romahtaneet. Teknologiayhtiöt hyötyvät

taloudellisesti käyttämällä hyväkseen musiikintekijöiden musiikkia.218 Kuluttajat hyö-

tyisivät, jos musiikin tekijöiden ja teknologiayhtiöiden välistä suhdetta tasapainotet-

taisiin uudella lainsäädännöllä.219 DMCA lisäsi § 512:n U.S. Copyright Actiin, jonka

mukaan verkkosisällönjakopalvelut ovat käyttäjien lataaman sisällön osalta tekijänoi-
215Mainosrahoitteiset verkkosisällönjakopalvelut rahoittavat mainoksilla myös itse palvelun eli infra-

struktuurin ylläpitämisen. Youtube ei välttämättä ole suosittu siellä olevan sisällön laadun tai ilmai-
seksi saatavan laittoman sisällön vuoksi. Verkostovaikutusten vuoksi YouTube on suosittu, koska
sieltä löytää lähes kaiken internetissä olevan audiovisuualisen sisällön.

216Alex Young. 180 musicians sign petition asking congress to end YouTube’s copyright loopholes.
20. kesäkuuta 2016. url: https://consequenceofsound.net/2016/06/180-musicians-sign-
petition-asking-congress-to-end-youtubes-copyright-loopholes/ (viitattu 20. 11. 2019).

217112 Stat. 2860 (1998). 1998.
218Samanlaisia perusteluja löytyy muun muassa IFPI:n vuosittaisista Global Music Report-raporteista.

Vuoden 2017 Global Music Reportin mukaan digitalisoituvassa ympäristässä tekijöiden oikeuden-
mukaisen korvauksen takaaminen ja sen varmistaminen, että musiikkia arvostetaan asianmukaises-
ti, ovat tärkeimpiä prioriteetteja. Tämän saavuttamiseksi tarvitaan oikeudenmukaiset digitaaliset
markkinat (a fair digital marketplace). IFPI. Global Music Report 2017 - Annual State of The
Industry. 2017. url: https://www.ifpi.org/downloads/GMR2017.pdf (viitattu 19. 11. 2019)

219Robert Levine. Taylor Swift, Paul McCartney Among 180 Artists Signing Petition For Digital
Copyright Reform. 20. kesäkuuta 2016. url: https://www.billboard.com/articles/news/
7408970/taylor-swift-paul-mccartney-180-artists-signing-petition-digital (viitattu
20. 11. 2019).
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keudellisesta vastuusta vapaita.220 221 Väite on, että verkkosisällönjakopalvelut saavat

turvasatamasäännöksistä neuvotteluvaltin oikeudenhaltijoiden kanssa käytäviin lisens-

sineuvotteluihin.222 Verkkosisällönjakopalvelu voi uhata neuvotteluissa, että oikeuden-

haltijan tulee siirtää prosessi turvasatamasäännösten mukaiseen ’notice-and-takedown’

-menettelyyn, jos oikeudenhaltija ei suostu palvelun ehdottamaan tasoon lisenssimak-

suissa. Arvokuiluun vetoavien mukaan neuvotteluvaltti johtuu siitä, että oikeudenhal-

tijoilla on kaksi vaihtoehtoa. Ne saavat joko liikevaihtoa ’paljon alle markkina-arvon’

suostumalla lisenssimaksuihin tai he eivät saa lainkaan liikevaihtoa kieltäytymällä li-

sensoimasta ja käyttävät resursseja verkkosisällönjakopalveluissa tapahtuvien oikeu-

denloukkausten valvomiseen.223

Arvokuilun ymmärtämiseksi palvelut tulee jakaa kahteen eri luokkaan. Ensimmäi-

seen kuuluvat musiikin striimauspalvelut kuten Spotify tai Apple Music.224 Niiden lii-

ketoimintamalli perustuu pääasiassa käyttäjien tekemiin kuukausimaksuihin. Näihin

palveluihin musiikin lisääminen ei tapahdu käyttäjien puolesta eivätkä lisätyt kappa-

leet ole heti palvelun käyttäjien saatavilla. Toiseen kuuluvat esimerkiksi Facebook ja

YouTube, joiden liiketoimintamallit perustuvat palvelun ilmaisuuteen.225 Ne kuitenkin

rahoittavat palveluiden toiminnan käyttäjien lataaman sisällön yhteydessä näytettävil-

lä mainoksilla.226227 Turvasatamasäännökset eivät siis koske Spotifyn tyyppisiä palve-

luita vaan ne suojasivat ainakin ennen DSM-direktiiviä YouTuben kaltaisia verkkosisäl-

lönjakopalveluita. Arvokuiluun vetoavien näkökulmasta ongelma on, että musiikinku-
22090 Stat. 2541. 1976, § 512 - Limitations on liability relating to material online.
221Arvokuilun takaa löytyvät sen mahdollistavat turvasatamasäännökset, joiden tarkoitus on ollut

varmistaa verkkosisällönjakopalveluiden olemassaolo niin, että ne eivät ole suoraan vastuussa he-
ti, jos niiden palvelussa on tarjolla käyttäjän lataamaa laitonta sisältöä. Arvokuilun yhteydessä
vedotaan verkkosisällönjakopalveluiden neuvotteluvalttiin, joka johtuu turvasatamasäännöksistä.
Kuinka suuri neuvotteluvaltista johtuu suosittujen verkkosisällönjakopalveluiden verkostovaikutuk-
sia hyödyntävästä liiketoimintamallista ja kuinka paljon turvasatamasäännöksistä?

222Daniel L Lawrence. ”Addressing the Value Gap in the Age of Digital Music Streaming”. Vanderbilt
Journal of Transnational Law 52.2 (2019), s. 511–514.

223Lawrence, katso viite 222, s. 513.
224Ks. Spotifyn käyttöehdot. url: https://www.spotify.com/fi/legal/end- user- agreement/

(viitattu 23. 11. 2019)Apple Musicin käyttöehdot. url: https://www.apple.com/legal/internet-
services/itunes/fi/terms.html (viitattu 23. 11. 2019)

225YouTube rahoittaa toimintaansa myös kuukausimaksuun perustuvalla palvelulla, joka muun muassa
poistaa sisällön yhteydessä poistettavat mainokset.

226Ks. Facebook mainoskäytännöt. url: https : / / www . facebook . com / business / help /
169249477193317 (viitattu 23. 11. 2019) YouTube mainoskäytännöt. url: https : / / support .
google.com/youtube/topic/9257894 (viitattu 23. 11. 2019)

227Arvokuilun ja direktiivin ympärillä käytävässä keskustelussa tyyppiesimerkkeinä näistä luokista
käytetään Spotifyta ja YouTubea. Käytän tätä vakiintunutta tapaa myös tutkielmassani.
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luttajat löytävät saman musiikin, joka on tarjolla maksullisissa palveluissa, ilmaiseksi

YouTubesta.228 229

Arvokuilun ympärillä käytävää keskustelua analysoimalla ei ole selvää onko ongel-

man ydin siinä, että käyttäjät laittomasti lataavat YouTubeen musiikkia vai se, että

YouTube ei maksa lisensoimastaan musiikista tarpeeksi suuria korvauksia.230 Epäsel-

väksi jää siis ovatko arvokuiluun vetoavat sitä mieltä, että markkinoilla on häiriö.231

Liian pienet lisenssikorvaukset saattaisivat viitata markkinahäiriöön, mutta laittomasti

sisältöä lataavat käyttäjät eivät. Tekijänoikeuden alaisen sisällön laiton lataaminen on

selkeästi enemmän tekijänoikeudellinen ongelma kuin liian pienet lisenssikorvaukset,

joka taas on lähempänä kilpailuoikeutta. Onko kilpailuoikeudellinen ongelma verhottu

sosiaalisen kestävyyden taakse, koska tekijänoikeus on otollisempi maaperä kestävyy-
228Joan E. Solsman. YouTube’s AI is the puppet master over most of what you watch. 10. tammi-

kuuta 2018. url: https://www.cnet.com/news/youtube- ces- 2018- neal- mohan/ (viitattu
24. 11. 2019).

229RIAA:n mukaan Yhdysvaltojen musiikkiteollisuuden kokonaisliikevaihdosta vuonna 2015 34.3% tu-
li muusikin striimauksesta. Arvokuiluun vetoavat eivät ota huomioon verkkosisällönjakopalvelun
ylläpitämisen kustannuksia. Jos esimerkiksi YouTube ei heitä tyydyttäviin ehtoihin, mikseivät he
perusta omaa verkkosisällönjakopalvelua?

230Arvokuilun ja sen perusteella tehtävien lainsäädäntömuutoksien perustellulle olemassaololle on kä-
sittäkseni kaksi ulottuvuutta. Ensiksi tulisi selvittää onko luovan työn tekijöiden saamien tulojen
tai korvausten määrä vähentynyt 2000-luvulla verkkosisällönjakopalveluiden yleistyessä. Toiseksi,
olisiko tekijöiden saamien korvausten määrä noussut, jos turvasatamasäännökset olisivat olleet 17
artiklan kaltaisia alusta asti? Kumpaankaan seikkaan ei oteta DSM-direktiivissä eikä sen valmiste-
luasiakirjoissa suoraan kantaa.

231Tekijänoikeus rajaa markkinoita. Se kannustaa innovaatioon rajoittamalla kilpailua. Kilpailuoikeus
taas kannustaa innovaatioon kannustamalla kilpailuun. (Mark A. Lemley. ”IP and Other Regula-
tions”. Stanford Law and Economics Olin Working Paper No. 476 (huhtikuu 2015)) Markkinoita
avaavia toimenpiteitä ovat markkina- ja kilpailuoikeudelliset toimenpiteet. Markkinoille on saatta-
nut syntyä palveluntarjoajien keskittymisen ja turvasatamasääntelyn myötä markkinahäiriö, jon-
ka verkkosisällönjakopalvelut, pääasiassa YouTube, hyödyntävät oikeuksien lisensointia koskevissa
neuvotteluissa. Turvasatamasäännösten tuoma väitetty neuvotteluvaltti olisi irrelevantti, jos You-
Tubea ei käyttäisi kukaan. Verkkosisällönjakopalveluiden keskittymisen osalta kyseessä voisi olla
epätäydellisen kilpailun aiheuttama markkinahäiriö. Jos markkinoilla olisi enemmän toimijoita syn-
tyisi niiden välille kilpailua. Musiikkiteostaan lisensoiva oikeudenhaltija voisi kääntyä neuvotteluissa
toisen verkkosisällönjakopalvelun puoleen. Näin verkkosisällönjakopalveluille voisi syntyä kannustin
maksaa suurempia lisenssimaksuja.
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den argumenteille kuin kilpailuoikeus?232

On epäselvää, jäävätkö korvaukset arvokuiluun vetoavien mielestä liian pieniksi tek-

nologian kehityksen ja siten muuttuneen kulutuskäyttäytymisen ja markkinamuutos-

ten takia vai kilpailuoikeudellisen markkinahäiriön vuoksi. Jälkimmäisessä tapauksessa

tekijänoikeuksien vahvistaminen olisi hyväksyttävämpää. Se, että oikeudenhaltijat sai-

sivat ’oikeudenmukaista korvausta’ yli sen mitä ei olisi markkinoilta saatavissa ilman

markkinahäiriöitä voitaisiin pitää perinteissä tekijänoikeudellisessa viitekehyksessä eri-

koisena tavoitteena. Modernin tekijänoikeuden mukaan tekijänoikeudenhaltijat ovat

oikeutettuja siihen korvaukseen, joka markkinoilta on teoriassa saatavissa. Tämä ka-

venee siihen, mikä oikeuksienhaltijoilla on omien ponnistelujensa avulla tosiasiallisesti

saatavissa. Jos oikeudenhaltijoille halutaan suurempia korvauksia kuin markkinoilla

on saatavilla, on pakko vaikuttaa markkinoiden toimintaan.233 Markkinoiden toimin-

taan vaikuttaminen ei ole ollut modernin tekijänoikeuden ytimessä. Arvokuilu on ollut

sosiaaliseen kestävyyteen perustavana argumenttina tarpeeksi voimakas ja se on ol-

lut yksi syy siihen, että ajatus markkinatuloksiin vaikuttamisesta on voinut kypsyä

DSM-direktiiviä säädettäessä.

Näyttäisi selvältä, että EU-lainsäätäjän tarkoitus on ollut muuttaa eurooppalaisen

tekijänoikeuden olemusta perustavanlaatuisesti. Mutta mikä on eurooppalaisen tekijä-

noikeuden sisältö nyt käsiteltävien teemojen suhteen? Käyn seuraavaksi läpi voimas-

sa olevan eurooppalaisen tekijänoikeuden sisältöä verkkosisällönjakopalveluihin liittyen

EUT:n ja EIT:n ratkaisujen avulla.234 Ratkaisut esitetään kronologisessa järjestyksessä

ja lopuksi tehdään yhteenveto tärkeimmistä havainnoista.
232Euroopan komission digitaalisten sisämarkkinoiden strategian mukaan ’on myös harkittava toimen-

piteitä, joilla varmistettaisiin oikeudenmukaiset korvaukset teosten tekijöille, jotta sisältöä olisi mie-
lekästä tuottaa myös tulevaisuudessa’. Stragiassa nostetaan esille myös huoli verkkoalustojen mah-
dollisuudesta säännellä pääsyä verkkomarkkinoille ja siihen, miten eri toimijat saavat rahaa verkossa
tapahtuvasta toiminnasta. (komissio, katso viite 35) Lisäksi komissio näkee joidenkin verkkoalusto-
jen kehittyneen niin vahvoiksi toimijoiksi, että tähän toimintaan liittyy sellaisia kysymyksiä, joita
’...on syytä analysoida laajemminkin kuin sovellettaessa kilpailulainsäädäntöä yksittäistapauksiin.’
Tarkoittaako komissio, että kilpailulainsäädäntöä tulisi soveltaa laajemmin vai, että analysointi tar-
koittaa jonkun muun lainsäädännön, kuten tekijänoikeudellisen lainsäädännön uudistamista niin,
että se soveltuu markkinatuloksiin vaikuttamiseen?

233Ne markkinat, joiden toimintaan tulisi vaikuttaa, eivät ole tekijänoikeudelliset markkinat. Toisin
sanoen kyse ei ole siitä, että haluttaisiin tukea tietynlaista tekijänoikeuksien suojattua sisältöä
tuottavia toisenlaista sisältöä tuottavien vahingoksi. Edellämainittu saattaisi olla tekijänoikeuden
viitekehyksessä hyväksyttävää vaikuttamista.

234Ratkaisut eivät välttämättä koske juuri verkkosisällönjakopalveluita mutta kaikissa tapauksissa on
kyse sähkökauppadirektiivin turvasatamasäännösten tarkoittamista verkkovälittäjistä.
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6 Tekijänoikeuden kolmiodraama ja oikeudenmu-

kainen tasapaino

6.0.1 Promusicae

EUT:n Promusicae-tapauksessa oli kyse vertaisverkossa tapahtuvasta musiikkiäänit-

teiden jakamisesta. Promusicae, joka oli voittoa tavoittelematon järjestö ja jonka jäse-

niä oli musiikkitallenteiden ja audiovisuaalisten tallenteiden tuottajia ja julkaisijoita,

väitti vertaisverkon käyttäjien harjoittaneen vilpillistä kilpailua ja loukanneen immate-

riaalioikeuksia ja vaati tuomioistuinta määräämään internetyhteyspalveluiden tarjoaja

Telefónican paljastamaan oletettuun vertaisverkon yli tapahtuvaan teoskappaleiden lu-

vattomaan jakamiseen osallistuvien henkilöiden henkilöllisyyden ja kotiosoitteen.235 236

Kysymys oli omaisuuden suojan, tehokkaita oikeussuojakeinoja koskevien oikeuksien ja

yksityisyyden suojan yhteensovittamisesta.237 EUT:n mukaan direktiivejä implemen-

toidessaan ja tulkitessaan jäsenmaiden tulee tulkita direktiivejä siten, että eri perusoi-

keuksien välillä säilyy oikeudenmukainen tasapaino (fair balance.)238 239 Oikeudenmu-

kaisen tasapainon periaate vahvistetaan myös EUT:n ratkaisussa L’Oréal, joka koski

tavaramerkkiä.240

6.0.2 Scarlet v SABAM ja SABAM v Netlog

SABAM oli tekijänoikeusjärjestö, joka edusti musiikkiteosten tekijöitä, säveltäjiä ja

tuottajia. Scarlet v SABAM -tapauksessa SABAM väitti internetyhteyden tarjoaja

Scarletin asiakkaiden tekevän tekijänoikeudenloukkauksia vertaisverkossa. Scarlet ei

omistanut kyseistä vertaisverkkoa, vaan ainoastaan tarjosi internetyhteyden. SAMAB
235EUT. C-275/06. 2008, kohdat 28–31.
236Henkilöiden IP-osoite ja muita tunnistetietoja oli Promusicaen tiedossa. Kyse oli teollis- ja teki-

jänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun direktiivin (2004/48/E) 8 artiklasta, joka
koskee oikeutta saada tietoja tavaroiden ja palveluiden alkuperästä ja jakeluverkosta loukkausta
koskevan oikeudenkäynnin yhteydessä. (EUT, C-275/06, katso viite 235, kohta 41)

237EUT, C-275/06, katso viite 235, kohdat 61–63.
238EUT, C-275/06, katso viite 235, kohta 70.
239EUT päätyi lopputulokseen, jonka mukaan yhteisön oikeuden mukaan valtioiden on pannessaan

täytäntöön tekijänoikeuksia koskevia direktiivejä, tulkittava direktiivejä tavalla, joka varmistaa yh-
teisön oikeusjärjestyksessä suojattujen eri perusoikeuksien asianmukainsen tasapainon. Jäsenval-
tioiden viranomaisten ja tuomioistuinten tulee perusoikeuksien asianmukaisen tasapainon lisäksi
ottaa huomioon yhteisönoikeuden yleiset periaatteet, kuten suhteellisuusperiaatteen.

240EUT. C-324/09. 2011.
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vaati sakon uhalla Scarletin velvoittamista estämään asiakkaidensa vertaisverkossa

tapahtuvan laittoman teosten lähettämisen ja vastaanottamisen. Tämä edellyttäisi

suodatusjärjestelmän käyttöä, jotta lailliset ja laittomat käytöt voitaisiin erottaa.241

Scarlet-tapauksen osalta EUT muistutti, että perusoikeuskirjan immateriaalioikeuk-

sien suojan osalta peruskirjan määräyksestä tai unionin oikeuskäytännöstä ei ilmene,

että kyseinen oikeus olisi koskematon tai ehdottomasti taattava.242 Suodatusjärjestel-

män käyttöönotto saattaisi vaarantaa tiedonvälityksen vapauden (perusoikeuskirjan 11

artikla), koska järjestelmä ei välttämättä pystyisi tekemään erottelua laillisen ja lait-

toman sisällön välillä, joka voisi johtaa laillisten viestien estämiseen.243

Netlog-tapauksessa Netlog omisti sosiaalisen median alustan, jonne käyttäjät pys-

tyivät lataaman sisältöä. SABAM haki belgialaiselta tuomioistuimelta kieltomääräystä

ja vaati Netlogia lopettamaan välittömästi SABAM:n valikoimaan kuuluvien teosten

saattamisen yleisön saataville. Netlog kuitenkin väitti, että kieltovaatimuksen hyväksy-

minen tosiasiassa tarkoittaisi sähkökauppadirektiivissä 15 artiklan 1 kohdassa kielletyn

yleisen valvontavaatimuksen asettamista.244 Ennakkoratkaisukysymyksessä tiedustel-

tiin sitä olisiko tuomioistuimen kieltomääräyksellä annettava velvoite unionin oikeuden

mukainen. Kieltomääräyksen mukaan hosting-palvelun tulisi omalla kustannuksellaan,

ilman ajallista rajoitusta ja ennakoivassa tarkoituksessa suorittaa koko asiakaskuntaan-

sa koskeva suodatusjärjestelmä tekijänoikeuden alaisten teosten tunnistamiseksi.

EUT:n mukaan suodatusjärjestelmän käyttöönotto edellyttäisi kaikkien käyttäjien

hosting-palveluun tallentamien tietojen aktiivista havainnointia ja näin ollen kyse olisi

sähkökauppadirektiivin mukaisesta yleisestä valvontavelvollisuudesta.245 Tämä merkit-

sisi huomattavaa puuttumista hosting-palvelun tarjoajan elinkeinonvapauteen, joten se

on ristiriidassa asianmukaisen tasapainon vaatimuksen kanssa. Vaikutukset eivät rajoit-

tuisi vain hosting-palvelun tarjoajaan vaan se vaikuttaisi palvelun käyttäjien oikeuteen

henkilötietojen suojasta (perusoikeuskirjan 8 artikla) ja vapaudesta vastaanottaa ja
241Netlog tapauksessa kyse oli sosiaalisen median alustasta, mutta muutoin tapaukset muistuttavat

toisiaan. Käyn yhteneväisyydet läpi Netlog tapauksen yhteydessä, koska se on tapauksista tuoreem-
pi.

242EUT. C-70/10. 2011, kohdat 36–38.
243EUT huomautti myös, että tätä vaikeuttaa tekijänoikeutta koskevien poikkeusten vaihteleminen

jäsenmaasta toiseen. (EUT, C-70/10, katso viite 242, kohta 52)
244EUT. C-360/10. 2012, kohdat 15–22.
245EUT, C-360/10, katso viite 244, kohdat 36–38.
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levittää tietoja (perusoikeuskirjan 11 artikla)246

6.0.3 Telekabel

Scarlet v SABAM ja SABAM v Netlog -tapauksissa EUT tunnisti ja tarkensi suodatus-

järjestelmiä koskevan oikeudellisen ongelman eri perusoikeuksien väliseen konfliktiin ja

vaatimukseen niiden välisestä tasapainosta. Se ei kuitenkaan antanut konkreettisia rat-

kaisuohjeita oikeudenmukaisen tasapainon saavuttamiseksi. Välittäjien vastuun ja te-

kijänoikeuden kannalta merkittävimpänä voidaan pitää EUT:n ratkaisua Telekabel247,

jossa EUT antoi listan kriteereitä, joilla voidaan arvioida ja varmistaa oikeudenmu-

kaista tasapainoa.

Tapaus koski vuoden 2011 tekijänoikeusdirektiivin 8 artiklan 3 kohtaa, jonka mu-

kaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että oikeudenhaltijoilla on mahdollisuus hakea

kieltoa tai määräystä sellaisia välittäjiä vastaan, joiden palveluita kolmas osapuoli käyt-

tää tekijänoikeuden rikkomiseen.248 Olennaisinta oli EUT:n vastaus kolmanteen ennak-

koratkaisukysymykseen: Onko EU:n oikeuden ja perusoikeuksien kanssa yhteensopivaa,

että internetyhteyden tarjoajaa kielletään yleisesti tarjoamasta pääsyä tietylle verkko-

sivustolle, jolla saatetaan pääosin tai yksinomaan yleisön saataviin sisältöä ilman oikeu-

denhaltijoiden suostumusta?249 EUT kiinnitti huomiota vuoden 2001 tekijänoikeusdi-

rektiivin johdanto-osan 59 perustelukappaleeseen, jonka mukaan välittäjillä on useissa

tapauksissa parhaat edellytykset torjua nyt käsiteltävän tapaiset luokkaukset.250 Direk-

tiivin tavoitteena on paitsi lopettaa tekijänoikeuden loukkaukset myös estää ne ennal-

ta.251 EUT:n mukaan EU:n vallitsevan oikeuskäytännön perusteella jäsenvaltioiden on

direktiiviä täytäntöönpannessaan perusoikeuksien ristiriitatilanteessa tulkittava direk-

tiiviä niin, että varmistetaan unionin oikeusjärjestyksessä suojattujen, asiaa koskevien,

perusoikeuksien välinen oikeudenmukainen tasapaino.252 Verkossa tapahtuvassa välit-
246EUT, C-360/10, katso viite 244, kohdat 46–48.
247EUT, C-314/12, katso viite 6.
248Tapauksessa oikeudenhaltijat hakivat tuomioistuimelta määräystä itävaltalaista Telekabelia vas-

taan, joka oli internetyhteyden tarjoaja. Oikeudenhaltijoiden mukaan Telekabelin tulisi estää asiak-
kaidensa pääsy internetsivustolle, jolla saatetaan yleisön saataviin elokuvateoksia ilman oikeuden-
haltijoiden suostumusta.

249EUT, C-314/12, katso viite 6, kohta 17.
250EUT, C-314/12, katso viite 6, kohta 27.
251EUT, C-314/12, katso viite 6, kohta 37.
252EUT, C-314/12, katso viite 6, kohta 46.
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täjien, oikeudenhaltijoiden ja käyttäjien välisessä suhteessa EUT tunnisti käsillä ole-

vat EU:n perusoikeudet. Vastakkain ovat oikeudenhaltijoiden tekijänoikeudet253, välit-

täjien elinkeinovapaus254 ja internetin käyttäjien tiedonvälityksen vapaus255.256 EUT:n

mukaan oikeuksien välisen tasapainon kannalta erityisen ongelmallista olisi, jos välit-

täjälle syntyisi velvollisuuksia, joilla olisi vaikutusta niihin internetin käyttäjiin, jot-

ka turvautuvat välittäjän tarjoamaan palveluun saadakseen tietoja laillisesti saataviin-

sa.257 EUT pitää mahdollisena, ettei laillisen pääsyn takaavia laittoman käytön estäviä

tekniikoita ole käytännössä mahdollista toteuttaa.

EUT:n mukaan unionin perusoikeuksia on tulkittava niin, että ne eivät estä an-

tamasta internetyhteyden tarjoalle määräystä estää sen asiakkaiden pääsy sivustolle,

jonne on ladattu suojattua aineistoa ilman oikeudenhaltijoiden lupaa. Tämä kuitenkin

edellyttää, että258

(a) määräyksessä ei täsmennetä toimia, joihin välittäjän on ryhdyttävä

(b) välittäjä vapautuu vastuusta, jos se osoittaa toteuttaneensa kaikki toimenpiteet,

joita siltä voidaan kohtuudella olettaa

(c) toimilla ei tarpeettomasti evätä internetin käyttäjiltä pääsyä laillisesti käytettä-

vissä olevaan tietoon

(d) toimilla estetään tai huomattavasti vaikeutetaan luvattomaan suojattuun aineis-

toon pääsyä

A ja b -kohdat turvaavat välittäjien elinkeinonvapautta, c-kohta internetinkäyttä-

jien tiedonvälityksen vapautta ja d-kohta oikeudenhaltijoiden tekijänoikeuksia. Oikeus

määräykseen välittäjää kohtaan kuuluu tekijänoikeudenhaltijoiden oikeussuojakeinojen

piiriin. Tätä tekijänoikeuden osaoikeutta ei pidetä tapauksessa EU-oikeuden perusteel-
253Euroopan unionin perusoikeuskirja, katso viite 175, 17 artikla kohta 2.
254Euroopan unionin perusoikeuskirja, katso viite 175, 16 artikla.
255Euroopan unionin perusoikeuskirja, katso viite 175, 11 artikla.
256Välittäjien osalta kyse on niiden vapaassa käytössä olevien resurssien rajoittamisesta. Haetun mää-

räyksen vaatimat toimenpiteet voisivat aiheuttaa suuria kustannuksia, voisivat olla vaikeita ja moni-
mutkaisia sekä niillä voisi olla huomattava vaikutus välittäjän toimintojen järjestämiseen. Itävallan
lainsäädännön mukaan välittäjä voi vastuusta vapautuakseen vedota siihen, että se on toteuttanut
kaikki toimenpiteet, joita siltä voitiin odottaa kielletyn lopputuloksen estämiseksi. (EUT, C-314/12,
katso viite 6, kohta 10)

257EUT, C-314/12, katso viite 6, kohta 56.
258EUT, C-314/12, katso viite 6, kohta 64.
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la oikeutettuna ilman, että välittäjältä vaaditut toimenpiteet samalla toteuttavat ja

tasapainottavat kaikkien toimijoiden oikeuksia.

6.0.4 Facebook

EUT arvioi Eva Glawischnig-Piesczek v Facebook Ireland Ltd -tapauksen ratkaisus-

sa kansallisen tuomioistuimen toimivaltaa kieltokanteen suhteen silloin, kun tuomiois-

tuinta vaaditaan velvoittamaan hosting-palvelun tarjoajan poistamaan palvelun käyt-

täjän lataaman, kielletyksi todetun ja henkilön mainetta loukanneen, sisällön kanssa

sanatarkasti samanlaisen tai sisällöltään vastaavaa sisällön.259 Määräys voisi tarkoit-

taa sähkökauppadirektiivin 15 artiklan kaltaista yleistä valvontavelvollisuutta. EUT:n

mukaan 15 artiklaa on kuitenkin tulkittava niin, että sen kielto ei koske erityistapauk-

sissa asetettavia seurantavelvoitteita. Tällainen erityistapaus on kyseessä, kun jäsenval-

tion tuomioistuin on todennut hosting-palvelun tarjoajan tietyn käyttäjän pyynnöstä

tallentaman sisällön laittomaksi.260 EUT:n mukaan asiaa tarkasteltaessa tulee ottaa

huomioon sähkökauppadirektiivin johdanto-osan 41 perustelukappaleen lainsäätäjän

tavoite saattaa eri intressit tasapainoon keskenään. Tämän vuoksi henkilön maineen ja

kunnian suojaamista ei voi tavoitella hosting-palvelun tarjoajalle asetettavan ylimitoi-

tetun velvoitteen avulla. Samankaltaisen sisällön tunnistamiseksi hosting-palvelulta ei

voi edellyttää sisällön itsenäistä arviointia. Kyseessä ei EUT:n mukaan kuitenkaan ole

ylimitoitettu velvoite, koska hosting-palvelun kieltotuomiossa vaadittu valvontavelvoite

on rajoitettu kieltotuomiosta ilmenemiin yksityiskohtaisiin seikkoihin. EUT:n mukaan

näiden tietojen avulla palvelu voi käyttää automatisoituja menetelmiä vastaavanlaisen

loukkaavan sisällön tunnistamiseksi. Kyse ei ole yleisen valvontavelvollisuuden asetta-

misesta.261 262

259EUT. C-18/18. 2019, kohdat 12–14.
260EUT, C-18/18, katso viite 259, kohdat 33–35.
261EUT, C-18/18, katso viite 259, kohdat 43–47.
26214 artiklan vapauttaa hosting-palveluiden tarjoajan vastuusta, jos se ei tiedä laittomasta sisällöstä

tai toimii viipymättä sisällön poistamiseksi tai niihin pääsyn estämiseksi heti niistä tiedon saa-
tuaan. Facebook oli ollut tietoinen sisällön laittomuudesta eikä se ollut toiminut viipymättä sen
poistamiseksi tai siihen pääsyn estämiseksi, toisin kuin sähkökauppadirektiivin 14 artikla vaatisi.

54



6.0.5 HP v Reprobel

EUT:n ratkaisussa Hewlett-Packard Belgium SPRL vastaan Reprobel SCRL oli kyse

tietoyhteiskuntadirektiivin 5 artiklan 2 kohdan a ja b alakohtien mukaisten sopivan

hyvityksen käsitteen tulkinnasta. Reprobel on yhtiö, joka perii ja maksaa edelleen so-

pivaa hyvitystä vastaavia korvauksia valokopiointia koskevan poikkeuksen nojalla. Tie-

toyhteiskuntadirektiivin johdanto-osan 35 kohdan mukaan tietyissä tekijänoikeuteen

kohdistuvissa poikkeus- ja rajoitustilanteissa tulee varmistaa oikeudenhaltijoille ’so-

piva hyvitys [teostensa tai muun aineistonsa käytön korvaamiseksi] heille riittävällä

tavalla’.263

EUT:n mukaan sopivan hyvityksen käsitettä on tulkittava tietoyhteiskuntadirektii-

vin johdanto-osan 35 ja 38 perustelukappaleiden mukaan niin, että se liittyy vahinkoon,

joka suojatun teoksen tekijälle aiheutuu luvattomasta kappaleiden valmistamisesta.

Sopiva hyvitys on katsottava tekijälle aiheutuneen vahingon vastineeksi.264 265 EUT:n

mukaan sopiva hyvitys on laskettava suojattujen teosten tekijöille aiheutuvan vahin-

gon kriteerin perusteella.266 Sopiva hyvitys on oikeudenmukaisen korvauksen kaltaisesti

avoin, tarkentumaton ja subjektiivinen määritelmä. Kyse on kuitenkin tekijänoikeuden

tasapainottamiseen liittyvästä mekanismista eli oikeudenhaltijoille poikkeusten ja rajoi-

tusten aiheuttaman haitan tasapainottamisesta ja hyvittämisestä. Sopivan hyvityksen

tarkoitus on korvata oikeudenhaltijoille heidän teostensa kappaleiden valmistamisesta

ilman heidän lupaansa aiheutunut vahinko.267

EUT käsittelee mielenkiintoisella tavalla ylikorvaamisen ongelmaa, joka liittyy to-

siasiallisen vahingon ylittävään korvaamiseen. Etukäteisen kiinteämääräisen ja jälkikä-

teisen suhteellisen korvaamisen yhdistämistä EUT ei pidä hyväksyttävänä. Se ei EUT:n

mukaan ole yhteensopiva tietoyhteiskuntadirektiivin johdanto-osan 31 perustelukap-

paleen vaatimuksen kanssa, jonka mukaan oikeudenhaltijoiden ja suojattujen teosten

käyttäjien välillä on säilytettävä oikeudenmukainen tasapaino. EUT:n mukaan ennen
263EUT. C-572/13. 2015, kohta 3.
264EUT, C-572/13, katso viite 263, kohta 36.
265Sopiva hyvitys ei systemaattisesti suoraan koske 17 artiklan tarkoittamaa oikeudenmukaista kor-

vausta työstä tai arvoketjusta. Sopiva hyvitys on itsenäinen unionin oikeuden käsite. (EUT, C-
572/13, katso viite 263, kohta 35)

266EUT, C-572/13, katso viite 263, kohta 36.
267EUT, C-572/13, katso viite 263, kohta 48.
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kappaleiden valmistamista vahvistettavan korvauksen käyttöönotto voidaan lähtökoh-

taisesti hyväksyä vain toissijaisesti, kun on mahdotonta yksilöidä käyttäjät ja tämän

vuoksi arvioida oikeudenhaltijoille todella aiheutunut vahinko.268 Verkkosisällönjako-

palvelut pystyvät melko tarkasti yksilöimään käyttäjät sekä valvomaan katselukertoja.

17 artikla näyttäisi tosiasiassa edellyttävän etukäteistä suodatusta ja lisenssien hank-

kimista. Reprobel-tapauksen perusteella 17 artiklan mukainen vaatimus hankkia lupa

ja/tai lisenssi etukäteen oikeudenhaltijoilta näyttäisi olevan EUT:n muotoileman oi-

keudenmukaisen tasapainon vaatimuksen vastainen.

EUT arvioi sopivaa hyvitystä objektiivisesti eli markkinalähtöisesti sen perusteella

miten paljon vahinkoa eli miten paljon teoksen kysyntää oli korvattu kopioinnin kaut-

ta. Vaikka tietoyhteiskuntadirektiivin johdanto-osassa käytetään fraasia sopiva hyvitys

’heille riittävällä tavalla’, EUT näkee sopivan hyvityksen olevan objektiivinen, ulko-

puolelta havaittava käsite eikä subjektiivinen määre. 269 Verrattuna DSM-direktiivin

17 artiklaan, kyse ei ole subjektiivisesta määrästä, joka väitetysti olisi markkinoilta

saatavissa.

6.1 Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on ottanut kantaa verkkosisältöpalveluiden

vastuuseen ratkaisuissaan Delfi v Estonia ja MTE v Hungary.

6.1.1 Delfi v Estonia

Delfi v Estonia -tapauksessa Delfin omistama uutisportaali oli julkaissut jutun laut-

tayhtiöstä. Juttuun liittyvään kommenttiosioon oli käyttäjien toimesta jätetty erittäin
268EUT, C-572/13, katso viite 263, kohta 82.
269DSM-direktiivin osalta tarkoitus on nähdäkseni arvokuilun kaventaminen. Arvokuilu johtuu väite-

tysti verkkosisällönjakopalveluiden vastuunpakoilusta turvasatamasääntöjen taakse ja siten niiden
hyötymisestä mainosrahoitteisen liiketoimintamallin avulla teosten luvattomasta yleisölle saatta-
misesta. Tämän väitetään aiheuttavan vahinkoa oikeudenhaltijoille. Yleisölle saattaminen ja teos-
kappaleen valmistaminen voidaan rinnastaa toisiinsa, sillä molemmissa on kyse oikeudenhaltijan
perustavanlaatuisen yksinoikeuden loukkaamisesta. Voidaanko 17 artikla ymmärtää eräänlaiseksi
sopivan hyvityksen takaavaksi mekanismiksi?
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loukkaavia ja uhkaavia kommentteja lauttayhtiöstä ja sen omistajista.270 Lauttayhtiö

pyysi kommenttien poistamista. Delfi poisti kommentit kuuden viikon kuluessa. EIT

piti uutisportaalia kommenttien julkaisijana muuna kuin passiivisena ja puhtaasti tek-

nisenä palveluntarjoajana.271

Virolainen tuomioistuin hylkäsi lauttayhtiön kanteen vedoten kansallisesti imple-

mentoituihin sähkökauppadirektiivin turvasatamasäännöksiin. Kansallisen tuomiois-

tuimen mukaan kommenttiosio oli journalistisesta osuudesta irrallinen osa ja sen toi-

minta oli mekaanista ja passiivista. Delfin verkkopalvelu ei silloin ollut kommenttien

julkaisija.272 Seuraavassa oikeusasteessa tämä tulkinta pyörrettiin. Valitustuomioistui-

men mukaan Delfin verkkopalvelu ei ollut passiivinen toimija vaan aktiivisesti kannusti

käyttäjiä jättämään kommentteja. Valitustuomioistuin piti Delfin notice-and-takedown

-järjestelmää riittämättömänä, jonka vuoksi Delfiä oli pidettävä loukkaavien komment-

tien julkaisijana. Delfi tuomittiin maksamaan korvauksia lauttayhtiön omistajille.273

EIT tulkitsi sähkökauppadirektiivin 14 artiklaa sen johdanto-osan 42 perustelukap-

paleen avulla, jonka mukaan direktiivin vastuunvapautusta koskevat kohdat suojaavat

vain toimintaa, joka on luonteeltaan puhtaasti teknistä, automaattista ja passiivista,

jolloin palvelun tarjoaja ei tunne siirrettäviä tai tallennettavia tietoja eikä valvo nii-

tä.274 Kuitenkin 14 artiklan mukaan vastuunvapaus edellyttää vain palvelun tarjoajan

tietämättömyyttä laittomasta toiminnasta sekä viipymättömästi toimimista tietojen

poistamiseksi, jos se saa tiedon toiminnan laittomuudesta.275 Delfin mukaan yksityi-

siin henkilöihin liittyvien oikeuksien suojaamiseksi sellainen kaksitasoinen järjestelmä,

jossa loukatun oli mahdollista turvautua notice-and-takedown -järjestelmän lisäksi vaa-
270Delfillä oli käytössään yksinkertaisia avainsanoihin perustuvia kommenttien suodatusjärjestelmiä.

Lisäksi Delfi moderoi sisältöä henkilökuntansa toimesta. Delfi ei ollut tehnyt toiminpiteitä käyt-
täjien tunnistamiseksi ennen kuin kommenttien lisääminen oli mahdollista. Käyttäjät ei voineet
kommenttien lisäämisen jälkeen muokata tai poistaa niitä. (EIT. 64569/09. 2013, kohta 65) Delfi
oli poistanut aikasempiin juttuihin liittyviä kommentteja oma-aloitteisesti. (EIT, 64569/09, katso
viite 270, kohta 18)

271EIT arvioi kommenttien kirjoittajien vastuuta mutta katsoi heidän henkilöllisyyden selvittämiseen
liittyvän epävarmuuksia, joten lauttayhtiöllä ei ollut tehokkaita mahdollisuuksia esittää vaatimuksia
heitä kohtaan.

272EIT, 64569/09, katso viite 270, kohta 19.
273EIT, 64569/09, katso viite 270, kohdat 22–25.
274EIT, 64569/09, katso viite 270, kohta 43.
275Käsittääkseni teknisen, automaattisen ja passiivisuuden vaatimuksilla on pyritty estämään tilanteet,

jossa palvelun tarjoaja päästäisi vain tietyn haluamansa sisällön palveluunsa tai vaihtoehtoisesti
estäisi tietyn sisällön pääsyn palveluun.
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teeseen kommenttien kirjoittajaa kohtaan, oli riittävä.276

Hieman kummallisena voidaan pitää, että EIT:n mukaan Delfin tuli olla tietoi-

nen vastuusta, koska se oli tehnyt toimia oma-aloitteisesti avainsanasuodattimilla ja

omalla moderoinnilla. Sen vuoksi sen voitiin katsoa toimineen aktiivisesti.277 Luoko

kuitenkaan proaktiivinen omien kriteerien mukainen sisällön valvonta oikeudellista an-

karaa vastuuta? Tämän linjauksen EIT perustelee sillä, että Delfi oli mahdollistanut

kommenttien tekemisen ilman rekisteröitymistä, joka johtaa siihen, että kenelläkään ei

ole tietoa siitä kuka oli loukkaavan viestin kirjoittanut. EIT laajentaa oikeuden naut-

tia yksityis - ja perhe-elämän kunnioitusta (Euroopan ihmisoikeussopimus 8 artikla)

niin, että velvollisuus olla loukkaamatta tätä oikeutta ei ole ainoastaan loukkauksen

tehneellä vaan myös esimerkiksi verkkopalvelulla, jonka kommenttiosiossa loukkaava

viesti oli kirjoitettu. EIT ei pidä loukatun oikeusturvan kannalta riittävänä, että vain

loukkauksen tekijä olisi vastuussa näissä tilanteissa.278

6.1.2 MTE v Hungary

MTE v Hungary -tapauksessa oli myös kyse kommenttiosiossa tapahtuneesta toisen lii-

ketoimintaan liittyvistä halventavista viesteistä. EIT:n mukaan Delfi-tapaukseen ver-

rattuna MTE-tapauksessa ei ollut kyse vihapuheesta, vaan ennemmin yrityksen mai-

neesta kuin henkilöön kohdistuvan ihmisarvon loukkaamisesta.279 Kommenttiosion yl-

läpitäjää pidetään EIT:n mukaan tahona, joka tarjoaa foorumin ilmaisunvapauden

harjoittamiselle.280 Ankara vastuu kommenttiosioiden osalta voisi aiheuttaa ennalta

arvaamattomia negatiivisia vaikutuksia johtaen huomattavaan ilmaisunvapauden ra-

joittamiseen Internetissä.281 EIT:n mukaan notice-and-takedown -järjestelmä voisi toi-

mia sopivana työkaluna eri tahojen oikeuksien tasapainottamista varten. Se olisi riit-

tävä myös vihapuheen ja suorien uhkausten kohdalla, jos viestit poistetaan viivytyk-

settä sen jälkeen, kun niistä on saatu tieto.282 MTE -tapauksessa EIT muuttaa hiukan
276EIT, 64569/09, katso viite 270, kohta 55.
277EIT, 64569/09, katso viite 270, kohta 65.
278EIT, 64569/09, katso viite 270, kohta 91.
279MTE v Hungary -tapauksessa EIT huomioi myös erot voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen ja

voitto tavoittelevien yhteisöjen välillä. (EIT. 22947/13. 2016, kohta 64)
280EIT, 22947/13, katso viite 279, kohta 611.
281EIT, 22947/13, katso viite 279, kohta 86.
282EIT, 22947/13, katso viite 279, kohta 91.
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kantaansa, vaikka yrittääkin perusteluissaan toistuvasti muistuttaa tapausten eroavai-

suuksista, kuten Delfi tapauksen puheen moitittavammalla sisällöllä.

Käsittääkseni kommenttien sisällön vakavuudella ei ole väliä vastuunjakautumisen

kannalta. Kyse on viime kädessä siitä, aiheuttaako kommenttiosion ylläpitäminen yli-

päänsä internetissä ankaraa vastuuta muistuttavan vastuutilanteen, jossa kommentti-

kentän ylläpitäjä on vastuussa kaikkien kommentoijien kirjallisista viesteistä. Viestin

tarkasta sisällöllisestä laadusta riippumatta kommenttikenttää ylläpitävä ottaisi valta-

van riskin. Riskiä voitaisiin tosiasiassa hallita vain kaikkien viestien sisällöllisellä val-

vonnalla. Valvonta merkitsisi myös eräänlaista tuomiovallan siirtymistä kommenttio-

sion ylläpitäjille. Tulkinnanvaraisessa tilanteessa kommenttien julkaisematta jättämi-

nen ei johtaisi ylläpitäjän kannalta merkittäviin taloudellisiin menetyksiin. Komment-

tien suodatinjärjestelmissä vinouma kohti tiukkaa seulaa olisi ylläpitäjien kannalta

oikea ratkaisu. Tämä voisi johtaa EIT:n pelkäämällä tavalla huomattaviin ilmaisun-

vapauden rajoituksiin internetissä. Jos oikeuksien välillä ei tehdä tarpeellisia tasapai-

notuksia, syntyy vääränlaisia kannustimia. Delfi-tapauksen kaltainen tulkinta saattaisi

synnyttää myös opportunismia, jolloin anonymiteetin suojissa voidaan levittää itses-

tä tai omasta liiketoiminnasta loukkaavia viestejä, jonka jälkeen vaaditaan korvauksia

kommenttiosion ylläpitäjiltä. Sama tilanne olisi mahdollinen, jos tekijänoikeuksien hal-

tija lataisi omia teoksiaan verkkosisällönjakopalveluun ja vaatisi korvauksia loukkauk-

sista. Näin ollen tekijänoikeudenhaltija loisi ’kysyntää tyhjästä’.

6.2 Johtopäätökset oikeuskäytännöstä

Arvioidessaan verkkosisällönjakopalveluiden tai muiden verkkovälittäjien vastuuta EUT

ja EIT ei ole ottanut huomioon sosiaalista kestävyyttä eli tämän tutkielman ja 17 ar-

tiklan tarkoittamalla tavalla oikeudenhaltijoiden oikeutta oikeudenmukaiseen korvauk-

seen. Ne ovat perustaneet arvioinnin oikeudenmukaisen tasapainon löytämiselle. EUT

arvioi kyseisiä tapauksia peilaten koko EU:n oikeutta ja on tullut siihen lopputulok-

seen, että ilman ajallista rajoitusta, erotuksetta kaikkiin käyttäjiin ennalta sovellet-

tavat ja täysin verkkosisällönjakopalveluiden tarjoajan omalla kustannuksella toteu-

tettavat suodatusjärjestelmät ovat EU:n perusoikeuskirjassa taattujen perusoikeuksien
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vastaisia, sillä ne rikkovat perusoikeuksien välistä oikeudenmukaista tasapainoa.283

EUT:n ratkaisujen perusteella eurooppalaisen tekijänoikeuden filosofinen oikeutus

ja tausta on selkeästi lähempänä utilitarismia kuin luonnonoikeutta. Oikeudenmu-

kainen tasapaino on lähempänä rawlsilaista oikeudenmukaisuutta kuin seniläistä oi-

keudenmukaisuutta. Tekijänoikeudet eivät ole rajoittamattomia oikeuksia ja keskiössä

on verkkosisällön osalta kolmen kilpailevan perusoikeuden tasapaino. EUT toistaa sa-

maa, myöhemmin DSM-direktiivin 17 artiklan osalta esitettyä kritiikkiä suodatustek-

nologioiden tosiasiallisesta mahdottomuudesta. EUT:n ratkaisujen perusteella DSM-

direktiivin ja arvokuilun ilmentämä sosiaalinen kestävyys ei ole osa eurooppalaista

tekijänoikeutta.284

7 Johtopäätökset

7.1 De lege ferenda

EU:n mukaan sosiaalisen kestävyyden takaamiseksi on tarve uudelle (epä)tasapainolle

tekijänoikeudessa, jossa luovan työn tekijöiden punnus painaa enemmän kuin muiden

intressitahojen. 17 artiklassa luodaan uusi aktiivinen toimija tekijänoikeudelliseen ym-

päristöön, jonka velvollisuutena on valvoa oikeudenhaltijoiden etua. Olisiko tasapai-

nottamiseen ollut tarjolla muita vaihtoehtoja?

Tekijänoikeudenhaltijoilla oli ennen ja on edelleen erilaisia aktiivisia oikeuksia, joil-

la he pystyvät puuttumaan oikeudenloukkauksiin.285 17 artikla laajentaa oikeudenhal-

tijoiden oikeuksia luomalla heille uuden passiivisen oikeuden antamalla verkkosisäl-

lönjakopalveluille aktiivisen velvollisuuden tekijänoikeuksien loukkausten estämiseksi.

Verkkosisällönjakopalvelut velvoitetaan etukäteisesti valvomaan tekijänoikeuden louk-
283Näitä tasapainotettavia perusoikeuksia ovat elinkeinonvapaus, immateriaalioikeuksien suojaaminen,

vapaus vastaanottaa ja levittää tietoa sekä oikeus henkilötietojen suojaan.
284EUT:n tekemän tulkinnan mukaan DSM-direktiivin 17 artiklan mukaiset muutokset ovat ristirii-

dassa voimassaolevan EU-oikeuden kanssa. EUT myös huomauttaa, että tekijänoikeudet eivät ole
koskemattomia tai ehdottomasti taattavia oikeuksia. Tekijänoikeus ei ole itseisarvo, joka olisi luok-
kaamaton tai johon voisi kohdistua vain vähäisiä rajoituksia ja poikkeuksia.EUT, C-314/12, katso
viite 6, kohta 61

285Näitä oikeuksia ovat esimerkiksi turvaamis- ja säilyttämistoimenpiteet, rikosoikeudellinen menette-
ly, vahingonkorvausmenettely ja notice-and-takedown -menettely.
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kauksia sekä osallistumaan loukkauksiin liittyvään täytäntöönpanoon.286 Muutos on

jatkumoa kansainväliselle trendille, jossa pääasiassa musiikkiteollisuuden etuja valvo-

vat tahot ovat lobanneet verkkosisällönjakopalveluiden vastuun lisäämiseksi.287

Miten eri intressien välinen tasapainottaminen tulisi toteuttaa? Käyn seuraavaksi

läpi de lege ferenda -kannanottoni. Ensimmäinen ratkaisu on pääasiassa tekijänoikeu-

dellinen, kun taas toinen ratkaisu on vahvasti kilpailuoikeudellinen.288

7.1.1 Neljännen tahon vastuun palauttaminen

Verkkosisällönjakopalvelut Oikeudenhaltijat Käyttäjät Neljäs pyörä

Perusoikeuskirjan 16 art. Perusoikeuskirjan

17 art.

Perusoikeuskirjan

11 art.

Oikeudeton toi-

minta

Elinkeinonvapaus Tekijänoikeuksien

suoja

Ilmaisunvapaus ja

tiedonvälityksen

vapaus

Oikeudeton toi-

minta

Taulukko 1: Tekijänoikeuden kolmiodraama

Tekijänoikeudessa on keskitytty edellä kuvatusti niin sanottuun ’tekijänoikeuden kol-

miodraamaan’, jonka osapuolten välillä on pyritty saavuttamaan oikeudenmukainen

tasapaino. Kolmiodraamaan kuuluu kuitenkin vielä neljäs pyörä, joka on tekijänoi-

keutta vilpillisesti hyödyntävä taho eli laitonta sisältöä verkkosisällönjakopalveluihin

lataavat.
28617 artiklan perusteella verkkosisällönjakopalvelun tarjoaja toimisi eräänlaisena yksityisenä tuomio-

vallan harjoittajana. Resurssien rajallisuuden ja palveluihin ladatun materiaalin suuren määrän
vuoksi päätökset pitäisi luultavasti tehdä kaavamaisesti. Pääsy materiaaliin voitaisiin estää etukä-
teisesti, vaikka oikeudenhaltijalla ei olisi intressiä estää materiaalin pääsyä palveluun ja sitä kautta
yleisön saataviin. Oikeudenhaltija saattaa pitää tietynlaisen, räikeänkin oikeudenloukkauksen ole-
van taloudellisista tai muista syistä hänen kannaltaan hyödyllistä. Toinen oikeudenhaltija saattaisi
painottaa moraalisia oikeuksia taloudellisten oikeuksien sijaan ja pitäisi lievää loukkausta merkit-
tävänä. Tällä tavalla tekijänoikeuksien valvonnasta tehdään tasapäistä (one size fits all).

287Jeremy de Beer ja Christopher Clemmer. ”Global Trends in Online Copyright Enforcement: A Non-
Neutral Role for Network Intermediaries?” Jurimetrics 49 (tammikuu 2009), s. 375, s. 375-376.

288Kilpailuoikeuden käsitteleminen rajautuu tämän tutkielman ulkopuolelle mutta mielestäni on ai-
heellista lyhyesti sivuta myös sitä. Tämä johtuu siitä, että 17 artiklalla puututaan de facto liike-
toimintamalliin, jonka on EU:ssa katsottu olevan haitallinen digitaalisessa (tekijänoikeudellisessa)
toimintaympäristössä.
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Oikeuden käytännöissä neljännen tahon eli oikeudenloukkausten varsinaisten te-

kijöiden vastuu on unohtunut. Anonymiteetti internetin käytännöissä on hyväksytty

oikeuden sisällä. Vastuu tekijänoikeusrikkomuksesta on vyörytetty pois alkuperäisel-

tä väärintekijältä muualle tekijänoikeudellisen toimintakentän rakenteisiin, johon se on

hävinnyt ja synnyttänyt kerrannaisvaikutuksia. Turvasatamasääntely ja notice-and-

takedown -järjestelmä on ollut ymmärrettävä valinta, kun alkuperäistä väärintekijää

ei ole pystytty verkkoympäristössä kustannustehokkaasti saattamaan vastuuseen. Vas-

tuun tosiasiallinen siirtäminen pois todelliselta väärintekijältä on kuitenkin yleisesti

oikeuden sisällä poikkeuksellinen ratkaisu.

Turvasatamasäännöksiä savuverhona käyttäen arvokuiluun vetoavat ovat peittäneet

väitetyn ongelman juurisyyn. Verkossa tekijänoikeudenloukkausten osalta vastuu tulee

olla sisältöä jakavalla käyttäjällä. Ongelman ratkaisu voisi olla järjestelmä, joka pa-

lauttaisi vastuun väärintekijälle ja oikeudenloukkausten arvionnin alustoilta tuomiois-

tuimille. Eräät tutkijat ovat ehdottaneet 17 artiklan automatic takedown -järjestelmän

sijaan turvasatamasäännösten uudistamiseksi ’notice-and-notice’ -menettelyä. Menet-

telyn ydin olisi, että verkkosisällönjakopalveluiden vastuuksi jäisi käyttäjien tunnista-

minen. Mahdollisen oikeudenloukkauksen havaitessaan oikeudenhaltijat antaisivat il-

moituksen verkkosisällönjakopalvelulle. Palvelu antaisi tämän pohjalta oman ilmoituk-

sen väitetyn loukkaavan sisällön lataajalle.289 290 Pidän ’notice-and-notice’ -menettelyä

parhaana ratkaisuna tasapainottamiseen liittyvään ongelmaan. Se noudattaa EUT:n

L’Oréal ja Promusicae -ratkaisuissaan havaittua tarvetta loppukäyttäjän tunnistami-

seksi. Myös EIT piti Delfi-tapauksessa olennaisena, että verkkosisällönjakopalvelun jät-

täessä tunnistamatta käyttäjät palvelulla on enemmän vastuuta loukkauksesta.

Notice-and-notice -järjestelmässä oikeudenhaltijoille jää vastuu tekijänoikeuksiensa

taloudellisesta hyödyntämisestä ja oikeuksien valvomisesta. Oikeusjärjestystä läpäise-

vä periaate on, että omistusoikeuden haltija kantaa riskin omaisuutensa väärinkäy-

töstä. 17 artiklan vastuunkääntävä sääntely velvoittaa alustat valvomaan yksityisten
289Christina Angelopoulos ja Stijn Smet. ”Notice-and-Fair-Balance: How to Reach a Compromise

between Fundamental Rights in European Intermediary Liability”. Journal of Media Law (2016).
290Angelopoulos ja Smet ehdottavat kaikkea sisältöä ja rikkomuksia samalla lailla kohtelevan lähetys-

mistavan sijaan erityyppisiä sisältöjä ja rikkomuksia koskevat omat menettelyt. Suhtaudun kriitti-
sesti tähän ehdotukseen, sillä edelleen verkkosisällönjakopalveluiden vastuulle jäisi näiden luokitte-
lu.
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toimijoiden omistusoikeuksien väärinkäyttöä. Oikeudenhaltijoilla on notice-and-notice

-järjestelmässä käytössään turvaamis- ja säilyttämistoimenpiteet291, kieltotuomiot292,

vahingonkorvausmenettely293 ja rikosoikeudellinen menettely.294

Notice-and-notice -menettely olisi voitu ottaa DSM-direktiiviin. Sen poisjättäminen

on kuitenkin ymmärrettävää. Se ei ole direktiivin taustalla olevien sosiaaliseen kestä-

vyyteen liittyvien tavoitteiden mukainen. 17 artiklan perusteella neljäs taho jatkaa

toimimistaan anonymiteetin voimin, ikään kuin haamuna, vaikuttaen tekijänoikeuden

kolmen intressitahon taustalla. Sen sijaan, että kummitteleva haamu olisi karkotettu

tekijänoikeuden talosta, on talon perusteita eli oikeuden syvätasoa lähdetty muutta-

maan. Arvovapaaseen syvätasoon on tunkeutumassa 17 artiklan myötä kestävyyttä.

Neljännen tahon haamu jatkaa kummitteluaan tekijänoikeudessa vielä jatkossakin.

7.1.2 Kilpailuoikeudellinen ratkaisu verkostovaikutuksiin

———————————>

Ennen markkinoita Markkinoilla Markkinoiden jälkeen

Tekijänoikeus Kilpailuoikeus Perusoikeudet

Sosiaalioikeus

Taulukko 2: Tekijänoikeus ja markkinapositio

Jaan muun muassa Lemleyn omaksuman oikeustaloustieteellisen analyysin modernista

tekijänoikeudesta. Tekijänoikeudella kannustetaan luovaan työhön tarjoamalla mark-

kinoiden tavanomaista tuottoa korkeampaa tuottoa. Sääntely vaikuttaa markkinatu-

lokseen vaikuttamalla markkinoille pääsyyn.295 Tekijänoikeus lupaa oikeudenhaltijalle

rajoitetun kilpailutilanteen, jolloin oikeudenhaltijalla on mahdollisuus päästä markki-
291Katso viite 177, 9 artikla.
292Katso viite 177, 11 artikla.
293Katso viite 177, 13 artikla.
294Esimerkiksi Suomen rikoslain 49 luvun 1 § mukaan, se joka ansiotarkoituksessa tekijänoikeuslain

säännösten vastaisesti ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa
loukatun oikeuden haltijalle, loukkaa toisen oikeutta teokseen on tuomittava tekijänoikeusrikoksesta
sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

295Lemley, ”IP and Other Regulations”, katso viite 231.
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natuottoa korkeampiin tuottoihin.296 Oikeudenhaltijan teoksestaan saama tuotto on

markkinatuoton ja väliaikaisen tekijänoikeuden muodossa myönnettävän monopolin

mahdollistaman ylituoton summa. Internetin aiheuttamien muutosten vuoksi markki-

natuotto on laskenut. Ylituoton osalta muutosta ei ole sinänsä tapahtunut, koska oi-

keudenhaltijoilla on mahdollisuus hyödyntää mitä mielikuvituksellisimpia tapoja rea-

lisoida tekijänoikeudellisen monopoliaseman tarjoama ajallisesti rajoitettu ylituotto.

Mahdollisuudet eivät rajoitu muiden, esimerkiksi olemassa olevien verkkosisällönjako-

palveluiden, tarjoamiin kanaviin. Arvokuiluun vetoavien mielestä markkinatuotto on

liian matala. Moderni tekijänoikeus ei ota kantaa alla olevaan markkinatuottoon vaan

antaa lupauksen markkinatuoton päälle. Tekijänoikeuden kannalta on irrelevanttia, jos

markkinatuoton absoluuttinen taso on laskenut.297 Arvokuilu eli sosiaalinen kestävä ke-

hitys vaatii, että tekijät ja oikeudenhaltijat saavat oikeudenmukaisen korvauksen. Rat-

kaisu 17 artiklan perusteella on nostaa markkinahintaa. Vastuu liiketoimintamallien

kannalta koskevasta innovoinnista vyörytetään pois oikeudenhaltijoilta.

Miksi sääntely on tehty tekijänoikeuden kautta? Tekijänoikeus on edellä käsitellyn

mukaisesti ollut hedelmällinen maaperä kestävyyteen liittyvien argumenttien kylvämi-

seksi. Kilpailu- ja markkinaoikeus perustuu vahvasti uusliberalismille, jonne kestävyy-

den argumentit eivät niin helposti istu. Tekijänoikeuden oikeutus perustuu tarinaan,

jonka mukaan väliaikaisen monopolin myöntämisen kerrotaan kannustavan luovaan

työhön ja tämän johtavan yhteiskunnan kannalta suurempaan hyvinvointiin. Kilpailu-

tai markkinaoikeuden osalta ei ole vastaavanlaista suurta tarinaa, jonka kyseenalaista-

mista voitaisiin hyödyntää samoin. Arvokuiluun vetoavien mukaan tietyn liiketoimin-

tamallin valitsevat toimijat voivat käyttää turvasatamasäännöksiä hyväkseen tekijäoi-

keuslisenssejä neuvoteltaessa. Turvasatamasääntely koetaan epäreiluksi ja sellaiseksi,

joka ei ole kaikille toimijoille sama. Käsitykseni mukaan turvasatamasääntely on ollut

koko ajan kaikille sama ja liiketoiminnanharjoittaja kantaa riskin valitessaan liiketoi-

mintamallin, joka ei saa turvasatamasääntelyn suojaa.

Sekaannus tekijänoikeus- ja jakelumarkkinoiden välillä on kuitenkin ymmärrettä-
296Verrattuna tilanteeseen, jossa tekijänoikeuksia ei olisi olemassa. Teoksen tekijä tosiasiassa menettäi-

si mahdollisuuden saada taloudellisesti merkityksellistä tuottoa teokselle heti kun teos oli saatettu
yleisön saataviin. Teoksesta saatava tuotto laskisi lähes välittömästi kohti rajakustannuksia.

297Myös ylituoton osalta tekijänoikeus ei ota kantaa ylituoton suuruuteen. Se vain tarjoaa kielto-
oikeuden tai monopolin innovoida myös oikeuksien hyödyntämisen suhteen.
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vää. Tämä johtuu verkostovaikutuksesta.298 Schmalenseen ja Evansin mukaan kilpailu

nykymarkkinoilla poikkeaa aiemmasta. Heidän mukaansa uusien teknologioiden alal-

la yritykset kilpailevat markkinasta, eivät markkinoilla.299 Tämä johtaa kilpailijoiden

poistumiseen markkinoilta eikä niinkään siihen, että markkinoilla toimivat ottaisivat

keskenään osaa hintakilpailuun. Suorien verkostovaikutusten 300 lisäksi epäsuorat ver-

kostovaikutukset voivat olla kilpailun kannalta haitallisia. Epäsuorat verkostovaikutuk-

set tarkoittavat varsinaisen tuotteen tai palvelun ulkopuolisia ominaisuuksia.301 Juu-

ri verkkosisällönjakopalveluiden epäsuorat verkostovaikutukset aiheuttavat ongelmia

lainsäätäjille. Suurimpia 2020-luvun kilpailuoikeudellisia (ja tekijänoikeudellisia) tut-

kimuskysymyksiä ovat mielestäni verkostovaikutukset ja niiden regulaatio.

17 artiklalla puututaan liiketoimintamalliin, jonka on katsottu olevan haitallinen

digitaalisessa toimintaympäristössä. Puuttuminen on ollut luonteeltaan tosiasiassa pit-

kälti kilpailuoikeudellista ja syy on verkostovaikutuksissa sekä globaalissa kilpailutilan-

teessa. Tämän suhteen tekijänoikeudellisen sääntelyn ratio poikkeaa totutusta. Komis-

sion mukaan luovat alat joutuvat kilpailemaan globaalien verkkosisällönjakopalveluiden

kanssa, jotka ovat käytännössä kaikki yhdysvaltalaisia. Kyseessä eivät ole tekijänoikeu-

delliset markkinat, jossa eri oikeudenhaltijat kilpailevat teoksillaan ja niihin liittyvillä

oikeuksilla, vaan jokin muu kilpailutilanne. Luovat alat eivät siis kilpailekaan globaalis-

ti muita luovia tekijöitä vastaan, vaan teknologiayrityksiä ja -alustoja vastaan. Nämä

globaalit yritykset ja alustat eivät kuitenkaan kilpaile luovan työn tekijöitä vastaan,
298Verkostovaikutuksella tarkoitetaan ilmiötä, jossa tietyn hyödykkeen kulutuksesta saatava hyö-

ty riippuu siitä, kuinka moni kyseistä hyödykettä käyttää. Yhdysvaltojen kilpailuviranomaiset
tutkivat 1990-luvulla Microsoftin verkostovaikutuksella saavuttamaansa korkeaa markkinaosuut-
ta tekstinkäsittelyohjelmisto- ja internetselainohjelmistomarkkinoilla. Microsoftin MS Wordilla oli
90% markkinaosuus tekstinkäsittelyohjelmistojen osalta ja Internet Explorerilla 80% osuus inter-
netselainohjelmistojen osalta. Kilpailuoikeudellisesti verkostovaikutuksen osalta artiklaan 17 herää
kysymys verkkosisällönjakopalveluiden mahdollisesta kilpailunvastaisuudesta. Laajan käyttäjäkun-
tansa sekä sisaryhtiönsä verkkohakunäkyvyyden vuoksi YouTuben on mahdollista tarjota esimer-
kiksi musiikkia ilmaiseksi mainosmyynnin avulla. Kilpailija Spotifyn, myös alustapalvelun tarjoaja,
liiketoimintamalli perustuu käyttäjiltä perittyihin kuukausimaksuihin vaikkakin palvelu on myös¸
rajoitetusta käytettävissä myös ilmaiseksi. (Securities ja Exchange Commission. Spotify Technology
S.A. Form F-1 No. 333 )

299Schmalensee ja Evans kutsuvat tämäntyyppistä kilpailua dynaamiseksi tai Schumpeterialaiseksi
kilpailuksi. Taloustieteilijä Joseph Schumpeter piti kilpailua markkinoilla luovan tuhon prosessina.

300Tuotteen tai palvelun kysyntä kasvaa sitä nopeammin mitä useammat jo sitä käyttävät. Markki-
noille pääsyn kriteeri on kriittisen käyttäjämassan luominen.

301Esimerkiksi Microsoftin osalta on arvioitu, että ulkopuolisten kehittäjien MS-DOS käyttöjärjestel-
mälle tekemät ohjelmistot loivat epäsuoran verkostovaikutuksen, joka johti MS-DOSin suureen
markkinaosuuteen. (S Anderman. ”The competition law/IP "interface": an introductory note”.
Teoksessa: Cambridge University Press, 2007, s. 11)
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vaan muita yrityksiä ja alustoja vastaan.302 303

Immateriaalioikeudet luovat markkinat. Ilman niitä immateriaalioikeuksien luon-

teen vuoksi markkinoita ei olisi, ainakaan digitaalisten teoskappaleiden osalta. Te-

kijänoikeudet, kuten muut immateriaalioikeudet, takaavat yksinoikeuden hyödyntää

suojan alaista kohdetta rajoitetun ajan. Ne ovat negatiivisia oikeuksia, jotka estävät

muita kopioimasta luovan työn tulosta. Ne eivät kuitenkaan ole tae taloudelliseen me-

nestykseen.304 Immateriaalioikeuksien tehtävä loppuu silloin, kun markkinat on luotu.

Tekijänoikeuden tulee pysyä markkinoita edeltävänä sääntelynä, joka ei ota kantaa

markkinatapahtumiin tai markkinalopputuloksiin.
302Voidaanko tekijänoikeuden sisältä säännellä jakelumarkkinoita? Mitä tämä sääntely tarkoittaa jos

jakelumarkkinoilla ei ole markkinahäiriötä, kuten määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä? Jos
markkinahäiriö todetaa, eikö olisi ruvettava kilpailuoikeudellisiin toimiin?

303Myös Still nostaa esille kysymyksen siitä, mitä 17 artiklalla itseasiassa säännellään. Hänen mu-
kaansa ei ole selvää säännelläänkö artiklalla teosten hyödyntämistä vai mainosmarkkinoita. Stillin
mukaan 17 artikla voi tarkoitta tekijänoikeudellisen yksinoikeuden laajenemista niin, että pelkkä
verkkosisällönjakopalvelun tarjoaminen on teoksen hyödyntämistä. (Still, katso viite 212)

304Oikeudenhaltijat kantavat vastuun ja riskin siitä, että levittävät teoksia sellaisia kanavia pitkin tai
hyödyntävät oikeuksia niin, että he saavat kannaltaan hyväksyttävän taloudellisen korvauksen. Jos
tällaisia tilanteita ei esimerkiksi musiikin suhteen ole enää tarjolla, niin oikeudenhaltijalla on vastuu
etsiä uusia liiketoimintamalleja. Yksi markkinamekanismin tarkoituksista on poistaa epätehokkaita
liiketoimintamalleja markkinoilta.
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7.2 Oikeudenmukaisesta tasapainosta oikeudenmukaisiin mark-

kinoihin

Moderni tekijänoikeus Postmoderni tekijänoikeus

Utilitarismi Luonnonoikeus

Luovan työn välinearvo Luovan työn itseisarvo

Kapitalistiset markkinat Epäusko markkinoiden toimintaan

Markkinat hoitavat teoksiin liittyvän

arvoketjun jakamisen

Markkinoiden sääntely ja arvoketjun

jakaminen

Rawlsilainen oikeudenmukaisuus Seniläinen oikeudenmukaisuus

Oikeudenmukainen tasapaino Oikeudenmukaiset markkinat

Taulukko 3: Oikeudenmukaisesta tasapainosta oikeudenmukaisiin markkinoihin

Verkkosisällönjakopalveluiden myötä luovan työn tekijöiden ja työn tuloksia kulutta-

vien välillä olleet toimijat ovat jääneet pitkälti tarpeettomiksi. Työn tekemisen ja vä-

littämisen marginaalikulut ovat laskeneet lähelle nollaa. Tekijät voivat hankkia tuloja

mitä erilaisimpien verkkopalveluiden avulla, joten heillä on enemmän keinoja saada

työnsä tuloksista tuloja. Käsittääkseni tämä palvelee ainakin modernin tekijänoikeu-

den tavoitetta. Yhteiskunnassa on saatavilla entistä enemmän mitä erilaisempia luovia

töitä. Argumentti toimii molempiin suuntiin. Kun luovan työn tekijöiden määrä on

kasvanut, on tämä vahva indikaattori siitä, että luovan työn tekemisestä on tullut kan-

nattavampaa. Uudessa toimintaympäristössä taka-alalle jäävät luovaan työhän romant-
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tisesti suhtautuvat, jotka eivät ole halukkaita hyödyntämään uusia mahdollisuuksia.

Muutos on avannut tekijänoikeutta luonnonoikeudellisille argumenteille.

Verkkosisällönjakopalvelut ja niiden mainospohjaisten ja datan keräämisen liitty-

vät liiketoimintamallit ovat aiheuttaneet konfuusiota tekijänoikeuden tasojen sisällä ja

niiden välillä. Tämä on avannut modernia tekijänoikeutta niin, että postmoderni aines

on pystynyt tunkeutumaan tekijänoikeuden sisään. Arvokuilu on toiminut Troijan he-

vosena, jolla kestävyys on tuotu eurooppalaiseen tekijänoikeuteen. Kyse on myös teki-

jänoikeuden luonteen muutoksesta formaalista materiaaliseen suuntaan. Tekijänoikeus

tunnustaa kestävän kehityksen tavoitteet eli tunnustaa yhteiskunnallisten toimijoiden

välillä olevat intressiristiriidat. Kehitys on samantyyppistä kuin teollistuvan kauden

työoikeuden muuntuminen teollisen kauden työoikeudeksi. Valtion tehtävä työoikeu-

dessa ei ollut enää vain järjestyksen ja turvallisuuden turvaaminen vaan myös hyvin-

voinnin tasaisesta jakautumisesta huolehtiminen.305 Formaalissa eli modernissa tekijä-

noikeudessa valtion tehtävä on turvata tekijänoikeudellinen ’järjestys ja turvallisuus’,

kun taas postmoderni, materiaalinen tekijänoikeus sisältää myös aineellisia tavoitteita.

Aineellisen päämääriin pyrkivä oikeus tarvitsee muuta kuin yleislausekkeita ja jousta-

vaa sääntelyä, joka selittää 17 artiklan sääntelytapaa.

EU:n eksplisiittisenä tavoitteena on ollut tekijänoikeuden luonnonoikeudellisten as-

pektien vahvistaminen. Luovalla työllä on itseisarvo, ja on sosiaalisesti oikeudenmukais-

ta, että luovaa työtä tuetaan.306 Markkinoiden ja kapitalismin katsotaan epäonnistu-

neen. Säännellessään markkinoiden toimintaa 17 artikla turvautuu tarkkaan ja kasuis-

tiseen säätämistapaan sekä monitulkintaisiin ja jopa ristiriitaisiin oikeussääntöihin.307

308 DSM-direktiivi on jo sen lainsäädäntövaiheessa herättänyt voimasta keskustelua
305Letto-Vanamo, katso viite 162, s. 230-236.
306Tulkintani mukaan modernissa tekijänoikeudessa oikeudenhaltijan teoksestaan saama arvo eli teok-

sen arvo ei liity vain sen subjektiiviseen laatuun vaan siihen kuinka arvokkaana yhteiskunta pitää
sitä verrattuna kaikkiin muihin teoksiin. Oikeudenhaltijan teoksesta saama hyöty on funktio teoksen
arvosta ja sen saatavuudesta esimerkiksi verkkosisällönjako alustoilla. Tekijä on vastuussa funktion
kummastakin osasta.

307Tätä ei voida pitää yllätyksellisenä, onhan markkinoiden tarkoitus juuri ratkaista resurssien allo-
kointiin liittyvä lähes mahdottomalta vaikuttava ongelma. Miten arvottaa kaikki suhteessa kaikkeen
muuhun?

308Käyttäytymisoikeustaloustieteen piirissä on esitetty kriittisiä näkemyksiä lainsäätäjän puuttumi-
sesta markkinoiden toimintaan tarkan ja monimutkaisen sääntelyn kautta. Näkemykset markki-
noiden puolesta ja sääntelyä vastaan ovat tyypillisiä libertarismille. Käyttäytymisoikeustaloustiede
ei kuitenkaan perusta kritiikkiä moraalille vaan tieteellisille löydöksille ihmisten käyttäymisestä ja
käyttäytymisharhoista.
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tutkijoiden parissa. Tutkijat sisänsä hyväksyvät DSM-direktiivin tavoitteet teoksiin

pääsyn helpottamisesta, digitaalisen ympäristön poikkeuksista ja toimivien tekijänoi-

keusmarkkinoiden toteuttamisesta. DSM-direktiivi ei tutkijoiden mukaan kuitenkaan

perustu tutkittuun tietoon. Erityisesti taloustieteellinen arviointi on sivuutettu ja pää-

rooliin ovat nousseet kestävyyteen perustuvat argumentit, erityisesti arvokuilu.309

17 artikla antaa verkkosisällönjakopalveluiden tarjoajille aktiivisen roolin tekijänoi-

keuden loukkauksien valvonnassa. Se rajoittaa turvasatamasäännösten soveltumista ti-

lanteissa, joissa verkkosisällönjakopalvelujen tarjoajalla ei ole artiklan tarkoittamalla

tavalla lupaa oikeudenhaltijoilta. Verkkosisällönjakopalvelujen tarjoajien täytyy luo-

da uusia teknisiä ja juridisia keinoja EU:n alueella tapahtuvien käyttöjen tunnistami-

seksi.310 311 DSM-direktiivin johdanto-osan 6 perustelukappaleen mukaan direktiivin

poikkeuksilla ja rajoituksilla pyritään saavuttamaan oikeudenmukainen tasapaino te-

kijöiden ja muiden oikeudenhaltijoiden sekä käyttäjien etujen ja oikeuksien välillä. Ul-

kopuolelle tasapainotuksesta on kuitenkin jätetty sekä verkkosisällönjakopalvelut että

neljäs taho. Tasapaino ei vastaa EUT:n käsitystä oikeudenmukaisesta tasapainosta.

Markkinatoimijoihin tai käytäntöihin puuttuminen ei käsittääkseni voi olla mo-

dernia tekijänoikeudellista sääntelyä, jonka tarkoitus on oikeudenmukaisen tasapainon

löytäminen oikeudenhaltijoiden ja teosten käyttäjien välillä sekä uuteen luovaan työhön

kannustaminen. Komission tavoitteiden ja strategioiden, kuten Eurooppalaisen digitaa-

listrategian, mukaan tarkoitus on luoda ’todelliset’ sisämarkkinat, joissa tietyt toimijat

saavat asianmukaisen korvauksen. Näyttäisi siltä, että globaalissa kilpailutilanteessa,

jossa Kiina valmistaa laitteet ja Yhdysvallat ohjelmistot, EU tyytyy luomaan protek-

tionistista lainsäädäntöä. Yhdyn Kivistön näkökantaan, jonka mukaan 17 artikla täh-

tää markkinoiden kellokoneistomaisen tarkkaan sääntelyyn. Toimivat markkinat edel-

lyttävät tietyt raamit ja säännöt, mutta myös tarpeeksi tilaa, jotta varsinkin nopeas-

ti muuttuvassa ja dynaamisessa digitaalisessa ympäristössä olisi tilaa tehokkaammille
309European Copyright Society. ”General Opinion on the EU Copyright Reform Package” (24. tam-

mikuuta 2017), s. 2.
310Curto, katso viite 38, s. 2.
311Tämä, sekä tosiasiallinen velvollisuus suorittaa ladatun sisällön suodatusta, johtaa välttämättä pal-

velun tarjoajien suurempiin kuluihin EU:n alueella toimiseksi. Se taas olisi ristiriidassa direktiivin
taustalla olevaan tavoitteeseen EU:n talousalueelle tapahtuvien investointien ja työpaikkojen li-
säämiselle. Se on myös ristiriidassa aiempana määritellyn tekijänoikeuden perinteisen tavoitteen
kanssa.
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ratkaisuille ja innovaatioille. 17 artiklan kasuistinen ja päämäärähakuinen lainsäädäntö

kaventaa tätä tilaa. Kivistön mielestä DSM-direktiivillä yritetään, ainakin paikoin, oh-

jata markkinoita sen sijaan, että markkinatoimijoita houkuteltaisiin toimimaan tiettyä

päämäärää kohti.312

Eurooppalaisesta tekijänoikeudesta on aiemmin puuttunut kestävyyden elementte-

jä. DSM-direktiivi tuo niitä siihen, mutta ne näyttävät olevan eurooppalaisen tekijänoi-

keuden syvätason oikeudenmukaiseen tasapainoon liittyvän periaatteen vastaisia. Luo-

van työn kestävyydestä, kuten mistä tahansa muustakin, tulisi säännellä niin, että on-

gelman juurisyihin puututaan. Ongelmana ovat kirjoittajan mielestä viime kädessä nel-

jännen tahon vastuun unohtuminen ja verkostovaikutuksen aiheuttama markkinahäiriö

verkkosisällönjakoalustoilla. Kivistön tavoin pidän aiempaa tekijänoikeuden kehitystä

modernina projektina313 ja 17 artiklaa esimerkkinä postmodernista tekijänoikeudes-

ta. Eurooppalaisessa tekijänoikeudessa on siirrytty oikeudenmukaisesta tasapainosta

kohti oikeudenmukaisia markkinoita. Nähtäväksi jää miten tekijänoikeuden sosiaali-

sen oikeudenmukaisuuden määritelmän muutokseen tullaan suhtautumaan lainsovelta-

mistilanteissa ja tuomioistuimissa. Syrjäytyykö oikeudenmukaisen tasapainon periaate

oikeuskäytännössä? Tuleeko tilalle oikeudenmukaisten markkinoiden periaate?
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