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Tiivistelmä: Levytyssopimus on artistin ja levy-yhtiön välinen sopimus, jonka ytimessä on artistille kuuluvien 
esittävän taiteilijan lähioikeuksien siirtäminen levy-yhtiölle. Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien luovutuksesta ei 
ole juurikaan sääntelyä eikä oikeuskäytäntöä, minkä vuoksi nykyisellään luovutuksen ehdot ovat jääneet alan 
käytännön varaan. Alan käytäntö muodostuu pitkälti levy-yhtiön päättämistä sopimusehdoista, koska levytys-
sopimukset sisältävät usein vakioehtoja ja aloittelevat artistit ovat yleensä levy-yhtiötä heikommassa neuvot-
teluasemassa. Tässä lainopillisessa tutkimuksessa selvitetään, millaiset levytyssopimusten ehdot voivat olla 
kohtuuttomia, millä keinoilla kohtuullisuus pyritään turvaamaan ja mitä sääntelyä tulevaisuudessa tarvittaisiin, 
jotta levytyssopimuskäytäntö olisi kohtuullinen kummallekin sopijapuolelle. Tutkimuksessa tarkastellaan myös 
studiomuusikon työsopimusta ja selvitetään, voisiko työsuhteen elementeistä löytyä tukea levytyssopimusta 
koskevaan sääntelyyn.  

Levytyssopimusten kohtuuttomuus johtuu yleensä sopijapuolten välisestä epätasapainosta. Kohtuuttomuus 
liittyy usein rojaltiehtoihin, luovutuksen kestoon ja velvollisuuteen tehdä levy-yhtiön kanssa muitakin alan so-
pimuksia. Lisäksi levytyssopimuksen ehdot voivat ajan myötä muuttua kohtuuttomiksi, jos esimerkiksi sopimus 
koskee vielä syntymättömiä oikeuksia ja käyttömuotoja tai jos levy-yhtiö ei hyödynnä sille luovutettuja oikeuk-
sia. Nykyään levytyssopimuksen kohtuullisuutta edistävät vain yksittäiset tekijänoikeuslain säännökset, teki-
jänoikeusluovutusten suppean tulkinnan periaate sekä laki elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen 
sääntelystä. Näistä ei ole merkittävää hyötyä artistille. Keskeisimmäksi kohtuullisuusmekanismiksi jää näin 
ollen tekijänoikeuslain 29 §:n sovittelusäännös, jota voi pitää oikeustoimilain 36 §:n yleistä sovittelusäännöstä 
täsmentävänä säännöksenä.  

Tekijänoikeuslain 29 § tuli voimaan vuonna 2015 ja sen tavoitteena oli edistää tekijänoikeusalan sopimuskult-
tuurin kehitystä kohtuullisempaan suuntaan. Säännöstä on kuitenkin sovellettu erittäin vähän eikä sillä ole ollut 
sopimuskäytäntöä edistävää vaikutusta, minkä vuoksi tarvitaan tekijänoikeussopimuksia koskevaa yleistä ja 
pakottavaa lainsäädäntöä. Levytyssopimusta koskevaa sääntelyä voisi kehittää studiomuusikon työsopimuk-
sesta mallia ottaen. Työntekijän heikompi asema on työsopimuslaissa rakenteellisesti tunnustettu, ja saman-
kaltaista tunnustusta tarvitsisi myös tekijän ja esittävän taiteilijan heikompi asema. Saksan tekijänoikeuslakiin 
sisältyy tällaista tekijöitä ja esittäviä taiteilijoita suojaavaa sääntelyä, josta voisi ottaa Suomessakin mallia.  

Hetki sääntelyn laatimiselle on käsillä, koska DSM-direktiivin implementointi on käynnissä. Direktiiviin sisältyy 
useita tekijänoikeussopimuksia koskevia artikloja, jotka tulisi implementoida direktiivin tavoitteita noudattaen, 
jotta tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden asema saisi tehokasta suojaa. Tämän tutkimuksen perusteella käy-
tännöllisin keino sääntelyn toteuttamiseksi olisi tekijänoikeuslakiin kirjattu velvollisuus osapuolten edustajien 
välisiin kollektiivisiin neuvotteluihin. Tässä mallia voisi ottaa siitä, miten studiomuusikko saa työsuhteessaan 
tukea työehtosopimuksesta, jossa lähioikeuden luovutuksen raameista on sovittu. Levytyssopimuksen osa-
puolten edustajat voisivat neuvotella sopimuspohjasta tai yleisemmistä neuvottelu- ja sopimuskäytänteistä. 
Tällä tavoin kullakin alalla voitaisiin luoda kumpaakin osapuolta miellyttävä hyvä sopimustapa, jossa heijastuisi 
myös heikomman sopijapuolen näkökulma.  
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1 Johdanto 

1.1 Tutkielman tausta 

Moni ammattimuusikon urasta haaveileva havittelee levytyssopimusta. Levytyssopimus voi olla 

elinikäinen unelma, jota kohti työskennellään pitkään ja hartaasti. Aloitteleva artisti saattaa vuo-

sien ajan harjoitella laulu- tai soittotaitojaan, työstää musiikkityyliään ja rakentaa itselleen fa-

nikuntaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Jotkut aloittelevat artistit hakevat mainetta ja tun-

nustusta television laulukilpailuista. Kun artisti sitten viimein saa levy-yhtiöltä tarjouksen, koh-

distuu levytyssopimukseen odotuksia suuresta menestyksestä. Artistia ei välttämättä lainkaan 

kiinnosta, millainen sopimus on loppujen lopuksi sisällöltään, kunhan pääsee pitkän työskente-

lyn ja haaveilun jälkeen viimein sen allekirjoittamaan.1  

Levy-yhtiö sen sijaan tiedostaa, että vain harva artisti menestyy. Uuden artistin musiikin kaupal-

lista arvoa ei aina pysty ennustamaan, minkä vuoksi tällaisen musiikin julkaisemiseen liittyy ta-

loudellisia riskejä, joita levy-yhtiö pyrkii hallitsemaan minimoidakseen tappionsa. Tämän vuoksi 

levy-yhtiö kirjaa levytyssopimusluonnokseen ehtoja, joilla se pyrkii pitämään riskinsä mahdolli-

simman pieninä. Levytyssopimusneuvotteluissa aloitteleva artisti on siis altavastaajan asemassa.2 

Tämän asetelman vuoksi levytyssopimuksiin saattaa päätyä artistin kannalta yllättävän ankaria 

tai jopa kohtuuttomia ehtoja, jotka voivat olla yksilöllisiä ehtoja, levy-yhtiön laatimia vakioehtoja 

tai alalla vallitsevia käytäntöjä, joita ei ole kyseenalaistettu.  

Studiomuusikoiden osalta tilanne on toinen. Studiomuusikot ja artistit työskentelevät kyllä sa-

massa studiossa ja tekevät samaa työtä eli heidän lauluaan tai soittoaan tallennetaan äänitteelle. 

Vaikka heidän studiotyöskentelynsä sinänsä vaikuttaa samanlaiselta, on artistin ja studiomuusi-

kon työskentelyn pohjana kuitenkin täysin erilainen sopimus: artistilla on levy-yhtiön kanssa le-

vytyssopimus ja studiomuusikko on levy-yhtiöön työsuhteessa.3 Molemmat ovat sopimuksissaan 

useimmiten heikompia sopijapuolia, mutta artistista poiketen studiomuusikolla on turvanaan 

kollektiivisesti neuvoteltu työehtosopimus ja pakottava työlainsäädäntö.  

Jos kerran studiomuusikon asema heikompana sopijapuolena on työlainsäädännön avulla tur-

vattu, miten artistin neuvotteluasemasta pidetään huolta? Levytyssopimusten tasapuolisuus- ja 

 

1 Artistin halukkuudesta allekirjoittaa kohtuutonkin sopimus ks. Lehtinen 2009, s. 72.  

2 Greenfield ja Osborn 2007, s. 3–6.  

3 Pokkinen 2020, s. 159–160.  
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kohtuullisuusongelmia on pyritty ratkaisemaan tekijänoikeussopimuksia koskevassa sääntelyssä 

ja tätä sääntelyä koskevassa kehitystyössä.4 Tekijänoikeuslain näkökulmasta artisti on nimittäin 

esittävä taiteilija, jolla on TekL 45 §:n mukaiset lähioikeudeksi kutsutut yksinoikeudet esityk-

seensä ja siitä tehtyyn äänitteeseen.5 Levytyssopimus on siten luonteeltaan tekijänoikeussopimus, 

koska siinä artisti luovuttaa levy-yhtiölle lähioikeuksiaan. Tekijänoikeuksien tai lähioikeuksien 

luovutuksen kohtuullisuus on kyllä tekijänoikeuslaissamme pyritty huomioimaan, mutta kyseen-

alaista on se, ovatko nykyiset keinot riittäviä. Tehokkaita kohtuullisuuteen tähtääviä mekanis-

meja tarvitaan, kun aloitteleva artisti viimein kiinnittää levy-yhtiön huomion ja saa eteensä mo-

nikansallisen yhtiön tekemän vakiomuotoisen levytyssopimuksen.  

1.2 Tutkimuskysymys ja aiheen rajaus 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on löytää toimintamalleja, jotka ratkovat levytyssopimuksiin liit-

tyviä epätasapainoisuuksia, eivät kohtuuttomasti rajoita kumpaakaan sopijapuolta ja edistävät 

musiikkialan tarkoitusta eli hyvän ja monipuolisen musiikin tuomista markkinoille. Päätutkimus-

kysymykseni ovat:  

1. Millaisissa tilanteissa aloittelevan artistin levytyssopimuksen lähioikeuden luovutusehtoa 

voidaan pitää kohtuuttomana ja millä keinoin nykylainsäädännössä pyritään turvaamaan 

tällaisten sopimusten kohtuullisuus?  

2. Miten kohtuullisuuden sääntelyä tulisi tekijänoikeuslaissa kehittää, jotta aloittelevan ar-

tistin asema levytyssopimuksessa olisi riittävän turvattu?  

Päätutkimuskysymysteni ohella selvitän myös, miten levytyssopimuksen kohtuullisuusnäkökul-

mat vertautuvat studiomuusikon työsopimuksessa olevien lähioikeuden luovutusehtojen koh-

tuullisuuteen ja olisiko levytyssopimuksen kohtuullisuuden varmistamiseksi syytä ottaa käyttöön 

studiomuusikon työsuhteessa käytettäviä keinoja.  

Tutkimuksen aihe kohdistuu sääntelyaukkoon: Tekijänoikeuslakiin ei sisälly yleistä sääntelyä te-

kijänoikeuden tai lähioikeuden luovutussopimuksen tekemisestä, tulkitsemisesta tai tähän liitty-

västä korvauksesta.6 Tällaista sääntelyä ei ole myöskään EU-tasolla eikä kansainvälisissä sopi-

 

4 Ks. OKM:n selvitys 2014, Tekijänoikeustoimikunnan mietintö 2010:9 ja HE 181/2014.  

5 Myös studiomuusikko on TekL 45 §:n mukainen esittävä taiteilija, jolla on lähioikeudet esityksiinsä.  

6 Tekijänoikeuslain 3 luku koskee tekijänoikeuden luovutusta. Lain 27 § koskee ylipäänsä oikeuksien siirrettävyyttä, 
28 § on tahdonvaltainen säännös muuttamis- ja edelleenluovutusoikeuden siirrosta ja 29 § sisältää mahdollisuuden 
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muksissa.7 Tekijänoikeussopimukset ovatkin siis jääneet pääasiassa yleisten sopimusoikeudellis-

ten normien varaan, vaikka kyse on useimmiten kahden epätasavertaisen sopijapuolen välisestä 

sopimuksesta.8 Sääntelyn vähäisyyden vuoksi tutkimuksessa selvitän, olisiko tekijänoikeuslakiin 

tarvetta lisätä sääntelyä, jolla tekijänoikeussopimusten ehtoihin puututtaisiin jo ennakolta.  

Kohtuullisuuden sääntely on erityisen tärkeää, jos sopijapuolet ovat epätasavertaiset. Tutkimuk-

sen kohteeksi valikoituikin nimenomaan ensimmäistä levytyssopimustaan tekevä aloitteleva ar-

tisti, koska tämä on kappaleessa 3.2.1 esitetyllä tavalla todennäköisesti heikommassa neuvotte-

luasemassa kuin kokenut artisti ja kohtuullisuutta koskeva tutkimus on siten aloittelevan artistin 

levytyssopimuksen osalta erityisen relevanttia. Kokeneilla artisteilla sen sijaan saattaa parhaim-

millaan olla melko vahva neuvotteluasema, joten heitä koskisivat eri tutkimusnäkökulmat kuin 

aloittelevia artisteja. Näin ollen kokeneiden artistien sopimukset rajautuvat tämän tutkimuksen 

ulkopuolelle.  

Artistien sopimusehtoihin voidaan tarvittaessa soveltaa tekijänoikeuslain lisäksi myös elinkei-

nonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annettua lakia. Tässä tutkimuksessa keski-

tyn kuitenkin tekijänoikeuslakiin, koska kappaleessa 3.4 osoittamallani tavalla SopEhtoL sovel-

tuu melko harvoin levytyssopimuksiin.9 Lisäksi tutkimuksen ulkopuolelle rajautuvat muut muu-

sikon ja levy-yhtiön väliset sopimukset kuin levytyssopimus ja työsopimus, vaikkakin oikeuskäy-

tännöstä nostan esiin myös muita tekijänoikeussopimuksia – esimerkiksi musiikin kustannusso-

pimuksia – koskevia tapauksia, joista on hyötyä myös levytyssopimusten tarkastelussa. Myös 

sovittelun prosessuaalinen puoli rajautuu tutkimuksen ulkopuolelle.  

 

kohtuuttoman ehdon sovitteluun. Luvun loput säännökset koskevat vain tietyntyyppisiä tekijänoikeuden luovutuk-
sia eivätkä siis yleisesti tekijänoikeussopimuksia. Erityissäännökset eivät sovellu levytyssopimukseen. Työsuhdete-
kijänoikeuksista ei myöskään ole muuta sääntelyä kuin tietokoneohjelmia ja tietokantoja koskeva TekL 40 b §.  

7 Euroopan komissio on todennut, että tekijänoikeussopimuksiin liittyvää sääntelyä ei harmonisoida ja tekijänoi-
keussopimukset jätetään kansallisen lainsäädännön varaan (KOM(2001) 398 lopullinen, s. 38). Tämä lausuma on 
toki tehty 20 vuotta sitten ja tänä vuonna implementoitava DSM-direktiivi sisältää tekijänoikeussopimuksia koske-
vaa sääntelyä mm. korvauksen osalta. EU-maiden kansallisessa lainsäädännössä on yleistä, että lakiin on kirjattu 
vain tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien siirrettävyys, mutta konkreettisia sääntöjä siirron toteuttamiseen ei ole (Eu-
roopan komissio 2002, s. 20–21, ja Lehtinen 2009, s. 9). Tästä poikkeus on Saksan tekijänoikeuslaki, jonka 5 lukuun 
sisältyy yksityiskohtaista tekijänoikeussopimuksia koskevaa sääntelyä.  

8 Ks. Salokannel 1990, 191.  

9 SopEhtoL:n tarkempi analysointi poikkeaisi turhan paljon tästä tekijänoikeuspainotteisesta tutkimuksesta, koska 
SopEhtoL soveltuu moniin muihinkin sopimuksiin kuin vain tekijänoikeussopimuksiin. Jos tekisin toimenpide-
ehdotuksia SopEhtoL:n suhteen, tulisi arvioinnissa huomioida kaikki muutkin lain alaan kuuluvat sopimukset. Täl-
löin tutkimus ei enää ajaisi tarkoitustaan nimenomaan levytyssopimuksia koskevana selvityksenä. Sen sijaan teki-
jänoikeuslain sääntely on osuvampi tutkimuskohde, koska se koskee nimenomaan tekijänoikeussopimuksia. Levy-
tyssopimuksiin ja muihin tekijänoikeussopimuksiin liittyy suurelta osin samoja kehityskohteita.  
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Tutkimus on melko kansallinen, koska tekijänoikeussopimuksiin liittyvää sääntelyä ei ole tehty 

kansainvälisellä eikä eurooppalaisella tasolla, vaikka tekijänoikeus- ja lähioikeussääntely perustuu 

muuten hyvin pitkälti kansainvälisiin sopimuksiin ja EU-säädöksiin. Soveltuvilta osin olen kui-

tenkin ottanut näkökulmia myös EU-oikeudesta ja muiden EU-jäsenvaltioiden – ennen kaikkea 

Ruotsin ja Saksan – tekijänoikeussääntelystä. Ruotsin tekijänoikeussopimuksia koskeva oikeus-

tila vastaa hyvin pitkälti suomalaista, minkä vuoksi Ruotsiin liittyvät näkökulmat eivät niinkään 

ole vertailukohteita, vaan suomalaista tutkimusta tukevia näkökohtia.10  

Tutkimuksen alussa taustoitan aihetta käymällä läpi esittävän taiteilijan lähioikeuksien, niiden 

siirrettävyyden ja tutkittavien sopimustyyppien perusteet. Tämän jälkeen siirryn tarkastelemaan, 

miksi levytyssopimuksiin liittyy kohtuullisuusongelmia – analysoin syitä sopijapuolten väliselle 

epätasapainolle, joka rakentaa yleensä pohjan kohtuuttomuudelle. Käyn läpi tällä hetkellä käy-

tössä olevia kohtuullisuusmekanismeja, joilla tämän epätasapainon vaikutuksia pyritään hallitse-

maan. Suurinta painoarvoa annan TekL 29 §:n mukaiselle sovittelulle, koska se on nykyisin mer-

kittävin tekijänoikeussopimusten kohtuullisuuteen pyrkivä mekanismi. Sovittelusäännöksen 

kautta jäsentelen erilaisia levytyssopimuksille tyypillisiä kohtuuttomuustilanteita. Käsittelen 

myös työsopimuksen sovittelua työsopimuslain valossa, koska tekijänoikeuslain sovittelusään-

nös ei sanamuotonsa mukaan sovellu työsopimukseen kirjattuun luovutusehtoon. Siinä missä 

kolmas ja neljäs luku koskevat nykytilaa, viides luku katsoo tulevaisuuteen. Ensin selvitän, miksi 

nykyinen sovitteluun perustuva järjestelmä on riittämätön, minkä jälkeen etsin ratkaisuja nykyti-

lan haasteisiin: mitkä voisivat olla toimivia keinoja kohtuullisuuden varmistamiseksi, miten työ-

sopimusten sääntelykeinoista voisi ottaa tekijänoikeuslain kehityksessä mallia ja mitä muutoksia 

lähiaikoina on tiedossa.  

Artistin suojaaminen on tärkeää erityisesti nyt, kun koronapandemian aiheuttamat rajoitukset 

ovat vaikeuttaneet artistien tulonsaantia esiintymisistä – levytyssopimuksista saatavalla rojaltilla 

on nyt erityisen suuri merkitys artistin toimeentulolle. Aloittelevan artistin neuvotteluasema on 

levy-yhtiötä heikompi pandemiasta riippumatta, mutta luovan alan ongelmat ovat nyt esillä ja 

niihin on hyvä puuttua keskustelun ollessa vielä käynnissä. Tutkimuksen johtopäätöksenä luon 

 

10 Ruotsin tekijänoikeuslaki (lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1960:729) ja Suomen tekijänoi-
keuslaki ovat hyvin samankaltaisia. Esimerkiksi tekijänoikeuden ja lähioikeuden luovutusta koskevat yleiset sään-
nökset 27 ja 28 § ovat lähes täysin samat sekä Suomen että Ruotsin tekijänoikeuslaissa. Ruotsalaiseen tekijänoikeus-
lakiin ei sisälly nimenomaista sovittelusäännöstä kuten Suomessa, mutta Suomen oikeustoimilain 36 §:n kaltaisesti 
myös Ruotsin oikeustoimilain (lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 1915:218) 
36 §:ssä on yleinen sovittelusäännös, jota voi soveltaa myös tekijänoikeussopimuksiin. Ruotsalaista oikeuskirjalli-
suutta olen hyödyntänyt erityisesti työsuhdetekijänoikeuksien osalta. Ruotsin oikeudessa on samat työsuhteessa 
luotuja teoksia koskevat lähtökohdat kuin Suomessakin, ks. esim. Levin 2017, s. 126–127.  
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kokonaiskuvan siitä, millaisia keinoja levytyssopimusten kohtuullisuuden turvaaminen edellyt-

täisi ja miksi nämä keinot olisivat tehokkaita. Tutkimuksen tavoitteena on saada aikaan perus-

teltu suositus siitä, miten lainsäädäntöä tulisi kehittää aloittelevan artistin aseman suojaamiseksi. 

Tässä tutkimuksessa pyrin kuitenkin huomioimaan artistin suojan lisäksi myös levy-yhtiön nä-

kemyksen – vaikka tavoitteena olisikin artistien aseman turvaaminen, on toimenpiteitä nykyti-

lassa vaikea saada aikaan, elleivät toimet ole hyväksyttäviä myös levy-yhtiöiden näkökulmasta.11 

Tekijänoikeuslakia ollaan uudistamassa DSM-direktiivin implementoinnin vuoksi jo tänä 

vuonna, minkä vuoksi tekijänoikeussopimuksia koskevan sääntelyn tarkastelu on hyvin ajankoh-

taista.  

1.3 Tutkielman metodi ja lähteet 

Tämän tutkimuksen metodi on lainopillinen eli oikeusdogmaattinen. Lainopillisen tutkimuksen 

kohde on voimassa oleva oikeus ja sen tarkoituksena on selvittää, mikä on voimassa olevien 

lakien ja muiden oikeuslähteiden merkitys. Lainopin tehtävänä on tulkita ja systematisoida oi-

keutta.12 Näiden lainopin keskeisten tehtävien perusteella lainopin voi jakaa kahteen suuntauk-

seen: käytännölliseen ja teoreettiseen lainoppiin. Käytännöllisessä lainopissa selvitetään tulkinta- 

ja lainsoveltamiskysymyksiä13, kun taas teoreettisessa lainopissa systematisoidaan oikeussään-

nöksiä ja rakennetaan siten toimivaa ja loogista oikeusjärjestelmää.14  

Vaikka tutkimukseni nojautuu pääasiassa käytännölliseen lainoppiin, käytän myös teoreettista 

lainoppia – kuten Aarnio on todennut, suuntaukset eivät ole täysin irrallisia, vaan ne ovat vuo-

rovaikutuksessa toisiinsa.15 Käytännöllinen lainoppi näkyy työssäni siinä, kun pyrin oikeuslähtei-

siin nojaten arvioimaan levytyssopimuksen kohtuullisuuden sääntelyä ja artistin asemaa sopija-

puolena. Teoreettista lainoppia puolestaan edustavat ne raamit, joissa teen käytännöllistä lain-

oppia; teoreettisella lainopilla rakennan levytyssopimuksen asemaa omana sopimustyyppinään 

ja jäsentelen levytyssopimukselle ominaisia kohtuuttomuustilanteita.  

 

11 Yleistä ennakollista tekijänoikeussopimuksia koskevaa sääntelyä ei tällä hetkellä juurikaan ole, koska osapuolten 
vastakkaiset näkemykset toimialan tilanteesta ja sääntelytarpeesta ovat vaikeuttaneet tällaisen lainsäädännön kehit-
tämistä. Ks. esim. SiVM 26/2014, s. 3.  

12 Hirvonen 2011, s. 21–23.  

13 Aarnio 1997, s. 53.  

14 Hirvonen 2011, s. 25.  

15 Aarnio 1988, s. 301.  
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Lainopillisen metodin tukena käytän de lege ferenda -tutkimusta, jossa arvioidaan mahdollisia 

tulevia lainsäädäntöratkaisuja.16 Määtän mukaan de lege ferenda -suositukset tulevat usein lain-

opin sivutuotteina ja niissä tuotetaan lainsäätäjälle konkreettisia ehdotuksia lainsäädännön puut-

teiden korjaamiseksi.17 Tässä tutkimuksessa de lege ferenda -näkökulmilla on huomattava rooli, 

kun 5 luku kohdistuu lähes kauttaaltaan tulevaisuuden lainsäädännöllisiin ratkaisukeinoihin ny-

kytilan korjaamiseksi. Koska tekijänoikeussopimusten osapuolten näkemykset ovat olleet lain-

säädäntötyössä voimakkaasti vastakkaiset, sisältää tutkimus myös oikeuspoliittisia huomioita, 

minkä lisäksi käytän argumentaationi tukena myös kevyesti oikeusvertailevia näkökulmia.  

Tutkimus perustuu laajaan lähdeaineistoon, jota löytyy usean eri oikeudenalan piiristä – imma-

teriaalioikeuden, sopimusoikeuden ja työoikeuden alalta. Lähdeaineistossa korostuvat erityisesti 

lainsäädännön esityöt ja oikeustiede. Tutkimus perustuu myös saatavilla olevaan oikeuskäytän-

töön, mutta valitettavasti tekijänoikeussopimusten sovittelua koskevia ratkaisuja on niukasti. Jo 

TekL 29 §:n sovittelusäännöksen esitöissä todettiin, että oikeustoimilain sovittelusäännöksen 

käyttämisestä tekijänoikeusasioissa on hyvin vähän oikeuskäytäntöä.18 Tekijänoikeuslain sovitte-

lusäännöskään ei ole tuottanut merkittävää määrää uusia tuomioistuinratkaisuja. Levytyssopi-

muksia koskevan oikeuskäytännön puutteen vuoksi olen hyödyntänyt tutkimuksessa muitakin 

tekijänoikeussopimuksia koskevia ratkaisuja – ja tarvittaessa muitakin sopimustyyppejä koskevia 

ratkaisuja soveltuvin osin – niin nykyisen sovittelusäännöksen ajalta kuin sitä edeltävältä ajalta. 

Suurinta painoarvoa olen kuitenkin antanut musiikkialan sopimuksia koskevalle oikeuskäytän-

nölle. Oikeuskäytännön vähäisyyden vuoksi olen hyödyntänyt myös käräjäoikeuksien tuomioita 

tiedostaen, että niiden oikeuslähdearvo on matala. Tässä tutkimuksessa näiden tuomioiden on 

tarkoitus ensisijaisesti havainnollistaa ja toimia esimerkkitapauksina. Valtaosa näistä käräjäoi-

keuksien tuomioista on sellaisia, jotka ovat edenneet hovioikeuteen mutta joiden lopputulosta 

hovioikeus ei ole muuttanut. Esimerkkinä olen myös käyttänyt mallisopimusehtoja ja mediassa 

esiintyneitä ongelmallisia sopimustilanteita, jotka eivät kuitenkaan ole edenneet tuomioistui-

meen asti. Tekijänoikeusneuvoston lausunnoista olen saanut tukea tutkimuksen teoreettiseen 

osaan, joskaan lausunnoista ei löydy tekijänoikeussopimusten arviointiin liittyviä kannanottoja.  

Oikeuskäytännön vähäisyyden vuoksi oikeustieteellisellä tutkimuksella on huomattava paino-

arvo tutkimuksessani. Kotimaisen oikeuskirjallisuuden lisäksi olen käyttänyt paljon ulkomaisia 

 

16 Kolehmainen 2016, s. 108.  

17 Määttä 2016, s. 151.  

18 HE 181/2014, s. 20 ja 22.  
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lähteitä, erityisesti brittiläistä, ruotsalaista ja yleiseurooppalaista kirjallisuutta. Ison-Britannian oi-

keus ei vastaa omaamme, mutta levytyssopimuksia koskeva sopimustekniikka ja siihen liittyvät 

näkökulmat ovat hyvin kansainvälisiä, minkä vuoksi isobritannialaisella levytyssopimuksia kos-

kevalla tutkimuksella on merkitystä myös Suomessa.19 Ruotsalaista kirjallisuutta olen puolestaan 

käyttänyt rinnakkain suomalaisen kanssa, koska edellä mainitusti Ruotsin tekijänoikeuslainsää-

däntö vastaa pitkälti suomalaista.  

Valtaosa tekijänoikeussopimuksia koskevista oikeuslähteistä koskee nimenomaan tekijänoikeuk-

sia. Nämä tekijänoikeuden luovutukseen liittyvät näkökohdat soveltuvat lähtökohtaisesti sellai-

senaan myös lähioikeuksiin20, minkä vuoksi tässä työssä käytetään myös tekijänoikeudellisia läh-

teitä lähioikeuksien luovutuksen tarkastelussa.  

1.4 Keskeisiä määritelmiä 

Selkeyden vuoksi on syytä määritellä tutkimuksen kannalta olennaisimmat termit. Artisti ja stu-

diomuusikko ovat molemmat muusikoita, joille syntyy äänityksen yhteydessä esittävän taiteilijan 

lähioikeuksia. Artisti on muusikko tai yhtye, joka tekee levy-yhtiön kanssa levytyssopimuksen ja 

jonka nimellä äänite julkaistaan. Studiomuusikko on muu äänitteellä esiintyvä muusikko, jonka 

studiotyöskentely perustuu levy-yhtiön kanssa tehtyyn työsopimukseen. Studiomuusikon työs-

kentelyn ehtoja määrittävät myös muun muassa työsopimuslaki ja työehtosopimus. Artisti ja 

studiomuusikko voivat toki olla äänitysprosessissa edellä mainitun lisäksi myös muunlaisissa 

rooleissa: he voivat toimia esimerkiksi äänitteen tuottajina tai musiikin tekijöinä.21  

 

19 Sama pätee tutkimuksessa käytettyihin yhdysvaltalaisiin lähteisiin. Musiikkiala on kansainvälistä ja suurimmat 
levy-yhtiöt monikansallisia, minkä vuoksi Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa – suuria musiikkimaita molemmat 
– käytetyt levytyssopimukset ovat hyvin samanlaisia Suomessa käytettyjen sopimusehtojen kanssa. Tämä on käynyt 
selväksi, kun olen tutkinut sekä suomalaista että ulkomaista kirjallisuutta, jossa levytyssopimusten ominaispiirteistä 
nostetaan esiin samoja seikkoja. Esimerkiksi yhdysvaltalainen Passman, isobritannialaiset Greenfield ja Osborn sekä 
suomalainen Lehtinen mainitsevat levytyssopimuksen kestoa määrittävät optioehdot – ks. Passman 2021, s. 127–
129, Greenfield ja Osborn 2007, s. 11, ja Lehtinen 2009, s. 24–25. Vaikka lainsäädäntö on kansallista, musiikkiala 
on rajat ylittävää.  

20 Tätä lähtökohtaa ilmentää esittäviä taiteilijoita koskeva TekL 45.7 §, jossa luetellaan, mitkä tekijöitä ja teoksia 
koskevat tekijänoikeuslain säännökset soveltuvat myös esittävään taiteilijaan ja tämän esitykseen. Lisäksi esimerkiksi 
tekijänoikeuslain esitöissä on työsuhdetekijänoikeuksien osalta todettu, että useimmiten se, mitä tekijästä ja teok-
sesta mainitaan, pätee myös esittävään taiteilijaan ja tämän esitykseen (KM 1987:7, s. 123). Ainoa löytämäni eroa-
vaisuus tekijänoikeuden ja esittävän taiteilijan lähioikeuden luovutuksen välillä on se, että tekijänoikeuden luovu-
tusta koskevat TekL 30–40 b § eivät sovellu esittäviin taiteilijoihin. Tällä erolla ei kuitenkaan ole merkitystä levytys-
sopimusten kannalta, koska kyseiset säännökset eivät joka tapauksessa soveltuisi levytyssopimuksiin, koska ne kos-
kevat vain tietyntyyppisiä sopimuksia.  

21 Pokkinen 2020, s. 159–160.  
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Tekijänoikeuslain esitöiden mukaan tekijänoikeuden luovutus22 on oma sopimustyyppinsä.23 

Kutsun tällaista sopimusta tekijänoikeussopimukseksi. Tekijänoikeussopimuksessa alkuperäinen 

tekijä tai esittävä taiteilija luovuttaa tekijänoikeuksiaan tai esittävän taiteilijan lähioikeuksiaan luo-

vutuksensaajalle.24 Sekä studiomuusikon työsopimus että artistin levytyssopimus ovat siis teki-

jänoikeussopimuksia. Levytyssopimus on luonteeltaan aina tekijänoikeussopimus, koska sen yti-

messä on lähioikeuksien siirtäminen artistilta levy-yhtiölle. Tässä tutkimuksessa tarkoitan levy-

tyssopimuksella perinteistä levytyssopimusta, jossa levy-yhtiö vastaa sopimuksen perusteella ää-

nitteen tuotannosta, markkinoinnista ja jakelusta.25 Perinteisen levytyssopimuksen lisäksi nyky-

ään käytössä on muunkinlaisia sopimuksia. Käsittelen tarkemmin levytyssopimuksen määritel-

mää ja sen kehityssuuntia kappaleessa 2.3.1. Työsopimuksella puolestaan tarkoitan TSL 1.1 §:n 

mukaista työsopimusta, johon sisältyy studiomuusikon lähioikeuksien luovuttaminen työnanta-

jalle. Sekä levytyssopimuksessa että studiomuusikon työsopimuksessa osapuolina ovat muusikko 

ja levy-yhtiö.  

Äänitteellä tarkoitan WPPT 2 artiklan mukaista äänitettä eli tallennetta, johon on tallennettu 

esityksen äänet tai muita ääniä. Äänitteestä ei kuitenkaan ole kyse silloin, kun ääniä on tallennettu 

osaksi audiovisuaalista tallennetta. Äänite voi siis olla esimerkiksi fyysinen vinyylilevy tai C-ka-

setti taikka digitaalisesti tallennettu äänitiedosto.  

 

22 Käytän tutkimuksessa synonyymeina lähioikeuden luovutusta ja siirtämistä. Sanavalintaan ei siis kytkeydy sisäl-
löllistä eroa.  

23 HE 181/2014, s. 20. Harenko, Niiranen ja Tarkela ovat kuitenkin kiistäneet hallituksen esityksessä esitetyn nä-
kemyksen: heidän mielestään tekijänoikeuden luovutus ei muodosta itsenäistä sopimustyyppiä. He perustelevat 
kantansa sillä, että tällainen sopimus on ”vaan yksi varallisuusoikeudellisen omaisuuserän luovutus, jolla kaikkien 
varallisuusoikeudellisten luovutustilanteiden tapaan on joitakin luovutuksen kohteesta johtuvia erityispiirteitä”. He 
nostavat myös esiin näkökulman, että tekijänoikeussopimusten korostaminen itsenäisenä sopimustyyppinä on kult-
tuuripoliittinen valinta (Harenko ym. 2016, s. 364–365). Olen kuitenkin päättänyt tässä tutkimuksessa lähestyä le-
vytyssopimusta ja studiomuusikon työsopimusta käyttäen apunani tekijänoikeussopimuksen käsitettä, koska se on 
selkeä käsite ja auttaa systematisoimaan tekijänoikeuden ja lähioikeuden luovutusehtojen piirteitä ja haasteita. 
Vaikka tekijänoikeussopimukset voivatkin olla hyvin erilaisia keskenään, sisältyy niihin kaikkiin tekijänoikeutta kos-
keva luovutusehto, joka on parhaimmillaan jopa sopimuksen ydinsisältö (esimerkiksi levytyssopimuksessa). Mieles-
täni tekijänoikeussopimus sopimustyyppinä on myös perusteltu, koska tekijänoikeuslaista löytyy tätä sopimustyyp-
piä koskevia säännöksiä. Sopimustyyppiä voi toki pitää kulttuuripoliittisena valintana, kun se korostaa luovaa alaa 
ja sen erityispiirteitä. En kuitenkaan näe tällaista valintaa haitallisena, kun se tukee tutkimuksen ja sääntelyn syste-
maattisuutta ja selkeyttä. Toki tarkastelussa on hyvä huomioida, että tekijänoikeussopimusten kenttä on hyvin laaja, 
sopijapuolet voivat olla hyvinkin erilaisia ja luovutusehtoja voi sisältyä sopimuksiin, jotka edustavat vahvasti toista-
kin sopimustyyppiä kuten työsopimusta.  

24 Lehtinen 2009, s. 13.  

25 Karhumaa ym. 2010, s. 73.  
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2 Lähioikeuden luovutus levytyssopimuksessa ja työsopimuksessa 

2.1 Esittävän taiteilijan lähioikeuksista yleisesti 

TekL 45 §:n mukaisesti esittävällä taiteilijalla tarkoitetaan sellaista esiintyjää, joka esittää kirjalli-

sen tai taiteellisen teoksen taikka kansanperinteen.26 Olennaista lähioikeussuojan saamisessa on 

se, että esitys sisältää nimenomaan TekL 1 §:ssä tarkoitetun teoksen. Esitettävän teoksen tulee 

siis ylittää teoskynnys eli sen tulee olla omaperäinen ja ilmentää tekijänsä yksilöllisyyttä.27 Jos 

esityksen kohde ei ylitä teoskynnystä, itse esityskään ei saa suojaa.28 Sillä ei kuitenkaan ole mer-

kitystä, onko esitettävän teoksen suoja esityshetkellä voimassa.29 Esittävän taiteilijan lähioikeus-

suojaa ei siis ole kytketty esitystapaan, esityksen omaperäisyyteen taikka esittäjän panostukseen 

tai taitoon. Tätä voi pitää ristiriitaisena, koska esimerkiksi huomattavaa harjoittelua vaatinut ak-

robatia- tai taikuriesitys ei sen sijaan saa suojaa.30 Koska esitykselle ei ole samanlaisia vaatimuksia 

kuin teokselle, esitystä ei myöskään ole suojattu jäljittelijöiltä.31 

Esittävien taiteilijoiden esitykset eivät siis oikeudelliselta kannalta ole luovaa työtä, mutta ne siinä 

määrin muistuttavat tekijänoikeuden suojaamia teoksia, että niille on haluttu antaa oma suoja-

muotonsa.32 Tekijänoikeuslain esitöissä esittävien taiteilijoiden esityksiä on päätetty suojata en-

 

26 Lähioikeuksia koskeva tekijänoikeuslain sääntely perustuu kansainväliseen oikeuteen. Merkittävimmät lähioikeuk-
sia koskevat kansainväliset sopimukset ovat Rooman sopimus, WPPT-sopimus ja TRIPS-sopimus. Myös EU on 
säätänyt lähioikeuksista muun muassa niin sanotussa vuokraus- ja lainausdirektiivissä.  

27 Tekijänoikeusneuvoston käytännössä on esiintynyt tilanne, jossa esittävä taiteilija ei ole saanut suojaa, koska esi-
tyksen kohde ei ole ylittänyt teoskynnystä (TN 1989:1, s. 3).  

28 KM 1987:7, s. 27–28. Komitean mietinnössä pohdittiin, tulisiko esityksen suojaa muuttaa siten, ettei suoja enää 
olisi riippuvainen esitetystä teoksesta. Tällöin suojaa saisi taiteellinen esitys itsessään. Tämä kuitenkin aiheuttaisi 
huomattavia rajanveto-ongelmia – moni esitys tulisi suojan piiriin, mutta moni esitys myös putoaisi suojan piiristä 
pois – eikä tuottaisi komitean mukaan juurikaan hyötyä. Näin ollen komitea puolsi sitä, että esityksen suoja pidetään 
kytkettynä esitettävään teokseen (KM 1987:7, s. 30–31).  

29 Haarmann 2005, s. 259–260.  

30 Pitkänen 2017, s. 595. Esitykselle ei ole laatuvaatimuksia: esityksen ei tarvitse olla omaperäinen, yksilöllinen tai 
edes laadukas tai taiteellinen (KM 1987:7, s. 27–28). Lähtökohta siis on, että esittäjän panoksella ei ole merkitystä 
lähioikeussuojan kannalta. Tämä lähtökohta on kuitenkin kyseenalaistettavissa oikeuskäytännön nojalla. Korkeim-
man oikeuden oikeuskäytännössä (KKO 1987:116) on vahvistettu, että myös ohjaaja voi saada esittävän taiteilijan 
lähioikeussuojaa, jolloin ohjaajan suostumus vaaditaan esityksen tallentamiseen. Kun oopperaesitys oli äänitetty 
ilman ohjaajan suostumusta, KKO totesi, ettei ohjaajan panos kuulunut äänitteessä ja ettei ohjaajan esitystä näin 
ollen ollut tallennettu äänitteelle, minkä vuoksi tämän suostumusta ei tarvittu äänittämiseen. Tässä tuomiossa siis 
arvioitiin ohjaajan panosta. Toki ratkaisussa oli kyse siitä, oliko panos ylipäänsä kuultavissa vai ei, eikä arviointi 
niinkään kohdistunut panoksen määrään tai laatuun. On kuitenkin mielenkiintoista, että KKO:n tuomiossa on huo-
mioitu ohjaajan panos – panoksella lienee siis ainakin jonkintasoista painoarvoa esittävän taiteilijan suojassa.  

31 Bruun 2001, s. 57, ja Haarmann 2005, s. 263.  

32 Vaikka lähioikeus on oma tekijänoikeudesta erillinen suojamuotonsa, Pitkäsen mukaan esittävän taiteilijan esitys 
voisi kyllä teoreettisesti saada tekijänoikeussuojaa sillä edellytyksellä, että esitys olisi riittävän omaperäinen (Pitkänen 
2017, s. 595). Pitkänen ei kuitenkaan laajemmin perustele, miten tällainen tekijänoikeussuoja voisi tulla kyseeseen. 
Ks. myös isobritannialainen oikeustapauskommentti Arnold 1999, s. 465–469, jossa Arnold on pohtinut esittävän 
taiteilijan oikeuksien ja tekijänoikeuden rajapintoja tilanteessa, jossa yhtyeen jäsenet olivat olleet sitä mieltä, että he 
olivat kaikki myös musiikin tekijöitä.  
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nen kaikkea esittävien taiteilijoiden toimeentulon turvaamiseksi.33 Esittävän taiteilijan suoja ei 

kuitenkaan rajoitu pelkkään taloudelliseen näkökulmaan, vaan esittäjä saa monia tekijälle teki-

jänoikeuslaissa myönnettyjä oikeuksia. TekL 45.7 §:ssä luetellaan, mitkä muut tekijänoikeuslain 

säännökset soveltuvat esittävään taiteilijaan. Näihin säännöksiin lukeutuvat muun muassa 3 §:n 

moraaliset oikeudet, minkä vuoksi esittävällä taiteilijalla on teokseensa niin sanotut isyys- ja res-

pektioikeudet.34 Lähioikeuksien rakenne muistuttaakin siis tekijänoikeutta: siinä suojataan hen-

kilön työn tulosta henkilökohtaisella (moraaliset oikeudet) ja taloudellisella (taloudelliset oikeu-

det) tasolla.35 Tekijänoikeus ja lähioikeudet saavat oikeutuksensakin samasta lähteestä eli suoraan 

Suomen perustuslaista (731/1999), jonka 15 §:ssä turvattu omaisuudensuoja koskee myös varal-

lisuusarvoisia immateriaalioikeuksia.36 Tekijän ja esittävän taiteilijan suojien yhtäläisyyden vuoksi 

oikeuskirjallisuudessa on ehdotettu esittävien taiteilijoiden lähioikeuksien siirtämisestä osaksi te-

kijänoikeutta tekijänoikeusjärjestelmän selkeyttämiseksi ja yhdenvertaistamiseksi.37  

 

33 KM 1953:5, s. 76–77.  

34 Siinä missä TekL 45 § koskee esittävän taiteilijan taloudellisia oikeuksia, TekL 3 §:n moraaliset oikeudet koskevat 
esittävän taiteilijan ja tämän esityksen ei-taloudellista suhdetta. Moraaliset oikeudet ovat siis perusluonteeltaan hen-
kilökohtaisia (Tong 2014, s. 217). Esittävän taiteilijan moraalisiin oikeuksiin kuuluvaa respektioikeutta on käsitelty 
oikeuskäytännössä tapauksessa KKO 1975 II 37, jossa elokuvan ohjaaja oli ilman näyttelijän A suostumusta lisännyt 
elokuvaan kohtauksen, jossa sijaisnäyttelijä oli A:n roolissa sukupuoliyhteydessä. Lisätty kohtaus loukkasi A:n suo-
ritusta. Erityistä tapauksessa on se, että siinä loukattiin A:n taiteellista arvoa ja omalaatuisuutta, vaikka esittävän 
taiteilijan lähioikeussuoja ei sinänsä edellytä taiteellista tai omalaatuista suoritusta. Myös esittävän taiteilijan isyysoi-
keutta on käsitelty: tapauksessa KKO 2005:92 oli kyse esittävän taiteilijan taiteilijanimestä ja lausunnossa TN 
2017:10 oli kyse siitä, että musiikkikappaleen esittäjätiedot tulisi ilmoittaa myös suoratoistopalvelussa.  

35 Lähioikeuden ja tekijänoikeuden suojassa yhdistyy oikeuden henkilökohtainen ja taloudellinen puoli: teos on 
kiinteästi kiinni tekijänsä persoonassa (Lohi 2009, s. 32), mutta toisaalta tekijänoikeuden tavoitteena on taata teosten 
taloudellinen hyödynnettävyys. Ilman tekijänoikeutta tekijä ei voisi kerätä korvauksia teoksensa käytöstä. Salokan-
teleen mukaan tässä näkyy tekijänoikeuden henkilö- ja varallisuusoikeudellinen luonne (Salokannel 1990, s. 48).  

36 HE 309/1993, s. 62. Guibault on kirjoittanut tekijänoikeussopimuksiin liittyvistä perusoikeusnäkökulmista. Hän 
on muun muassa maininnut, että tekijänoikeuteen sisältyviä oikeuksia voi pitää ilmentyminä tekijän persoonalli-
suusoikeudesta, omaisuuden suojasta ja toisaalta elinkeinovapaudesta (Guibault 2002, s. 264).  

37 Euroopan komissio on huomannut, että esittävien taiteilijoiden ja tekijöiden suojien välinen ero on epäoikeuden-
mukainen (KOM(2008) 464 lopullinen, s. 4). Tähän ratkaisuna olisi esittävien taiteilijoiden tekijänoikeussuoja. Nor-
jalainen oikeustieteilijä Eidsvold-Tøienin on tutkinut esittävien taiteilijoiden mahdollisuutta tekijänoikeuteen ja ko-
rostanut sitä, että esittävä taiteilija tulkitsee teoksia luovalla, omaperäisellä tavalla. Hänen mukaansa esittävien tai-
teilijoiden tekijänoikeuden puolesta puhuvat luovuuden lisäksi myös taloudellisuus- ja oikeudenmukaisuussyyt 
(Eidsvold-Tøien 2017, s. 131, 143 ja 146). Eidsvold-Tøien perustelee artikkelissaan hyvin perusteellisesti tekijänoi-
keussuojan laajentamisen tarpeen ja huomioi myös mahdolliset vasta-argumentit. Ks. erityisesti musiikkiesitysten 
omaperäisyydestä Eidsvold-Tøien 2017, s. 141–142. Myös suomalaisessa tutkimuksessa Pitkänen on todennut, että 
nykyinen lähioikeusjärjestelmä on hajanainen ja erilaisia kohteita suojellaan epäjohdonmukaisella tavalla. Ratkai-
suehdotuksena Pitkänen esittää lähioikeussuojan uudistusta: esittävä taiteilija ja valokuvaaja voisivat jatkossa saada 
tekijänoikeussuojaa, jolloin he eivät tarvitsisi enää omia lähioikeuksiaan. Muita lähioikeuksia sen sijaan yhdistää 
niiden taustalla oleva investoinnin suoja, joten ne voisi yhdistää yhdeksi lähioikeudeksi ilman kasuistista sääntelyä. 
Tällöin pirstaleisesta lähioikeuskentästä saataisiin selkeämpi ja kattavampi (Pitkänen 2017, s. 595–596 ja 600). Tässä 
tutkimuksessa mainitut tekijänoikeutta koskevat säännökset koskevat suurin osa TekL 45.7 §:n mukaisesti myös 
lähioikeuksia ja täten tekijänoikeutta koskevat esityöt, oikeuskäytäntö ja oikeuskirjallisuus ovat sovellettavissa näiltä 
osin myös lähioikeuksiin. Vaikuttaakin epätarkoituksenmukaiselta ylläpitää kahta erillistä järjestelmää, joiden sisältö 
on kuitenkin niin suurelta osin sama. Nykyinen järjestelmä on sekava sekä oikeuksien haltijalle että niiden käyttäjälle.  
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Esittävän taiteilijan yksinoikeudet on lueteltu TekL 45 §:ssä. Levytyssopimuksessa äänitteen val-

mistamisen, julkaisemisen ja markkinoimisen kannalta tärkeimmät siirrettävät oikeudet ovat 

TekL 45.1 §:n 1 kohta (esityksen tallentaminen laitteelle) ja 45.2 §:n 1, 3 ja 4 kohdat (tallenteen 

siirtäminen toiselle laitteelle, sen välittäminen yleisölle ja levittäminen yleisölle).38  

2.2 Esittävän taiteilijan lähioikeuksien siirtäminen sopimuksella 

2.2.1 Lähioikeuksien siirrettävyys  

Tekijänoikeus syntyy aina ensin sille luonnolliselle henkilölle, joka on teoksen luonut. Tekijän-

oikeus ei siis voi automaattisesti syntyä toimeksiantajalle tai työnantajalle, vaan tekijä on aina 

alkuperäinen oikeudenhaltija. Tekijänoikeuden syntymisen jälkeen tekijä voi kuitenkin siirtää ta-

loudelliset oikeutensa eteenpäin.39 Tämä siirrettävyys on vahvistettu TekL 27 §:ssä. TekL 45.7 

§:n mukaan tekijänoikeuden siirtämistä koskevat pykälän 27 momentit 1 ja 2 soveltuvat myös 

esittävän taiteilijan yksinoikeuksien siirtoon. Esittävän taiteilijan oikeuksien siirrettävyyden on 

vahvistanut tekijänoikeusneuvosto, joka on käytännössään todennut, että esittävä taiteilija voi 

vapaasti sopia taloudellisten oikeuksiensa luovuttamisesta.40 Esittävien taiteilijoiden lähioikeuk-

sien siirrettävyys todetaan myös EU:n tekijänoikeusdirektiivin johdanto-osan kappaleessa 30.41 

TekL 27 §:n mukaan tekijänoikeuden siirto voi olla kokonais- tai osittaisluovutus: tekijänoikeus 

voidaan luovuttaa kokonaan tai kestoltaan, alueeltaan tai laajuudeltaan rajoitettuna.42 Laajuuden 

lisäksi oikeudenhaltija päättää, haluaako luovuttaa oikeutensa yksinomaisesti vai rinnakkaisesti. 

 

38 Lehtinen 2009, s. 28.  

39 Harenko ym. 2016, s. 335. Pila ja Torremans ovat todenneet, että ylipäänsä Euroopassa vallitsee lähtökohta, 
jonka mukaan tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia voi siirtää eteenpäin moraalisia oikeuksia lukuun ottamatta (Pila ja 
Torremans 2019, s. 243).  

40 TN 2009:9, s. 5–6.  

41 Tekijänoikeusdirektiivin johdanto-osan kappaleen 30 mukaan ”direktiivissä tarkoitetut oikeudet voidaan siirtää 
tai luovuttaa, tai niihin voidaan myöntää sopimukseen perustuvia käyttöoikeuksia asianomaisen tekijänoikeutta ja 
lähioikeuksia koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti”. Direktiivi koskee muun muassa esittävien taiteilijoi-
den lähioikeuksia.  

42 KM 1953:5, s. 63, ja Salokannel 1990, s. 40. Kokonais- ja osittaisluovutuksen käsitteisiin liittyy jonkin verran 
epäselvyyttä, koska osa oikeustieteilijöistä käyttää termejä kuvaamaan luovutettujen oikeuksien laajuutta ja osa käyt-
tää termejä kuvaamaan luovutettujen oikeuksien yksinomaisuutta. Tämä ristiriita ilmenee erityisen hyvin puhutta-
essa kokonaisluovutuksesta. Joidenkin mukaan kokonaisluovutus viittaa siihen, että kaikki teokseen kohdistuvat 
oikeudet moraalisia oikeuksia lukuun ottamatta on luovutettu, eikä käsite koske luovutuksen yksinomaisuutta tai 
rinnakkaisuutta. Näin esim. Harenko ym. 2016, s. 336. Kivimäen ja Lohen mukaan kokonaisluovutus sen sijaan 
kuvaa yleisesti yksinomaista luovutusta. Tämä ei tarkoita, että kaikki teosta koskevat oikeudet olisi luovutettu luo-
vutuksensaajalle, vaan jokin oikeus voi jäädä tekijälle tai siirtyä toiselle luovutuksensaajalle. Luovutuksensaaja saa 
kuitenkin yksinoikeuden siihen oikeuteen, jonka tekijä tälle luovuttaa (Kivimäki 1966, s. 112, ja Lohi 2009, s. 40). 
Tässä tutkimuksessa käytän termejä kokonais- ja osittaisluovutus kuvaamaan luovutuksen laajuutta ja yksinomai-
suudesta mainitsen tarvittaessa erikseen.  
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Luovutus voi olla yksinomainen, jolloin vain luovutuksensaajalla on oikeus käyttää tekijänoikeu-

den kohdetta, tai rinnakkainen, jolloin myös joku muu kuin luovutuksensaaja voi käyttää teki-

jänoikeuden kohdetta.43 Jos tekijä tai esittävä taiteilija luovuttaa oikeuksia yksinomaisesti, hän ei 

itsekään voi enää hyödyntää luovutettuja oikeuksia. Levytyssopimukseen sisältyvä lähioikeuksien 

luovutus on yksinomainen44 osittaisluovutus. 

Laissa ei ole tarkemmin määritelty luovutusta tai luovutuksensaajaa eikä lakiin sisälly moraalisten 

oikeuksien luovutusrajoitusta lukuun ottamatta pakottavaa sääntelyä sopimuksen sisällöstä. Läh-

tökohtana tekijänoikeuden tai lähioikeuden luovutuksessa on siis sopimusvapaus. 45 Sopimusva-

paus on sopimusoikeutemme keskeisimpiä periaatteita ja tarkoittaa mahdollisuutta tehdä tai olla 

tekemättä valitsemiaan oikeustoimia ja päättää sopimuskumppanistaan, sopimuksen ehdoista ja 

sopimuksen muodosta.46 Sopimusvapauden mukaisesti tekijänoikeussopimukselta ei edellytetä 

määrämuotoa.47 Tekijänoikeuden tai lähioikeuden luovutuksesta voidaan sopia jopa konkludent-

tisesti eli hiljaisesti, jolloin sopimus perustuu esimerkiksi olosuhteisiin tai sopijapuolten väliseen 

vakiintuneeseen käytäntöön.48 Suulliseen ja konkludenttiseen sopimukseen liittyy kuitenkin 

näyttö- ja tulkintahaasteita49, minkä vuoksi kirjallinen ja selkeästi laadittu sopimus on sekä alku-

peräisen oikeudenhaltijan että luovutuksensaajan intressissä.  

 

43 TN 2016:5, kohdat 19–20.  

44 Levytyssopimukseen sisältyvä lähioikeuksien siirto tehdään yksinoikeudella eli kukaan muu kuin levy-yhtiö ei saa 
käyttää näitä oikeuksia (Lehtinen 2009, s. 44). Levytyssopimuksessa yksinoikeus on laaja, koska sopimuksen ollessa 
voimassa artisti ei saa tehdä äänitteitä millekään muulle taholle (Passman 2021, s. 189).  

45 Harenko ym. 2016, s. 334–335, ja TN 2016:5, kohta 15. Tekijänoikeustoimikuntakin on todennut, että tekijänoi-
keussopimuksissa sopimusvapaudella on keskeinen rooli (Tekijänoikeustoimikunnan mietintö 2010:9, s. 33). Teki-
jänoikeusneuvoston mukaan sopimusvapautta tosin kaventavat pakottavat säännökset esimerkiksi tekijänoikeus-
laissa ja työsopimusten osalta työsopimuslaissa. Pakottava säännös on esimerkiksi moraalisten oikeuksien siirrettä-
vyyttä koskeva TekL 3.3 § (TN 2016:5, kohdat 17–18).  

46 Saarnilehto ja Annola 2018, s. 17. Sopimusvapauden käsitteen hankaluudesta ja moniulotteisuudesta ks. Muuk-
konen 1956, s. 603–612.  

47 Tekijänoikeusneuvoston lausuntokäytännössä esim. TN 1994:11, s. 3, TN 2002:17, s. 6, TN 2004:15, s. 11, ja TN 
2009:9, s. 5. Ks. kirjallisuudesta esim. Kivimäki 1966, s. 112.  

48 TN 2002:17, s. 6, ja TN 2004:15, s. 11.  

49 Harenko ym. 2016, s. 344. Suullisten tekijänoikeussopimusten näyttö- ja tulkintahaasteista löytyy oikeuskäytäntöä, 
ks. esim. MAO 59/17, kohta 29. Turun hovioikeus on käsitellyt tapausta, jossa levytyssopimuksen olemassaolosta 
oli epäselvyyttä. Levy-yhtiö ja artistit olivat neuvotelleet levyn julkaisemista koskevasta sopimuksesta, mutta erimie-
lisyyttä esiintyi siitä, oliko sopimukseen päästy vai ei. Käräjäoikeuden tuomion mukaan asiassa jäi näyttämättä, että 
sopimusta olisi syntynyt (Turun KO 31.5.2006 04/8116, s. 4). Asiasta valitettiin hovioikeuteen, joka pysytti käräjä-
oikeuden tuomion (Turun HO 6.6.2007 S 06/1643, s. 4). Näyttö- ja tulkintahaasteiden vuoksi on siis molempien 
osapuolten etu tehdä kirjallinen sopimus. Elokuva-alalla on yleistä, että oikeuksien luovutuksesta ei laadita kirjallista 
sopimusta tai ylipäänsä mitään sopimusta, jolloin kohtuuttoman ehdon sovittelu on käytännössä mahdotonta (Sa-
lokannel 1990, s. 105 ja 179). Kirjallisen sopimuksen tekeminen on siis taiteilijan edun mukaista. Toisaalta lähtö-
kohta on, että luovutuksensaajalla on todistustaakka luovutussopimuksen olemassaolosta (Harenko ym. 2016, s. 
335), minkä vuoksi kirjallinen selkeästi laadittu sopimus on myös luovutuksensaajan intressissä.  
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Pila ja Torremans ovat tuoneet esiin näkökulman, jonka mukaan tekijänoikeuksien ja lähioikeuk-

sien siirrossa sopimukset ovat jopa keskeisemmässä roolissa kuin aineellisen omaisuuden siir-

rossa. Oikeudenhaltijan on nimittäin usein tehtävä monia sopimuksia ennen kuin teos tai esitys 

saadaan sen loppukäyttäjälle – sopimukset levy-yhtiön, kustantajan ja muiden vastaavien tahojen 

kanssa ovat usein välttämättömiä työn saattamiseksi yleisölle.50 Tämän vuoksi tekijänoikeuksien 

ja lähioikeuksien luovutus on merkityksellinen tutkimuksen aihe. Oikeuksien luovutusehdoista 

puhuttaessa onkin siis hyvä pitää mielessä tausta-ajatus siitä, että luovutus on yleensä tekijälle tai 

esittävälle taiteilijalle itselleen hyödyksi. Esimerkiksi levytyssopimus on usein olennaisen tärkeä 

askel siihen, että muusikko voi saada musiikkiaan muiden kuunneltavaksi. Lainsäädännön mah-

dollistama vaivaton ja toimiva luovutus onkin siis sekä luovutuksensaajan että taiteilijan intressin 

mukaista.  

2.2.2 Poikkeukset lähioikeuksien siirrettävyyteen 

Vaikka lähtökohtana on lähioikeuksien vapaa siirrettävyys, tietyt lakiin kirjatut poikkeukset ra-

joittavat siirrettävyyttä. Ensimmäinen rajoitus on moraalisten oikeuksien nauttima vahva henki-

lökohtaisuus. TekL 3.3 §:n mukaan tekijä voi luopua moraalisista oikeuksistaan vain, jos kyseessä 

on laadultaan ja laajuudeltaan rajoitettu teoksen käyttäminen. Esitöiden mukaan moraalisten oi-

keuksien luovuttamista on rajoitettu, jotta tekijä ei jää vahvempien neuvottelu- ja sopimuskump-

paneiden painostuksen alle ja luovu moraalisista oikeuksistaan ikuisesti tai kaikissa suhteissa. 

Moraalisista oikeuksista on kuitenkin mahdollista luopua, jos luopuminen koskee tiettyä tilai-

suutta tai käyttökohdetta.51  

Tekijänoikeuden vapaata siirrettävyyttä rajoittaa myös TekL 28 §, jonka mukaan luovutettua te-

osta ei saa muuttaa tai oikeuksia luovuttaa edelleen, ellei toisin ole sovittu.52 Joskus muunteluoi-

keuden53 tai edelleenluovutusoikeuden siirtäminen voi kuitenkin olla tarpeen esimerkiksi silloin, 

 

50 Pila ja Torremans 2019, s. 243.  

51 KM 1953:5, s. 49. Ks. moraalisten oikeuksien luovutuksesta Harenko ym. 2016, s. 74–75, ja Salokannel 1990, s. 
46. Moraalisten oikeuksien luovutukseen ja rikkomiseen liittyvää oikeuskäytäntöäkin löytyy: esim. isyysoikeudesta 
KKO 2005:92 ja respektioikeudesta Turun HO 27.9.1985 1985 S 3 Ruo 1. KKO:n tapaus koski esittävän taiteilijan 
taiteilijanimen käyttöä ja Turun HO:n tapaus koski mainostaulun tekstin muuttamista. Moraalisten oikeuksien luo-
vutusten osalta on syytä nostaa esiin, että niiden rajoitettu luovutettavuus voi aiheuttaa ongelmia työnantajalle, jolle 
taloudelliset oikeudet on luovutettu. Tällöin tekijä voi moraalisia oikeuksiaan käyttämällä rajoittaa työnantajan toi-
mintaa ja toisaalta työnantaja saattaa taloudellisia oikeuksia käyttäessään rikkoa työntekijän moraalisia oikeuksia. 
Ks. aiheesta lisää Tong 2014, s. 215. 

52 Tämän tahdonvaltaisen rajoituksen taustalla on ajatus tekijänoikeuden henkilökohtaisuudesta: esimerkiksi edel-
leenluovutuskiellon taustalla on ajatus siitä, että tekijän on saatava päättää, kuka hänen teostaan käyttää (Kivimäki 
1948, s. 262–263, ja Kivimäki 1966, s. 117).  

53 Tulee huomata, että muunteluoikeus on eri asia kuin respektioikeus (Tarkela 1998, s. 61). Respektioikeus kuuluu 
moraalisiin oikeuksiin ja siitä säädetään TekL 3.2 §:ssä seuraavasti: ”Teosta älköön muutettako tekijän kirjallista tai 
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kun luovutuksensaajan on tarkoitus tehdä teoksesta uusia versioita.54 Tällöin on kiinnitettävä 

huomiota siihen, miten luovutuksesta sovitaan. Siinä missä muuntelu- ja edelleenluovutusoikeu-

den hiljaista luovutusta pidetään hyväksyttävänä, oikeuskirjallisuudessa on suhtauduttu kieltei-

sesti siihen, että sopimukseen merkitty ”kaikkien oikeuksien” luovutus sisältäisi myös muuntelu- 

ja edelleenluovutusoikeuden.55 Epäselvissä tilanteissa todistustaakka luovutetusta muuntelu- tai 

edelleenluovutusoikeudesta ja riski luovutukseen liittyvistä ongelmista on sillä, joka vetoaa luo-

vutettuun oikeuteen, eli käytännössä luovutuksensaajalla.56 Muuntelun ja edelleenluovutuksen 

sallimisesta on siis riskien minimoimiseksi syytä sopia nimenomaisesti ja kirjallisesti, koska jos 

oikeuksista ei mainita kirjallisessa sopimuksessa, luovutuksensaajan voi olla hankalaa näyttää, 

että tällä on ollut oikeus muunnella teosta tai luovuttaa oikeudet edelleen.57 Muuntelu- ja edel-

leenluovutusoikeuden siirrosta on myös oikeuskäytäntöä.58 

Poikkeuksena lähioikeuksien siirrettävyyteen voi pitää myös TekL 47 §:n mukaista pakkolisens-

siä, joka koskee tiettyjä esittävän taiteilijan oikeuksia. Jos tekijänoikeussopimukseen siis kirjataan 

luovutuksensaajalle siirtyväksi pakkolisenssin alaisia oikeuksia, kirjaus on mitätön – taiteilija ei 

voi tällaista oikeuttaan siirtää luovutuksensaajalle, koska pakkolisenssin vuoksi se ei ole hänen 

siirrettävissään.59 Pakkolisenssin alaan kuuluvan oikeuden siirtäminen lienee siis ainoa ehdoton 

este oikeuden luovutukselle; muuntelu- ja edelleenluovutuskielto on tahdonvaltainen ja moraa-

listenkin oikeuksien luovutuksesta voi sopia rajoitetusti. Poikkeuksien vähäinen määrä ja rajalli-

nen laajuus johtuu siitä, että periaatteellinen lähtökohta on tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien 

siirrettävyys eikä sopimusvapauteen ole haluttu puuttua.  

 

taiteellista arvoa tahi omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla, älköönkä sitä myöskään saatettako yleisön saataviin teki-
jää sanotuin tavoin loukkaavassa muodossa tai yhteydessä.” Muunteluoikeuden voi sen sijaan Lohen mukaan käsit-
tää sopimukseen perustuvaksi taloudelliseksi oikeudeksi (Lohi 2009, s. 41). Muunteluoikeus on siis sopimuksin 
luovutettavissa, mutta moraalisiin oikeuksiin kuuluva respektioikeus ei ole lähtökohtaisesti siirrettävissä pois alku-
peräiseltä haltijalta.  

54 Harenko ja Rapinoja 2007, s. 11.  

55 Lohi 2009, s. 41–42. Ks. konkludenttisesta luovutuksesta myös Kivimäki 1948, s. 263, Haarmann 2005, s. 309, 
Harenko ym. 2016, s. 351, ja Harenko ja Rapinoja 2007, s. 9 ja 11. Poikkeuksellisesti tekijänoikeusneuvosto on 
eräässä lausunnossaan kuitenkin katsonut muunteluoikeuden luovutetuksi, kun sopimuksen mukaan tekijänoikeu-
det kuuluivat tilaajalle lukuun ottamatta moraalisia oikeuksia (TN 2007:2, s. 7).  

56 TN 1992:1, s. 2, TN 1994:11, s. 4, ja Tarkela 1998, s. 60. 

57 Harenko ja Rapinoja 2007, s. 11.  

58 Ks. edelleenluovutuksesta KKO 2011:92 ja Helsingin HO 15.5.2012 S 11/57, s. 5–6, ja muunteluoikeuden siir-
rosta MAO 302/18.  

59 Ks. Lehtinen 2009, s. 32.  
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2.3 Levytyssopimus tekijänoikeussopimuksena 

2.3.1 Levytyssopimuksen määrittelyä 

Perinteinen levytyssopimus on esittävän taiteilijan60 ja levy-yhtiön61 välinen sopimus, jonka kes-

kiössä on äänitteen valmistaminen, julkaiseminen ja markkinointi. Koska äänitteen valmistami-

nen ja jakelu lukeutuvat TekL 45 §:n mukaisiin yksinoikeuksiin, levytyssopimuksen ytimessä ovat 

esittävälle taiteilijalle kuuluvat lähioikeudet. Lähioikeuksien lisäksi levytyssopimus koskee usein 

välillisesti myös tekijänoikeuksia. Levytyssopimuksessa sovitaan yksityiskohtaisesti luovutuksen 

ehdoista muun muassa luovutettavien oikeuksien laajuuden, luovutuksen keston ja maksettavan 

korvauksen osalta, minkä lisäksi sopimukseen sisältyy yleensä muitakin ehtoja.62 Tässä tutkimuk-

sessa käsittelen levytyssopimusta omana sopimustyyppinään, joka kuuluu tekijänoikeussopimus-

ten ryhmään. Levytyssopimuksen ominaisuuksia tutkiessa voi kuitenkin arvioida, voisiko levy-

tyssopimusta pitää myös työsopimuksena.63  

 

60 Levytyssopimuksen osapuolena oleva esittävä taiteilija voi toimia joko yksityishenkilönä tai omistamansa yrityk-
sen kautta. Jos sopijapuolena on artistin yritys, artistin tulee ensin asianmukaisesti siirtää yksinoikeutensa yrityksel-
leen, jotta yritys on kelpoinen osapuoleksi luovutussopimukseen (Pokkinen 2020, s. 165).  

61 Pokkisen mukaan levytyssopimuksen osapuolena levy-yhtiön tehtävänä on rahoittaa äänitteen valmistaminen, 
julkaisu, markkinoiminen ja jakelu, minkä vuoksi yhtiöllä tulee olla tähän tarvittava taloudellinen ja ammatillinen 
pääoma. Kantamansa taloudellisen riskin vuoksi levy-yhtiön intressissä on neuvotella itselleen mahdollisimman 
edulliset ehdot levytyssopimukseen. Koska levy-yhtiö toimii äänitteen valmistamisessa rahoittajana, se saa TekL 46 
§:n mukaiset äänitallenteen tuottajan yksinoikeudet. Levy-yhtiöt ovat usein osa kansainvälistä konsernia: yhteensä 
90 prosenttia äänitealan kokonaismarkkinoista on ns. major-yhtiöiden hallussa. Major-yhtiöitä ovat Sony Music 
Entertainment Finland Oy, Universal Music Oy ja Warner Music Finland Oy. Näiden lisäksi äänitekentällä Suo-
messa toimivat ns. indie-yhtiöt eli itsenäiset levy-yhtiöt (Pokkinen 2020, s. 165, 168 ja 173–174). Indie-yhtiöitäkin 
on kahta tyyppiä: niitä, jotka ovat major-yhtiöistä täysin itsenäisiä ja niitä, jotka saattavat olla kokonaan tai osittain 
major-yhtiön omistuksessa (Passman 2021, s. 82–83). Passman on myös arvioinut sitä, mikä on johtanut indie-
yhtiöiden nousuun ja ja major-yhtiöiden nykyasemaan, ks. Passman 2021, s. 85–86 ja 143.  

62 Tämä levytyssopimuksen määritelmä perustuu teoksiin Lehtinen 2009, s. 13, Pokkinen 2020, s. 165, ja Karhumaa 
ym. 2010, s. 63–64.  

63 Tutkimissani oikeuslähteissä on lähtökohtaisesti pidetty selvänä, että levytyssopimus ei ole työsopimus. Lehtinen 
on kuitenkin todennut tutkimuksensa alaviitteessä: ”Tässä tutkimuksessa on lähtökohtana ollut se vakiintunut tul-
kinta, ettei levytyssopimus muodosta osapuolten välille työsuhdetta. Levytyssopimuksella artistille maksettava ro-
jalti ei ole työpalkkaa, vaan tekijänoikeuskorvausta. Toisenlaistakin tulkintaa voi puoltaa.” (Lehtinen 2009, s. 48) 
Levytyssopimuksen mahdollisen työsopimuksellisen luonteen arvioiminen vaatisi pidempää ja työoikeuden perus-
teisiin ulottuvaa selvittelyä, joka rajautuu tämän tutkimuksen ulkopuolelle, koska arvioiminen edellyttäisi työsopi-
muksen tunnusmerkistön arvioimista. Tunnusmerkistö löytyy TSL 1.1 §:stä. Jos levytyssopimuksen työsopimuksel-
lista luonnetta ryhtyisi pohtimaan, eräs mielenkiintoinen seikka liittyisi ainakin suorituksen henkilökohtaisuuteen. 
Jo vuonna 1948 Kivimäki on tehnyt huomion, että tekijänoikeussopimuksen osapuolena tekijä ei voi siirtää teoksen 
tekemistä toisen tehtäväksi (Kivimäki 1948, s. 263). Käytännössä tämä tarkoittaa, että levytyssopimuksen tehnyt 
artisti sitoutuu itse äänittämään musiikkia samalla tavalla kuin työntekijä sitoutuu työsopimuksessa tekemään itse 
töitä. Yhtäläisyyksiä levytyssopimuksen ja työsopimuksen välillä on siis löydettävissä. Syvällisempää henkilökohtai-
sen työpanoksen arviointia työsopimuslain tunnusmerkkien valossa löytyy teoksesta Kaisto ja Kallio 2011, s. 35–
39. Yleisesti ottaen levytyssopimuksen työsopimusmaisuutta arvioitaessa huomiota voi kiinnittää sopijapuolten roo-
liin. Aloittelevan artistin kannalta tällainen pohdinta voisi olla relevanttia, koska artisti on tällöin alisteisessa ase-
massa suhteessa levy-yhtiöön. Sen sijaan kokenut artisti, joka saattaa tehdä levytyssopimuksen oman yhtiönsä 
kautta, tuskin enää rinnastuisi työntekijään. Tällaisista eroavaisuuksista johtuen pidän epätodennäköisenä, että le-
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Perinteisen levytyssopimuksen ohelle on tullut lukuisia muunkinlaisia levytyssopimusmalleja.64 

Pokkisen mukaan perinteisen asetelman sijasta nykyään on yleistä, että artisti tavalla tai toisella 

osallistuu äänitteensä tuottamiseen.65 Levytyssopimusta muistuttavia sopimuksia, joissa artistin 

ja levy-yhtiön vastuut eroavat jossain määrin perinteisen levytyssopimuksen vastuujaosta, ovat 

muun muassa master-sopimus, joint venture -sopimus, lisenssisopimus ja omakustantajan jake-

lusopimus.66 Master-sopimuksissa artisti tuottaa itse äänitteen, mutta luovuttaa sen julkaisemi-

seen, markkinointiin ja jakeluun liittyvät oikeudet levy-yhtiölle. Myös joint venture -sopimuk-

sessa artisti tuottaa itse oman äänitteensä, mutta levy-yhtiö rahoittaa tuotannon – kyse on siis 

artistin ja levy-yhtiön yhteistuotannosta.67 Lisäksi perinteistä levytyssopimusta laajemmat niin 

sanotut 360-sopimukset ovat nykyään yleisiä. 360-sopimukset kattavat kaiken muunkin artistin 

ammattitoiminnan kuin äänitteiden valmistamisen, markkinoinnin ja jakelun. 360-sopimuksissa 

levy-yhtiö saa siis osuuden kaikesta artistin toiminnasta.68 Koska näitä erilaisia sopimuksia on 

lukuisia, levytyssopimuksia ei lähtökohtaisesti otsikoida nimellä ”levytyssopimus”, vaan sopi-

mukselle annetaan sen roolijakoa vastaava otsikko.69  

Tässä tutkimuksessa huomio on nimenomaan perinteisessä levytyssopimuksessa, koska sopija-

puolten välinen tasapainoero on perinteisissä levytyssopimuksissa korostuneempi kuin sopi-

muksissa, joissa artisti osallistuu äänitteen tuotantoon.70 Tutkimukseni soveltuu kuitenkin tie-

tyssä määrin myös muihin levytyssopimusmalleihin; Karhumaan, Lehtmanin ja Nikulan mukaan 

 

vytyssopimusta voisi ainakaan kategorisesti rinnastaa työsopimukseen. Aloittelevan artistin levytyssopimuksen ver-
taaminen työsopimukseen on kuitenkin teoreettiselta kannalta järkevää, koska työsuhteen elementeistä voi löytyä 
kehitysideoita levytyssopimuksiin.  

64 Lehtinen 2009, s. 13. Hallituksen esityksessäkin on huomattu, että perinteinen levytyssopimus ei ole nykyään 
enää ainoa vaihtoehto. Ks. HE 181/2014, s. 21.  

65 Pokkinen 2020, s. 168.  

66 Ks. Passman 2021, s. 119–121, Pokkinen 2020, s. 166–167, ja Karhumaa ym. 2010, s. 75.  

67 Pokkinen 2020, s. 166.  

68 Siinä missä master- ja joint venture -sopimus ovat kevyempiä sopimuksia, 360-sopimukset ovat hyvinkin raskaita. 
Passmanin mukaan 360-sopimuksissa levy-yhtiö saa siivun kaikesta artistin toiminnasta eli äänitteiden lisäksi myös 
esimerkiksi live-esiintymisistä, säveltämisestä, sanoittamisesta, oheistuotteista ja sponsoreista. Koska 360-sopimus 
voi teoriassa kattaa kaiken artistin ammatillisen toiminnan, tulee tällöin sopimustekovaiheessa erityisen tärkeäksi 
määritellä, mikä kaikki toiminta tosiasiassa lankeaa sopimuksen alaisuuteen. Esimerkiksi jos artisti on ennen mu-
siikkiuraansa tehnyt töitä näyttelijänä, kannattaa näytteleminen rajata 360-sopimuksen ulkopuolelle. 360-sopimuk-
set ovat tulleet jäädäkseen eivätkä vasta-argumentit sopimusneuvottelussa aina auta. Kokeneella ja nimekkäällä ar-
tistilla, jolla on hyvä neuvotteluasema, on kenties mahdollisuus kaventaa sopimuksen alaa, mutta puhtaat levytys-
sopimukset ovat nykyään jo melko harvinaisia (Passman 2021, s. 119–120). Vastaavanlainen ilmiö on tapahtunut 
myös Suomessa. OKM:n selvityksessä on todettu, että Suomessa levytyssopimukset sisältävät yleensä varsinaisten 
levytystä koskevien ehtojen lisäksi myös muuta toimintaa koskevia ehtoja taloudellisten riskien minimoimiseksi 
(OKM:n selvitys 2014, s. 13). Esimerkiksi juuri Passmanin mainitsemat 360-sopimukset ovat tällaisia sopimuksia. 
Ks. myös MAO 610/10, jossa on arvioitu, onko käsiteltävä sopimus 360-sopimus.  

69 Karhumaa ym. 2010, s. 74.  

70 Lehtinen on nostanut esiin, että master-sopimus tarjoaa artistille paremman neuvotteluaseman kuin perinteinen 
levytyssopimus. Master-sopimuksessa nimittäin äänitetuottajan lähioikeus syntyy artistille eikä levy-yhtiölle. Näin 
ollen artisti ja yhtiö ovat tasavertaisemmassa neuvotteluasetelmassa, kun yhtiön taloudellinen panos artistiin on 
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sopimuksilla on toki eroja tuotannollisten ja liiketoiminnallisten vastuiden jakautumisessa, mutta 

sopimusten ydinsisältö ja tavoite ovat samat.71  

Vaikka levy-yhtiöitä on lukuisia, levytyssopimukset ovat yleensä loppujen lopuksi melko saman-

kaltaisia. Suurimpana erona on artistin saama korvaus, joka muodostuu lähtökohtaisesti rojaltista 

ja ennakosta.72 Artistin saama palkkio on siis tekijänoikeuskorvausta. Koska rojalti perustuu 

myyntituloihin, artistin saama korvaus on sidottu äänitteen menestykseen; jos menestystä ei tule, 

artisti ei myöskään saa panoksestaan muuta palkkiota kuin saamansa ennakon. Myös rojaltista 

tehtävät vähennykset kuvaavat sitä, miten artisti kantaa taloudellista vastuuta äänitteen valmis-

tamiseen menneistä kuluista. Artisti ei siis saa varsinaista palkkaa työstään toisin kuin studio-

muusikot, jotka saavat työsopimuksen tai työehtosopimuksen mukaista palkkaa studiossa viet-

tämistään tunneista.73  

Nykyään artisti voi äänittää levyn esimerkiksi omassa kodissaan ja omatoimisesti lisensoida sen 

suoratoistopalveluihin, minkä vuoksi äänitteiden valmistamiseen ja jakeluun ei enää välttämättä 

tarvita samanlaista levy-yhtiön koneistoa kuin ennen. Tämän vuoksi levytyssopimuksista puhut-

taessa nousee väistämättä kysymys: onko levytyssopimukselle sopimustyyppinä enää tarvetta?74 

Passman on todennut, että useimmiten levytyssopimukset ovat edelleenkin artistin uran kannalta 

välttämättömiä tai vähintäänkin erittäin hyödyllisiä erityisesti, jos artisti tekee valtavirran musiik-

kia tai tähtää urallaan pitkälle, koska levy-yhtiön markkinointikoneisto auttaa artistia erottautu-

maan joukosta ja saavuttamaan suuria yleisöjä.75 Pössin mukaan levytyssopimus on etenkin ke-

 

kevyempi (Lehtinen 2009, s. 23). Joint venture -sopimuksissa äänitetuottajan lähioikeus syntyy sekä artistille että 
levy-yhtiölle (Pokkinen 2020, s. 166). Päättelisin, että master-sopimuksen tavalla myös joint venture -sopimuksessa 
ja muissa vastaavissa sopimuksissa artistilla on enemmän neuvotteluvaraa kuin perinteisessä levytyssopimuksessa, 
jossa levy-yhtiön vastuu on suurempi.  

71 Karhumaa ym. 2010, s. 74.  

72 Lehtinen 2009, s. 24 ja 27. Lehtinen on tutkimuksessaan selventänyt levytyssopimusten rojaltijärjestelmää. Levy-
yhtiö maksaa artistille rojaltia, joka on levytyssopimukseen merkitty osuus äänitteen myyntitulosta. Ennakko puo-
lestaan tarkoittaa ennakkomaksua tulevasta rojaltista. Rojaltia maksetaan artistille vasta, kun artistille kuuluvien ro-
jaltien määrä on ylittänyt ennakon määrän. Rojaltiin ja ennakkoon liittyy yleensä hyvin paljon lisäehtoja, jotka mää-
rittävät artistille loppujen lopuksi tulevan tulon. Esim. rojaltista tehdään usein hyvinkin monia erilaisia vähennyksiä 
ennen kuin se maksetaan artistille (Lehtinen 2009, s. 24, 32 ja 36).  

73 Pokkinen 2020, s. 184–185. Pokkinen toteaa, että sinänsä levytyssopimukseen voisi kyllä sisällyttää työajan palk-
kaa koskevan ehdon, mutta se ei ole tapana.  

74 Aikoinaan levytyssopimuksen ja levy-yhtiön rooli olivat kiistattomat. Levy-yhtiöllä oli tarvittava koneisto äänit-
teiden valmistamiseen ja jakeluun, minkä lisäksi niillä oli parhaat resurssit levyn markkinoimiseen esim. radiossa 
soitettavaksi ja vähittäismyynnissä. Nykyään radiolla ja levykaupoilla ei ole enää niin paljoa väliä, vaan tärkeämpää 
ovat esimerkiksi fanien kanssa käytävä välitön vuorovaikutus ja streaming-soittolistat (Passman 2021, s. 85–86).  

75 Passman 2021, s. 87. Pokkinen on tuonut esiin levy-yhtiöiden osaamisen ja verkostot, jotka ovat äänitteiden 
jakelussa ja markkinoinnissa tärkeitä (Pokkinen 2020, s. 168). Passmanin mukaan esimerkiksi valtavirran artisti voi 
hyvin tehdä ja markkinoida itse musiikkiaan ja saada siitä tuloja, mutta koska tämän voi tehdä kuka vain, on joukosta 
erottuminen hankalaa. Suurilla levy-yhtiöillä on huomattavat resurssit musiikin markkinointiin, ja suurien yleisöjen 
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vyen musiikin alalla erittäin keskeinen ja toimii taustalla myös muun julkisuuden ja esiintymisti-

laisuuksien hankkimisessa.76 Levytyssopimus ei kuitenkaan enää ole välttämätön artistin menes-

tymiseksi. Marginaalisempaa musiikkia tekevä artisti ei välttämättä hyödy levy-yhtiön markki-

nointikoneistosta, koska musiikin potentiaalinen yleisö on joka tapauksessa pieni. Näin ollen 

levy-yhtiölle menevä raha ei välttämättä tuo lisäarvoa artistille. Toisaalta yleensä viimeistään tie-

tyn tason saavutettuaan artisti tarvitsee levy-yhtiön resursseja päästäkseen urallaan eteenpäin.77  

Levy-yhtiön markkinointikoneisto on niin vahva, että yhtiöiden merkitys on vielä tänäkin päi-

vänä olennainen. Vaikka ilman levytyssopimusta voi pärjätä, usein yhteistyö levy-yhtiön kanssa 

on tavalla tai toisella tarpeen artistin menestymiseksi. Perinteisiä levytyssopimuksia tehdään 

myös siksi, että niillä on symbolista arvoa, jota moni artisti tavoittelee. Yhä useampi artisti tekee 

kuitenkin muun kuin perinteisen levytyssopimuksen, jolloin hän voi pitää itsellään suuremman 

osan oikeuksista ja tuotoista.  

2.3.2 Levytyssopimuksen vakioehdot 

Levytyssopimuksiin sisältyy usein sekä yksilöllisiä että vakiomuotoisia ehtoja.78 Yksilölliset sopi-

musehdot sovitaan kussakin sopimuksessa sopijapuolten välillä erikseen eivätkä ne perustu toi-

sen osapuolen valmiisiin ehtoihin. Vakioehdoissa puolestaan on kyse ehdoista, jotka jompi-

kumpi sopijapuoli on yksipuolisesti ennakolta laatinut ja joita käytetään useissa79 eri sopimuk-

sissa. Kun sopimus sisältää vakioehtoja, sitä voidaan kutsua vakiosopimukseksi, vaikka se sisäl-

täisi lisäksi myös yksilöllisiä ehtoja.80  

 

saavuttamiseen se voi olla välttämätöntä. Markkinointikoneiston lisäksi tulee huomata, että oman musiikin lisen-
soiminen kaikkiin eri palveluihin on huomattavan iso työ – levy-yhtiön kautta lisensointi järjestyy merkittävästi 
helpommin (Passman 2021, s. 85 ja 87). 

76 Pössi 2000, s. 35.  

77 Passman 2021, s. 86–87. Passmanin näkemys koskee myös vain Yhdysvaltojen markkinoita, missä tosiaan jou-
kosta erottuminen voi olla hyvin haasteellista. Jos sen sijaan kyseessä on suomenkielistä musiikkia tekevä suoma-
lainen artisti, ovat markkinat hyvin rajatut ja esiin pääsemiseksi vaadittava vaiva voi olla pienempi. Arvelisin, että 
suomalaisella artistilla on yhdysvaltalaista paremmat mahdollisuudet menestyä ilman minkäänlaista levytyssopi-
musta. Toki vastapainoksi tällaisen artistin tuottomahdollisuudetkin ovat pienemmät.  

78 Lehtinen 2009, s. 25 ja 73.  

79 Ks. Hemmo ja Hoppu 2021, sähköisen kirjan kohdassa 7. SOPIMUKSEN KESKEINEN SISÄLTÖ>Vakioso-
pimukset>Vakioehdot.  

80 Saarnilehto ja Annola 2011, sähköisen kirjan kohdassa III SOPIMUS>1. Johdanto>Erilaisia sopimuksia>Yksi-
löllinen ja vakioehtoinen sopimus. Vakioehdot voi määritellä toki laajemminkin. Musiikkialalla vakioehdot voivat 
esimerkiksi tarkoittaa yksilöllisiä ehtoja, jotka ovat vuosien varrella tulleet niin laajaan käyttöön, että niitä pidetään 
yleisinä ehtoina tai niitä ei muuten kyseenalaisteta (Parker 2004, s. 234–235).  
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Levytyssopimus laaditaan usein niin, että sopimusneuvotteluiden pohjana on levy-yhtiön laatima 

vakiosopimus.81 Levytyssopimuksiin siis sisältyy usein vakioehtoja, mikä ei ole poikkeuksellista 

musiikkialalla – esimerkiksi verkkojakelijoiden ja muusikoiden väliset lisenssisopimukset ovat 

vakiomuotoisia.82 Artistin neuvotteluasemasta riippuu se, kuinka suurelta osin sopimus on va-

kiomuotoinen ja kuinka paljon siinä on yksilöllisiä ehtoja. Aloittelevan artistin kohdalla voi olla, 

ettei vakioehtoihin tehdä muutoksia lainkaan, vaikka muodon vuoksi sopimuksesta neuvoteltai-

siinkin.83  

Vakioehtojen käyttöön kuuluu ankaria ja yllättäviä ehtoja koskeva oppi. Wilhelmssonin mukaan 

ankaria ja yllättäviä ehtoja ovat sellaiset, jotka ”olennaisessa määrin poikkeavat tahdonvaltaisen 

oikeuden säännöistä vastapuolen vahingoksi tai muutoin ovat odottamattomia kyseisessä sopi-

muksessa”.84 Tällaisista vakioehdoista tulee erikseen huomauttaa osapuolelle tai sitä tulee muu-

ten korostaa, jotta osapuoli on varmasti tietoinen ehdosta ennen sopimuksen solmimista.85 Le-

vytyssopimuksissa ankaria ja yllättäviä vakioehtoja voivat olla etenkin rojaltiehdot ja rojaltiin 

tehtäviin vähennyksiin liittyvät ehdot. Levytyssopimusten ankariin ja yllättäviin vakioehtoihin 

on kuitenkin vedottu melko vähän, mikä johtuu samasta korkeasta kynnyksestä, joka artisteilla 

on ehtojen kohtuuttomuuteen vetoamisessa.86 Vakioehtojen ankaria ehtoja koskevassa opissa 

on muutenkin samankaltaisia elementtejä kuin sovittelusäännöksissä.87 Kuten myöhemmin tässä 

tutkimuksessa nostetaan esiin, vakioehtojen käytöllä on merkitystä levytyssopimuksen kohtuul-

lisuuden kannalta; vakiosopimus tulee yksilöllistä sopimusta helpommin soviteltavaksi.88  

 

81 Greenfield ja Osborn 1998, s. 182, ja Lehtinen 2009, 25.  

82 Ahmaoja 2020, s. 13.  

83 Lehtinen 2009, s. 25.  

84 Wilhelmsson 2008, s. 94. Hemmon mukaan ehdon ankaruutta arvioitaessa otetaan lähtökohtaisesti huomioon 
osapuolen subjektiiviset käsitykset ja asiantuntemus liittyen sopimuskäytäntöön, kohtuullistamissäännökset ja tär-
keimpänä tahdonvaltainen oikeus. Yllättävyydellä sen sijaan ei ole itsenäistä merkitystä (Hemmo 2003a, s. 163 ja 
168). Toisaalta Hemmon näkemyksestä poiketen ainakin ratkaisussa KKO 2001:126 on arvioitu nimenomaan va-
kioehdon yllättävyyttä eikä ankaruutta.  

85 Hemmo 2003a, s. 162, ja Wilhelmsson 2008, s. 92.  

86 Lehtinen 2009, s. 73. Lehtisen mukaan yllättäviin ja ankariin ehtoihin puuttuminen ei ole musiikkialalla helppoa, 
koska tällaisiin ehtoihin puuttumiseksi artistin tulisi oma-aloitteisesti nostaa asia esiin. Yllättäviin ja ankariin vakio-
ehtoihin ei ole vedottu samasta syystä kuin sopimusehtojen sovittelu on jäänyt oikeuskäytännössä soveltamatta. Ks. 
kappaleesta 5.2 oikeuskäytännön vähäisyyden syitä.  

87 Hemmon mukaan molemmilla menetelmillä pyritään hyväksyttäviin sopimusehtoihin, mutta konsepteja ei silti 
tule sekoittaa toisiinsa, koska kummallakin on itsenäinen merkitys. Ankaran ehdon informointivelvollisuuteen on 
matalampi kynnys kuin kohtuullistamiseen; muutenhan ankaran ehdon opilla ei olisi mitään merkitystä (Hemmo 
2003a, s. 164). Kohtuullistaminen on siis järeämpi toimenpide kuin ankarasta ehdosta informointi. Ankarasta eh-
dosta informoiminen on ikään kuin esiaskel kohtuullistamiselle eli keino poistaa sopimuksesta kohtuuttomat ehdot 
ilman, että varsinaiseen kohtuullistamisprosessiin tarvitsee ryhtyä. Ankarasta ehdosta informoiminen ei kuitenkaan 
tarkoita, etteikö sen jälkeen ehtoa voitaisi pitää siinä määrin kohtuuttomana, että se voitaisiin kohtuullistaa.  

88 HE 247/1981, s. 16.  



 20 

2.4 Tekijänoikeussopimukset työsuhteessa 

2.4.1 Tekijänoikeus työsuhteessa 

Koska tässä tutkimuksessa tarkastellaan studiomuusikon työsopimusta tekijänoikeussopimuk-

sena, on syytä lyhyesti käydä läpi työsuhdetekijänoikeusten oikeudellinen pohja. Tekijänoikeu-

den ja työoikeuden perusajatusten välillä on ristiriita, koska työoikeudessa työn tulos kuuluu 

työnantajalle ja tekijänoikeudessa tehty teos kuuluu tekijälle.89 Tämä sopijapuolten välinen kitka 

lienee syy sille, miksi työsuhteessa syntyneestä tekijänoikeudesta ei juurikaan ole lainsäädäntöä. 

Poikkeuksena tähän on työsuhteessa luojatietokoneohjelmia ja tietokantoja varten tehty oma 

säännöksensä (TekL 40 b §). Mahdollisen työsuhdetekijänoikeuksia koskevan sääntelyn säätä-

mistä on kyllä selvitetty useasti, mutta lainsäädäntötoimiin ei ole ryhdytty.90  

Suomessa työsuhdetekijänoikeus nojaa yleisiin tekijänoikeuden siirrettävyyttä koskeviin periaat-

teisiin: tekijänoikeus syntyy tekijälle, vaikka teos olisikin luotu työsuhteessa. Työnantaja ei voi 

siis olla alkuperäinen tekijänoikeuden haltija, vaan tällä oleva tekijänoikeus on aina johdettu al-

kuperäiseltä tekijältä.91 Muuallakin Pohjoismaissa on käytössä tämä sama mannereurooppalainen 

lähtökohta, jolla pyritään Lohen mukaan turvaamaan ”tekijän persoonallisuuden suoja ja samalla 

myös työntekijää työsuhteessa”.92 Nykytila ei kuitenkaan ole aina työnantajien näkökulmasta 

 

89 Lohi 2009, s. 32. Tekijänoikeuden ja työoikeuden perusperiaatteiden välinen konflikti näkyy erityisesti yliopisto-
maailman tekijänoikeuksissa, joita Kontkanen on väitöskirjassaan tutkinut. Lähtökohtana yliopistoalalla on oikeuk-
sien siirtymättömyys, mitä sinänsä voi pitää ongelmallisena, kun yliopisto mahdollistaa tutkijoidensa ja opettajiensa 
työskentelyn. Toisaalta yliopistokontekstissa ristiriita on ratkaistavissa tekijänoikeuslain rajoitussäännöksin, koska 
tekijänoikeuslaissa annetaan yliopistolle käyttöoikeuksia yliopiston toimintaa varten. Tällä tavoin yliopistoala poik-
keaa monesta muusta alasta, jossa tekijänoikeuslain rajoitussäännöksistä ei löydy soveltavia kohtia ja työnantaja 
tarvitsee muita keinoja oikeuksien hankkimiseksi (Kontkanen 2006, s. 183, 186 ja 194–196). Työntekijän ja työnan-
tajan vastakkaiset kannat näkyvät erityisen hyvin myös komitean mietinnössä, jossa komitea on kuullut asiantunti-
joita sekä työntekijä- että työnantajapuolelta. Ks. KM 1987:7, s. 132–136.  

90 1970-luvulta alkaen eri komiteat, työryhmät ja selvitykset on tiivistetysti käyty läpi vuoden 2008 selvityksessä, ks. 
opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:17, s. 8–9. Tämä vuoden 2008 selvityskään ei johtanut 
lainsäädäntötoimiin.  

91 KM 1987:7, s. 126. Ks. oikeuskirjallisuudesta esim. Haarmann 2005, s. 322. Ks. myös Levin 2017, s. 126–127, 
jonka mukaan lähtökohta on sama myös Ruotsissa: tekijänoikeus syntyy aina työntekijälle ja työnantaja voi saada 
vain johdetun oikeuden.  

92 Lohi 2009, s. 35. Pohjoismaiden yhteinen sävel työsuhdetekijänoikeuksissa on todettu myös komitean mietin-
nössä KM 1987:7, s. 136. Tämä sama lähtökohta ei ole voimassa kaikkialla EU:n alueella. Ks. lisää työsuhdeteki-
jänoikeuden lähtökohdista EU:ssa tutkimuksesta Euroopan komissio 2002, s. 24–25.  
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reilu93, minkä vuoksi monissa maissa työsuhdetekijänoikeus ratkeaa päinvastaisella tavalla kuin 

meidän oikeusjärjestelmässämme.94  

Vaikka työsuhdetekijänoikeutta koskevaa lainsäädäntöä ei ole, Suomen oikeudessa tunnetaan 

niin sanottu normaalikäyttöoikeus, jonka mukaan työnantaja voi saada käyttöoikeuden työnte-

kijänsä työsuhteessa tekemään teokseen siinä laajuudessa kuin työnantajan normaali toiminta 

edellyttää.95 Työnantaja saa siis normaalissa toiminnassaan tarvitsemansa käyttöoikeudet, mutta 

muut oikeudet jäävät työntekijälle.96 Normaalikäyttöoikeutta on käsitelty myös oikeuskäytän-

nössä.97 Oikeuskirjallisuudessa ja tekijänoikeuslain esitöissä on vahvistettu, että työsuhdekon-

tekstissa esittävän taiteilijan lähioikeudet rinnastetaan tekijänoikeuksiin, joten oikeuden syntymi-

nen työntekijälle ja normaalikäyttöoikeus pätevät myös esittäjiin.98  

Opetusministeriön selvityksessä on todettu, että musiikkialalla ei ole lähtökohtaisesti käytetty 

työnantajan normaalikäyttöoikeutta.99 Studiomuusikoilla normaalikäyttöoikeus tuskin tulee 

 

93 Lohen mukaan työnantajien näkökulmasta ongelmallista on se, että oikeus syntyy työntekijälle, vaikka työnantaja 
on investoinut teoksen luomiseen ja kantaa siten taloudellisen riskin. Alun perin tekijänoikeus on suojannut taitei-
lijaa, joka on luonut teoksia omalla riskillään. Koska nykyään teoksia tehdään usein työsuhteessa, riskin kantaakin 
työnantaja eikä taiteilijatyöntekijä (Lohi 2009, s. 33). Lisäksi jos työntekijä voisi täysin vapaasti päättää työsuhteessa 
tekemistään töistä, työsuhteen merkitys muuttuisi olemattomaksi (Levin 2017, s. 127).  

94 Esimerkiksi Isossa-Britanniassa työnantaja saa Waelden ym. mukaan suoraan tekijänoikeuden teokseen, kun 
työntekijä luo teoksen työsuhteessa. Tätä lainsäädännöllistä ratkaisua perustellaan työnantajan taloudellisella panok-
sella, joka on paikallisessa arvioinnissa saanut suuremman painoarvon kuin tekijänoikeuden henkilökohtainen ulot-
tuvuus (Waelde ym. 2014, s. 247). Vastaava järjestelmä on käytössä myös Yhdysvalloissa. Työnantajalle syntyvää 
tekijänoikeutta kuvataan termillä work for hire. Ks. Passman 2021, s. 246–247.  

95 Oikeuskirjallisuudesta esim. Rajala 1998, s. 21, Bruun 1993, s. 164–165, ja Haarmann 2005, s. 323. Ks. TN 
2002:17, s. 9, TN 2004:15, s. 12, TN 2008:9, s. 5, TN 2009:1, s. 6, TN 2009:12, s. 6, ja TN 2009:13, s.5.  

96 Levin 2017, s. 127. Normaalikäyttöoikeuden osalta merkittävä kysymys on se, mikä on työnantajan normaalia 
toimintaa. Harenko ja Rapinoja ovat tiivistäneet näkemyksensä normaalikäyttöoikeuden alasta näin: ”Periaatteelli-
sena lähtökohtana siirtyvien oikeuksien laajuutta arvioitaessa on, että työnantajan on voitava harjoittaa tavanomaista 
liiketoimintaansa ilman oikeudellisia esteitä muiden oikeuksien jäädessä tekijälle.” (Harenko ja Rapinoja 2007, s. 9) 
Työnantajan normaalin toiminnan arvioimisesta ja määrittelystä laajemmin ks. esim. Svensäter 1991, s. 378, Wolk 
2006, s. 128–130, ja Kivimäki 1948, s. 272. Normaalikäyttöoikeuden tulkinnanvaraisuuden vuoksi on siis turvalli-
sempaa nimenomaisesti sopia siirtyvistä oikeuksista riippumatta siitä, soveltuisiko normaalikäyttöoikeus tilantee-
seen vai ei.  

97 KKO:n ratkaisussa ei nimenomaisesti mainittu normaalikäyttöoikeutta, mutta tietokoneohjelmaan kohdistuneen 
tekijänoikeuden katsottiin siirtyneen työnantajalle normaalikäyttöoikeutta vastaavin perustein (KKO 1996:43). Lohi 
on arvioinut artikkelissaan sitä, miten tuomio näyttää viittaavan normaalikäyttöoikeuteen. Ks. Lohi 2009, s. 39. 
Ruotsalaisessa työtuomioistuimessa on puolestaan käsitelty normaalikäyttöoikeutta nimenomaan esittäviä taiteili-
joita koskevassa tapauksessa. Tapauksessa oli kyse Ruotsin puolustusvoimien soittokunnan jäsenten lähioikeuksista, 
kun työnantaja videoi soittokunnan esitystä (AD 2002:87).  

98 Wolk 2006, s. 119–120, Stannow ym. 1999, s. 111 ja KM 1987:7, s. 123.  

99 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:17, s. 21. Vastaan voi toki tulla tilanteita, joissa käy ilmi, 
että työsopimuksessa luovutetut oikeudet eivät katakaan kaikkea työnantajan toimintaa. Tällöin voi olla, että nor-
maalikäyttöoikeus tulisi sopimuksesta huolimatta käyttöön.  
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usein käyttöön, koska vaikka työsopimusta ei laadittaisi, työehtosopimuksessa määrätään luovu-

tuksen ehdoista. Kappaleessa 3.3.2 esitetyllä tavalla normaalikäyttöoikeutta voi kuitenkin käyttää 

myös työsuhteessa tehdyn tekijänoikeuden tai lähioikeuden luovutussopimuksen tulkinnassa.  

2.4.2 Lähioikeuden luovutus työsopimuksessa ja työehtosopimuksessa 

Studiomuusikko luovuttaa lähioikeutensa levy-yhtiölle osana työsuhdettaan. Oikeuksien luovu-

tus voi tällöin perustua esimerkiksi työsopimukseen, työehtosopimukseen taikka työpaikan 

johto- tai ohjesääntöön.100 Tässä tutkimuksessa paneudun luovutukseen, joka tehdään työsopi-

muksen ja työehtosopimuksen perusteella.101 Lisäksi otan tarkastelussa huomioon työoikeudel-

lisen sääntelyn, koska työsopimus on vahvasti säännelty sopimustyyppi.102 Myös sopimusoikeu-

dellisella103 ja tekijänoikeudellisella sääntelyllä on studiomuusikon työsopimuksessa merkitystä. 

Pääasiassa työsopimukseen sisältyvää luovutusehtoa tarkastellaan samalla tavalla kuin muidenkin 

tekijänoikeussopimusten luovutusehtoja, mutta joitain työsuhteen erikoisuuksia on syytä ottaa 

huomioon. Esimerkiksi työsuhteessa tehtyihin teoksiin ja esityksiin liittyy yksinoikeudella tehty-

jen luovutusten lisäksi myös muita rajoittavia tekijöitä.104  

Työehtosopimus puolestaan on työehtosopimuslain 1 §:n mukaan sopimus, jonka yksi tai use-

ampi työnantaja taikka rekisteröity työnantajien yhdistys tekee yhden tai useamman rekisteröidyn 

työntekijöiden yhdistyksen kanssa ehdoista, joita työsuhteissa on noudatettava. Työehtosopimus 

on normien hierarkiassa ylempänä kuin työsopimus105, mitä todistaa työehtosopimuslain 6 § ja 

 

100 TN 2002:17, s. 9, ja TN 2004:15, s. 12.  

101 Muusikon työsuhteessa työehtosopimuksella on merkitystä, mikä on ilmennyt myös oikeuskäytännössä. Ks. 
esim. Turun HO 20.6.2002 S 01/2446 ja Kouvolan HO 22.12.2009 S 09/442, joissa muusikon työsopimusta kos-
kevissa epäselvyyksissä on käytetty työehtosopimusta tukena. Tapaukset eivät koske nimenomaan studiomuusi-
koita, vaan niissä on sovellettu ravintolamuusikoiden työehtosopimusta.  

102 Työsopimus, kuten muutkin sopimukset, perustuu sopimusvapauden periaatteeseen. Työntekijää kuitenkin pi-
detään työsuhteessa heikommassa asemassa olevana osapuolena, minkä vuoksi sopimusvapautta on rajoitettu lain-
säädännöllä (Ämmälä 2010, s. 197). Työsopimuksen ehtoihin sovelletaan ensisijaisesti työsopimuslakia. Työsuhde-
tekijänoikeuksia koskevissa asioissa työntekijä ja työnantaja voivat kuitenkin melko vapaasti päättää luovutuksen 
laajuudesta, joten ehdot ovat pääasiassa sopimusvapauden piirissä (Ollila 2017, s. 925).  

103 Ks. Ämmälä 2010, s. 197.  

104 Levin 2017, s. 127. Vaikka työntekijä luovuttaisikin oikeutensa rinnakkaisesti ja säilyttäisi siten oman käyttöoi-
keutensa teoksiinsa, hän ei silti voi täysin vapaasti käyttää oikeuksiaan. Esimerkiksi työnantajan suhteen kilpaileviin 
tarkoituksiin ei työntekijä voi teostaan käyttää (Harenko ja Rapinoja 2007, s. 12). Työsuhteessa työntekijän toimin-
taa rajoittaa myös lojaliteettivelvollisuus, josta säädetään TSL 3:1 §:ssä. Lojaliteettivelvollisuus velvoittaa työntekijän 
välttämään kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan 
menettelyn kanssa. Lojaliteettivelvollisuuden nähdään perustuvan työsopimuslain lisäksi myös työsopimukseen. Ks. 
Ollila 2021, s. 135, Ollila 2017, s. 907 ja 922–924, ja Tiilikka 2013, s. 238. Lojaliteettivelvollisuutta on taustoitettu 
ja tarkennettu asiaa koskevassa komiteanmietinnössä, ks. KM 1969:A 25, s. 31–32. Lojaliteettivelvollisuuden lisäksi 
myös kilpailukielto tai salassapitovelvollisuus voi rajoittaa työntekijän mahdollisuuksia käyttää omia lähi- tai teki-
jänoikeuksiaan (Harenko ja Rapinoja 2007, s. 10, ja Kivimäki 1948, s. 273).  

105 Hietala ym. 2019, s. 27–28.  



 23 

TSL 2:7.2 §, joiden mukaan työehtosopimuksen kanssa ristiriidassa oleva työsopimuksen ehto 

on mitätön. Tämä pätee myös immateriaalioikeuksien luovutuksiin: jos soveltuvassa työehtoso-

pimuksessa on määrätty immateriaalioikeuksien luovutuksen ehdoista, ei työsopimuksessa voida 

sopia työehtosopimusta heikommista ehdoista. Työsopimuksessa on sen sijaan mahdollista so-

pia ehdoista, jotka ovat työntekijälle edullisempia kuin työehtosopimuksen ehdot.106 

Muusikkojen liitto107 ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry ovat neuvotelleet studiomuusikoita 

koskevan yleissitovan työehtosopimuksen108, jossa on sovittu studiomuusikon oikeuksien siirty-

misestä työnantajalle. Työehtosopimuksen 15 §:ssä on määritetty työntekijän suoritteiden käyt-

tämisen ehdot ja luovutettavat käyttömuodot, ja 5 §:ään sisältyvät määräykset studiomuusikon 

saamasta korvauksesta. Korvaus koostuu tuntipalkasta ja niin sanotusta stemmakorvauksesta, 

joka maksetaan erikseen kustakin äänitetystä esityksestä.109 Studiomuusikon työsuhteen ehtoja 

tarkasteltaessa on siis aina syytä tarkastaa TES:n määräykset, koska niissä määritetään ehtojen 

vähimmäistaso ja toisaalta niitä voi käyttää täydentävinä ehtoina asioissa, joista on työsopimuk-

sessa jätetty sopimatta.  

3 Tekijänoikeussopimusten kohtuullisuus 

3.1 Tekijänoikeussopimusten nykyiset kohtuullisuuskeinot 

Vuonna 2014 opetus- ja kulttuuriministeriö selvitti tekijänoikeusalan sopimusehtojen ja korvaus-

ten kohtuullisuutta ja selvityksen johtopäätös oli, että neuvottelukulttuuriin liittyy huomattavia 

ongelmia alalla vallitsevan vastakkainasettelun takia. Selvityksessä todettiin, että ”kokonaisuu-

 

106 Ylhäinen 2009, s. 212. Tämä pääsääntö noudattaa Ylhäisen mukaan työoikeudellista edullisemmuussääntöä.  

107 Muusikkojen liitto on muusikkojen ammattijärjestö, joka on solminut 25 työehtosopimusta muusikoiden eri 
tehtäviin (Muusikkojen liiton infosivu).  

108 Äänitelevytuottajayhtiöiden palveluksessa olevia muusikkoja, laulajia ja kapellimestareita koskeva työehtosopi-
mus. Työehtosopimus on todettu yleissitovaksi vuonna 2013, ks. Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamis-
lautakunnan päätös 23/2013. Myös Ruotsissa Musikerförbundet muusikoiden puolesta ja IFPI Sverige levy-yhtiöi-
den edustajana ovat tehneet äänitystä koskevan työehtosopimuksen. Ks. Stannow ym. 1999, s. 172–173. Internetistä 
ei kuitenkaan löydy ajankohtaista ruotsalaista työehtosopimusta.  

109 Äänitelevytuottajayhtiöiden palveluksessa olevia muusikkoja, laulajia ja kapellimestareita koskeva työehtosopi-
mus, s. 4 ja 7. Työsuhteessa luovutetuista oikeuksista maksettava korvaus voi olla osa palkkaa tai erillinen korvaus 
(Mansala 1987, s. 93). Työsuhdetekijänoikeuksien korvauksesta ei ole sääntelyä, mutta työsuhteessa tehtyä keksintöä 
koskevan oikeuden luovutuksesta tulee työsuhdekeksintölain 7 §:n mukaan maksaa työntekijälle kohtuullinen kor-
vaus. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että työsuhteessa tehdyn keksinnön käyttöoikeudesta tulee maksaa korvaus 
eikä korvaus ole palkka työstä, vaan se on erillinen nimenomaan oikeuden luovutukseen kohdistuva korvaus (Kivi-
Koskinen ja Lepistö 2019, s. 87). Tällainen sääntely hyödyttäisi myös taiteilijatyöntekijöitä. Tukea saa toki TSL 2:10 
§:stä, joka edellyttää tavanomaisen ja kohtuullisen palkan maksamista, mutta pykälä koskee ylipäänsä työtä eikä työn 
ohessa tapahtuvaa oikeuden luovutusta. Tekijänoikeuslakiin ei puolestaan sisälly korvausta koskevaa sääntelyä.  

https://www.muusikkojenliitto.fi/info/
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tena vastakkainasettelu ja tunne kohtuuttomuudesta vähentää innovaatioita, yhteishenkeä ja ha-

lua etsiä ratkaisuja, jotka olisivat mielekkäitä kaikille osapuolille”. Tekijänoikeussopimusten eh-

doista löydettiin useita ongelmakohtia: luovutuksesta maksettava korvaus, kokonaisluovutukset, 

luovutukset takautuvasti ja ilman määräpäivää sekä taiteilijalle sälytetty vahingonkorvausriski.110 

Ministeriössä siis noteerattiin, että luovan alan sopimuskäytännössä on ongelmia. Selvityksen 

jälkeen tekijänoikeuslain sovittelusäännöstä muokattiin siten, että kyse ei ole enää pelkästä viit-

taussäännöksestä OikTL 36 §:ään, vaan TekL 29 §:ään sisältyy nimenomaan tekijänoikeuden 

luovutusehtoja koskeva sovittelu.  

Sopimusehtojen sovittelu ei ole kuitenkaan ainoa kohtuullisuusmekanismi tekijänoikeussopi-

muksille. Tekijänoikeuslakiin sisältyy sääntelyä, jonka tarkoituksena on tukea taiteilijaa tekijänoi-

keussopimuksissa: TekL 3.3 §:n pakottava moraalisen oikeuden luovutuskielto, TekL 28 §:n tah-

donvaltainen säännös muuttamis- ja edelleenluovutusoikeuden siirrosta ja muut tekijänoikeus-

lain 3 luvun tekijänoikeussopimuksia koskevat säännökset, jotka ovat TekL 27.3 §:n mukaisesti 

pääsääntöisesti tahdonvaltaisia111. Tekijänoikeuslain 3 luku koskee kuitenkin pääosin muita teki-

jänoikeussopimustyyppejä kuin levytyssopimuksia – tällaisia säännöksiä ovat esimerkiksi TekL 

33, 34 ja 40 §, jotka koskevat tekijän oikeutta purkaa kustannus- tai elokuvaamissopimus, jos 

luovutuksensaaja laiminlyö velvollisuutensa. Levytyssopimusten kohtuuttomuuteen voidaan 

puuttua myös SopEhtoL:n avulla ja tekijänoikeussopimuksia tulkitaan suppean tulkinnan mu-

kaisesti. Näitä kohtuullisuusmekanismeja tarvitaan heikomman sopijapuolen suojaamiseksi, 

minkä vuoksi seuraavassa kappaleessa perehdyn siihen, miksi ja milloin artistia voi pitää levytys-

sopimuksen heikompana sopijapuolena.  

3.2 Miksi kohtuus on tärkeää – muusikko heikompana sopijapuolena 

3.2.1 Heikompana sopijapuolena levytyssopimuksessa 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on etsiä ratkaisuja levytyssopimusten kohtuullisuuden turvaa-

miseksi. Jotta oikeat ratkaisut löytyvät, on ensin tunnistettava kohtuuttomuuden perustana ole-

vat ongelmat –levytyssopimusten kohtuuttomat ehdot johtuvat pääasiassa siitä, että artisti on 

 

110 OKM:n selvitys 2014, s. 3 ja 16–17. Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksen mukaan vastakkainasettelu kum-
puaa tekijänoikeusluovutuksissa käytetyistä kertakorvauksista ja kokonaisluovutuksista. Harenko, Niiranen ja Tar-
kela ovat todenneet, että ministeriön selvitys oli poikkeuksellisen poliittinen. He perustelevat näkemyksensä sillä, 
että selvityksessä kohtuullistamista käsiteltiin kulttuuripoliittisin tavoittein ja oikeudellinen sisältö oli melko ohutta 
(Harenko ym. 2016, s. 361).  

111 TekL 27.3 §:n mukaisesti TekL 30–40 ja 40 b § ovat tahdonvaltaisia.  
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heikompi osapuoli levytyssopimuksessa.112 Artistin heikompaan asemaan on lukuisia syitä, joista 

perimmäiset liittyvät äänitealan toimintaperiaatteisiin. Levytyssopimusten taustalla on aina suuri 

taloudellinen riskinotto113, koska suurin osa julkaistuista äänitteistä eivät ole taloudellisesti tuot-

tavia eivätkä aina edes kata tuotantokustannuksiaan. Levy-yhtiöiden on neuvottelustrategioillaan 

ja tarjoamillaan sopimusehdoilla pyrittävä hallitsemaan tätä taloudellista riskiä.114 Levy-yhtiö ei 

siis voi tarjota artisteille parempia sopimusehtoja, koska valtaosa äänitteistä on tappiollisia ja 

menestyvillä äänitteillä on katettava muiden äänitteiden aiheuttamat tappiot.115  

Heikompi neuvotteluasema perustuu äänitealan perusasetelman lisäksi moniin muihinkin teki-

jöihin. Artisti on ensinnäkin osaamiseltaan ja taloudelliselta asemaltaan altavastaaja.116 Osaami-

sen ja taloudellisen aseman ero korostuu, jos vastapuolella on kansainvälinen ja yritysjärjestelyin 

kasvanut yritys.117 Levytyssopimuksissa on usein myös levy-yhtiön laatimia vakioehtoja, mikä 

heikentää artistin neuvottelumahdollisuuksia.118 Lisäksi artistit ovat usein intohimoammatissa 

 

112 Esim. Haarmann 2005, s. 304, ja Harenko ym. 2016, s. 342. Heikomman osapuolen suoja tarkoittaa Pöyhösen 
määritelmän mukaan sitä, että ”heikommalle annetaan yleisesti parempi juridinen asema kuin osapuolelle normaa-
listi” (Pöyhönen 1988, s. 273). Heikomman suoja liittyy hyvinvointivaltiolliseen ajatteluun – ks. Salokannel 1990, s. 
191, ja Lehtinen 1995, s. 137. Sopimusoikeudessa vallitsevan heikomman suojan periaatteen tarkoitus ei kuitenkaan 
ole suojata ylipäänsä heikkoa osapuolta, vaan sopimuskumppaneista heikompaa (Lehtinen 1995, s. 139). 

113 Riskinotto koskee äänitealan lisäksi myös muuta luovaa alaa. Caves on tutkinut luovaa alaa taloudellisesta näkö-
kulmasta ja todennut, että luovalla alalla kysyntä on aina epävarmaa – aineistoa tuotettaessa ei voida olla varmoja, 
miten yleisö reagoi tuotteeseen (Caves 2000, s. 2–3). Cavesin toteamus koskee myös levy-yhtiöitä, vaikka näillä 
varmasti onkin huomattavat resurssit sen ennakoimiseksi, millainen musiikki miellyttää suurta yleisöä ja käy kau-
paksi. Arviointi ei aina onnistu, minkä vuoksi ääniteala perustuukin riskinottoon.  

114 Greenfield ja Osborn 2007, s. 3–4.  

115 Caves 2003, s. 79. Taloudellisen riskin hallinnan ytimessä on levy-yhtiön pyrkimys päästä nopeasti eroon talou-
dellisesti tuottamattomista artisteista, kun taas tuottavien artistien sopimus halutaan pitää mahdollisimman pitkänä 
(Greenfield ja Osborn 2007, s. 11). Käytännössä tämä toteutetaan käyttämällä optioita: levytyssopimus sisältää 
yleensä varmoja albumeita, jotka levy-yhtiö sitoutuu äänittämään, ja optioalbumeita, jotka äänitetään vain, jos levy-
yhtiö päättää niin (Passman 2021, s. 127–129) Aloittelevan artistin kohdalla levy-yhtiö ottaa lähtökohtaisesti suu-
remman riskin kuin kokeneemman artistin suhteen (Lehtinen 2009, s. 75), minkä vuoksi aloittelevan artistin sopi-
mukseen kirjataan yleensä enemmän optioalbumeita (Pokkinen 2020, 178). Lisäksi aloittelevalla artistilla äänitteiden 
kokonaismäärä on yleensä suurempi kuin kokeneemmalla (Passman 2021, s. 127–129). Albumeiden kokonaismäärä 
ja siihen sisältyvä optioalbumeiden ja varmojen albumeiden välinen suhdeluku riippuvat levy-yhtiön riskien mini-
moimisesta. Jos aloitteleva artisti menestyy, levytyssopimus sitoo artistin levy-yhtiöön pitkäksi aikaa ja yhtiö saa 
tuloja, joilla se voi kattaa myös menestymättömistä artisteista koituneet tappiot. Jos aloitteleva artisti ei ensimmäisen 
julkaisun jälkeen menestykään, levy-yhtiö voi olla käyttämättä optioitaan ja pudottaa tämän epätuottavan artistin 
listoiltaan. Sama taktiikka ei toimi kokeneempien artistien kanssa, koska näillä on vahvempi neuvotteluasema; ko-
kenut artisti ei välttämättä suostu suureen määrään optioalbumeita, koska tämä voi kilpailuttaa levy-yhtiöitä ja neu-
votella itselleen edullisemman sopimuksen. Levytyssopimus ei siis ole artistille lupaus suuresta tulevaisuudesta. Le-
vytyssopimus takaa vain siihen merkityn varman albumin tai esimerkiksi muutaman kappaleen julkaisemisen, minkä 
jälkeen on jälleen levy-yhtiön vallassa päättää artistin kohtalosta. 

116 Lehtinen 2009, s. 74. Osaamisen puute näkyy muun muassa siinä, että rojaltia neuvotellessa levy-yhtiöllä on 
enemmän tietoa markkinoilta ja osaa paremmin arvioida artistin arvon (Euroopan komissio 2015, s. 145).  

117 Ks. tekijänoikeustoimikunnan mietintö 2010:9, s. 40. Sopimustasapaino tilanteessa, jossa vastapuoli on suuri 
monikansallinen yritys, on nostettu esiin myös aiemmassa opetusministeriön selvityksessä. Ks. opetusministeriön 
työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:17, s. 22.  

118 Greenfield ja Osborn 2007, s. 5–6, ja Greenfield ja Osbon 1998, s. 63.  
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siinä missä levy-yhtiö on voittoa tavoitteleva osakeyhtiö: artisti on tyytyväinen ihan vain pääs-

tessään tekemään musiikkia, kun taas levy-yhtiö lykkää taloudellisia riskejä artistille. Artisteille 

levytyssopimuksella on taloudellisen ja oikeudellisen aspektin lisäksi myös symbolista arvoa so-

siaalisella ja kulttuurisella tasolla: levytyssopimus on merkki menestyksestä. Artisti siis saattaa 

haluta tehdä sopimuksen, vaikka se olisi kohtuuton.119 Tämän on todennut myös Euroopan ko-

missio, jonka mukaan esittävien taiteilijoin neuvotteluasema on heikko, koska he haluavat usein 

tehdä sopimuksen äänitetuottajan kanssa riippumatta sen sisällöstä.120 Tällaisessa asetelmassa on 

selvää, että artisti on levy-yhtiön armoilla ja selkeästi heikommassa neuvotteluasemassa – artistin 

kieltäytyessä sopimusehdoista tai artistin osoittauduttua epätuottavaksi levy-yhtiöllä on jonossa 

uusia innokkaita muusikoita, jotka ovat halukkaita allekirjoittamaan levytyssopimuksen.  

Artistin suurta halukkuutta voi käyttää hyväksi. Tätä havainnollistaa Pirkanmaan käräjäoikeuden 

levytyssopimuksen sovittelua koskeva tuomio, jossa todetaan, että levy-yhtiö on voinut käyttää 

neuvotteluissa hyväkseen artistin suurta halua ylipäänsä saada sopimus aikaan. Käräjäoikeuden 

mukaan sopimuksenteko-olosuhteet eivät olleet oikeustoimilain pätemättömyyssäännösten mu-

kaisesti pätemättömiä, mutta asetelma huomioitiin harkittaessa sopimuksen sovittelua.121 

Epätasapainoiseen neuvotteluasetelmaan liittyvät kohtuullisuusongelmat koskevat pääasiassa 

aloittelevia artisteja, jotka ovat levy-yhtiölle kokenutta artistia suurempi riski.122 Harvoin ko-

kenutkaan artisti on kuitenkaan sellaisessa asemassa, että voisi sanella haluamansa ehdot – neu-

vottelut tapahtuvat aina äänitealan asettamissa raameissa.123 Myös kokeneen artistin levytyssopi-

 

119 Caves 2003, s. 74, Lehtinen 2009, s. 43 ja 72, ja Greenfield ja Osborn 2007, s. 5–6. Lehtinen on huomauttanut 
lisäksi, että koska kyse on intohimoammatista, artisti ei välttämättä edes kehtaa vaatia suurempaa korvausta. Artistin 
näkökulmasta huomion tulee nimittäin olla taiteessa eikä raha-asioissa (Lehtinen 2009, s. 72). Kehtaaminen liittyy 
myös maineeseen ja pelkoon sen menettämisestä. Suomessa musiikkialan piirit ovat pienet ja aloitteleva artisti voi 
pelätä, että saa huonon maineen, jos ryhtyy vaatimaan enemmän tai puuttumaan epäkohtiin. Tämä on tullut esiin 
esimerkiksi Ylellä julkaisusta laajasta artikkelista, jossa kerrottiin nuoren artistin Salla-Marja Hätisen sopimussot-
kuista. Artikkelissa tuodaan esiin, että artistit mieluummin pysyvät hiljaa kuin nostavat melua epäreilusta sopimuk-
sesta, koska pelkäävät mainehaitan vaikuttavan tuleviin työmahdollisuuksiinsa. Ks. Yle 3.7.2020.  

120 KOM(2008) 464 lopullinen, s. 3. Komissio totesi, että esittävälle taiteilijalle sopimus on itsessään arvokas sen 
tuoman maineen ja näkyvyyden vuoksi.  

121 Pirkanmaan KO 14.4.2011 L 10/23676, s. 13–14.  

122 Ahmaoja 2020, s. 31, Salokannel 1990, s. 125 ja Lehtinen 2009, s. 6 ja 75. Salokannel mainitsee, että heikommassa 
asemassa ovat myös nuoret taiteilijat.  

123 Greenfield ja Osborn ovat huomanneet, että levytyssopimuksen peruselementit pysyvät samoina, vaikka artisti 
olisi suurikin tähti. Vahva neuvotteluasema ei siis näytä koskevan levytyssopimuksen peruselementtejä, mutta ro-
jaltin ja ennakon osalta kokenut artisti voi käydä neuvotteluita. Tällaisia peruselementtejä ovat esimerkiksi eksklu-
siivisuus, kesto, materiaalin omistajuus ja alueellinen kattavuus (Greenfield ja Osborn 1998, s. 93 ja 182). Toisaalta 
Biederman ym. ovat todenneet, että artistit, joilla on vahva neuvotteluasema, voivat rajata levytyssopimuksen kos-
kemaan vain tiettyjä maita. Tällöin artisti voi neuvotella erilliset sopimuksen koskemaan muita maita (Biederman 
ym. 2001, s. 589).  
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mukseen voi siis päätyä kohtuuttomia ehtoja, mutta tällä on yleensä levy-yhtiöön nähden tasa-

vertaisempi neuvotteluasema kuin aloittelevalla artistilla.124  

Toisaalta markkinaoikeus on Spin-Farm-tapauksessa todennut, että aloittelevillakin artisteilla on 

mahdollisuus kilpailuttaa levy-yhtiöitä ja hankkia itselleen tietoa ja neuvoja, joilla paikata hei-

kompaa asiantuntemustaan.125 Spin-Farm-tapaus osoittaa, että arvioinnin on oltava myös aloit-

televien artistien osalta tapauskohtaista. Yksittäinen aloitteleva artisti saattaakin syystä tai toisesta 

olla yllättävän hyvässä neuvotteluasemassa. Vastaavalla tavalla käyttäjäyritykset126 ovat argumen-

toineet, että tekijät saattavat toimia hyvinkin ammatillisesti elinkeinonharjoittajina tai heillä voi 

olla saatavilla oikeudellista apua tekijänoikeusjärjestöltä, jolloin heitä ei voi pitää heikompana 

osapuolena.127 Tämä lienee syy sille, miksi tekijänoikeuslaissa ei ole kategorisesti todettu tekijän 

ja esittävän taiteilijan heikompaa asemaa.  

Spin-Farm-ratkaisu on kuitenkin melko poikkeuksellinen, koska valtaosa tutkimistani lähteistä 

pitää artistia heikompana sopijapuolena. Tätä osoittaa myös toinen markkinaoikeuden ratkaisu, 

jossa päädyttiin päinvastaiseen tulkintaan kuin Spin-Farm-tapauksessa; Hurriganes-tapauksessa 

markkinaoikeus on antanut ratkaisevan painoarvon osapuolten väliselle tasapainoerolle ja artis-

tin asiantuntemuksen vähäisyydelle.128 Myös lainsäädännöstä heijastuu – vaikkakin melko hieno-

varaisesti – lainsäätäjän pyrkimys huomioida tekijän ja esittävän taiteilijan suoja. Tämä näkyy 

esimerkiksi sananvalinnoissa129 ja tekijänoikeuslain 3 luvun tahdonvaltaisessa sääntelyssä. Pyrki-

mystä tosin ei voi pitää onnistuneena, kuten kappaleessa 5.3.1 tuon esiin. Johtopäätöksenä voi 

siis todeta, että aloittelevan artistin neuvotteluasemaa voi pitää yleisesti ottaen levy-yhtiötä hei-

 

124 Ääriesimerkkinä on markkinaoikeuden tuomio, jossa markkinaoikeus katsoi, että kansainvälisesti menestynyt 
Nightwish, joka oli taloudellisesti vastaavassa asemassa kuin levy-yhtiö, ei ollut heikommassa asemassa kuin levy-
yhtiö (MAO 610/10). 

125 MAO 610/10. Lisäksi markkinaoikeus totesi: ”Sopimusosapuolten vastakkainasettelua ja artistin aseman hei-
kommuutta sopimusneuvotteluissa on edelleen omiaan vähentämään alan sopimussuhteiden muuttuminen yhteis-
työsopimusten suuntaan ja kummankin osapuolen tarve ottaa neuvotteluissa huomioon artistin uran pitkäjänteiseen 
kehittämiseen liittyvät näkökohdat.” Eräässä toisessakin markkinaoikeuden tapauksessa päädyttiin lopputulokseen, 
että tekijänoikeussopimuksen osapuolet eivät tosiasiassa olleet epätasapainoisessa asemassa, vaan tietotaidoiltaan 
tasavahvoja. Tapaus koski valokuvan käyttöoikeutta eikä levytystä (MAO 59/17, s. 51).  

126 Käyttäjäyritys on termi, jota käytetään tekijänoikeustoimikunnan mietinnössä 2010:9. Mietinnössä ei määritellä 
termiä. Tässä yhteydessä tarkoitan käyttäjäyrityksellä tekijänoikeussopimuksen luovutuksensaajayritystä, joka talou-
dellisesti hyödyntää teosta tai esitystä.  

127 Tekijänoikeustoimikunnan mietintö 2010:9, s. 40. Jos kyse on kahdesta elinkeinonharjoittajasta, sovellettavaksi 
voi tulla SopEhtoL 1.1 §.  

128 MAO 191/15, kohdat 66–67. Myös toisessa markkinaoikeuden tapauksessa, joka koski freelance-avustajien te-
kijänoikeusluovutuksia sisältäviä sopimuksia, todettiin, että lehtien freelance-avustajat olivat heikompi sopijapuoli 
(MAO 42/10).  

129 Ahmaojan mukaan tekijän ja esittävän taitelijan asema heikompana sopijapuolena näkyy termeissä, joilla heitä 
esimerkiksi lainsäädännössä kuvataan (Ahmaoja 2019, s. 30).  
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kompana. Tapauskohtaisen harkinnan kautta voi toki ilmetä tilanteita, joissa sopijapuolet ovat-

kin melko tasavahvoja, mutta tällaisille poikkeustapauksille en antaisi määräävää painoarvoa, kun 

valtaosa artisteista tarvitsee suojaa.  

3.2.2 Heikompana sopijapuolena työsopimuksessa 

Työsopimuslaki pohjautuu lähtökohtaan, jonka mukaan työntekijä on heikommassa asemassa 

kuin työnantaja.130 Näin ollen studiomuusikon asema työntekijänä on työsopimuksessa turvattu. 

Lisäksi studiomuusikko saa heikomman sopijapuolen suojaa esittävänä taiteilijana; edellisessä 

kappaleessa mainituista perusteista osa soveltuu myös työsopimuksen tehneeseen studiomuu-

sikkoon. Studiomuusikon ja artistin välillä on kuitenkin se ero, että studiomuusikolla on hyvin 

vahvasti lakiin perustuva asema heikompana sopijapuolena eikä heikommuutta tarvitse näin ol-

len erikseen tapauskohtaisesti arvioida tai perustella.  

Studiomuusikon asema on oikeastaan artistia vahvempi, ja tähän on kaksi syytä. Ensinnäkin stu-

diomuusikon heikko asema käy ilmi lainsäädännöstä ja lainsäädäntö tarjoaa myös mahdollisuu-

den työehtosopimukseen, minkä vuoksi studiomuusikolla on siis aina taustajoukkoinaan lainsää-

däntö ja ammattiyhdistyksen neuvottelemat työsuhteen ehdot. Toinen syy studiomuusikon pa-

rempaan neuvotteluasemaan liittyy studiomuusikon rooliin äänitysprosessissa. Levytyssopimuk-

sissa levy-yhtiöiden tulee minimoida taloudellinen riskinsä, koska suuri osa äänitteistä on tap-

piollisia. Levy-yhtiö ei joudu ottamaan samanlaista riskiä solmiessaan studiomuusikon kanssa 

työsopimuksen.131 Studiomuusikoille nimittäin maksetaan samaa palkkaa riippumatta siitä, tu-

leeko äänite menestymään vai ei.  

 

130 Esim. HE 157/2000, s. 47–48. Tulee huomata, että työntekijänkään heikompi neuvotteluasema ei ole absoluut-
tinen – jotkut työntekijät ovat heikommassa asemassa kuin toiset. Ääripäänä esimerkiksi johtajat tai huippuasian-
tuntijat saattavat olla työsopimusneuvotteluissa melko vahvassa asemassa.  

131 Opetusministeriön selvityksen mukaan studiomuusikoille maksettava palkka voi nimittäin olla jokseenkin ma-
tala, koska studiomuusikko saa suuren osan tulostaan yhteishallinnointijärjestelmän kautta. Käytännössä tämä tar-
koittaa sitä, että äänitetyn musiikin käyttäjät maksavat tekijänoikeuskorvauksia Gramexille, joka puolestaan tilittää 
korvaukset studiomuusikolle (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:17, s. 19). Selvityksessä on 
todennäköisesti ajateltu, että Gramex-korvaukset muodostavat siten jälkikäteisesti osan studiomuusikon palkasta. 
Tämä ei ole asianmukainen perustelu, koska Gramex-korvauksilla ei ole tekemistä työstä maksetun palkan kanssa. 
Gramex-korvauksiin sisältyy TekL 47 §:n pakkolisenssiin perustuvaa TekL 47 a §:n mukaista tekijänoikeuskor-
vausta, joten studiomuusikko on joka tapauksessa oikeutettu tähän korvaukseen. Gramex-korvaus ei siis voi korvata 
työnantajan työntekijälle maksamaa palkkaa tai luovutuksensaajan esittävälle taiteilijalle maksamaa korvausta. Mie-
lestäni selvityksessä esitetty argumentti on muutenkin erikoinen, koska artistit saavat Gramex-korvauksia täysin 
samalla lailla kuin studiomuusikotkin. Levytyssopimusta ja studiomuusikon työsopimusta vertailtaessa Gramex-
korvauksilla tulisi siis olla yhtäläinen rooli.  
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3.3 Tekijänoikeussopimusten tulkintaperiaatteet 

3.3.1 Tekijänoikeudellinen suppean tulkinnan periaate 

Tulkintaperiaatteita tarvitaan, kun tekijänoikeussopimuksen sisältöä selvitetään esimerkiksi en-

nen sovittelussa tehtävää kohtuullisuusarviointia.132 Tekijänoikeussopimuksen tulkinnassa käy-

tetään sekä tekijänoikeudellisia että yleisiä sopimusoikeudellisia tulkintaperiaatteita.133 Tekijänoi-

keuslakiin, EU-säädäntöön tai kansainvälisiin sopimuksiin ei sisälly tekijänoikeussopimuksia 

koskevia tulkintasääntöjä eikä esimerkiksi tekijänoikeusneuvosto ota kantaa yksittäisten sopi-

musten tulkintaan.134 Tulkinta-apua tulee siis hakea esitöistä, oikeustieteestä ja oikeuskäytän-

nöstä.135 Yleisten sopimusoikeudellisten tulkintaperiaatteiden osalta on todettava, että ensisijai-

sesti painoarvoa annetaan osapuolisuuntautuneelle tulkinnalle eli sopijapuolten tarkoitukselle ja 

sopimuksen sanamuodolle. Vasta tämän jälkeen käytetään tavoitteellista tulkintaa.136 Tämä läh-

tökohta on ollut käytössä myös tekijänoikeussopimuksia koskevassa oikeuskäytännössä.137 Yksi 

tällaisen tavoitteellisen tulkinnan keino on tekijänoikeudellinen suppea tulkinta.  

 

132 Hemmon mukaan tekijänoikeussopimuksen sovittelua harkittaessa ensin on vahvistettava sopimuksen sisältö. 
Tällöin sovelletaan tulkintaperiaatteita ja tavoitteena on nimenomaan syntyneen sopimuksen sisällön selvittäminen, 
ei sisällön hyväksyttävyyden arviointi. Vasta tulkinnan jälkeen siirrytään kohtuuttomuusarviointiin. Tämän vuoksi 
Hemmo on sitä mieltä, että kohtuullisuutta ei tule käyttää sopimuksen tulkintaperiaatteena (Hemmo 2003a, s. 651). 

133 Tekijänoikeustoimikunnan mietintö 2010:9, s. 46. Tulkinta-aineistoon kuuluvat yksilölliset ehdot ja vakioehdot 
sekä tarvittaessa myös lainsäädäntö ja toimialan vakiintuneet käytännöt (MAO 59/17, kohta 28, ja TN 2016:5, kohta 
16). Vakioehtojen osalta tulkinta saattaa poiketa yksilöllisistä ehdoista, koska epäselvää vakioehtoa tulkitaan pää-
sääntöisesti ehdon laatineen sopijapuolen vahingoksi (MAO 659/18, kohta 33, ja Wilhelmsson 2008, s. 97). 

134 TN 1992:14, s. 6, TN 1993:12, s. 3, TN 2007:2, s. 9, ja TN 2016:5, kohta 22.  

135 Lisäksi tekijänoikeuslain 3 luvun tahdonvaltaisista säännöksistä voi saada tulkinta-apua. Tahdonvaltaisia sään-
nöksiä voikin Salokanteleen mukaan pitää tulkintapresumtioina tai todistustaakkasääntöinä; jos luovutuksensaajan 
mukaan sopimuksen sisältö poikkeaa tekijänoikeuslain tahdonvaltaisesta säännöksestä, tämän tulee todistaa poik-
keama (Salokannel 1990, s. 170).  

136 Hemmo 2003a, s. 603, ja Saarnilehto ja Annola 2018, s. 155. Tämä tulkintaperiaatteiden järjestys on vahvistettu 
myös oikeuskäytännössä, ks. esim. KKO 2016:10, kohta 26. Yleisiä sopimusoikeudellisia tulkintaperiaatteita on 
paljon eikä niitä ole syytä käydä tässä läpi. Sanamuodon mukaisen tulkinnan haluaisin kuitenkin nostaa esiin, koska 
sitä on sovellettu tekijänoikeussopimusta koskevassa oikeuskäytännössä. Tapauksessa KKO 2011:92 kustannusyh-
tiö ja kääntäjä olivat tehneet käännössopimuksen, minkä jälkeen kustannusyhtiö oli sopimuksella luovuttanut saa-
miaan oikeuksiaan toiselle yhtiölle. KKO:n mukaan tapauksessa yhtiöiden välisen sopimuksen tulkinnassa sana-
muodolle oli annettava keskeinen merkitys. Ratkaisussa Helsingin HO 31.12.2013 S 13/1449 käsiteltiin esittävän 
taiteilijan lähioikeuksien luovutussopimuksen tulkintaa, jossa sanamuoto sai ratkaisevan merkityksen – ks. erityisesti 
ratkaisun sivut 5–7. Tapauksessa KKO 1984 II 26 todettiin, että levytyssopimuksessa tehtyä tekijänoikeuden luo-
vutusta ”ei ole syytä tulkita laajemmaksi kuin sopimuksen sanamuoto edellyttää”. Tuomioistuin sovelsi siis sana-
muodon mukaista tulkintaa, mutta nähdäkseni ratkaisu muistuttaa myös tekijänoikeudellista suppeaa tulkintaa. Kap-
paleessa 3.3.1 arvioin tarkemmin suppean tulkinnan merkitystä levytyssopimusten kohtuullisuuden näkökulmasta.  

137 Markkinaoikeus on valokuvien käyttösopimusta koskevassa ratkaisussa todennut, että sopimuksen sisällön mää-
rittämiseksi selvitetään asianosaisten yhteinen sopimustahto objektiivisesti arvioiden (MAO 59/17, kohta 19). Oh-
jelmiston käyttöoikeuteen liittyvässä oikeustapauksessa vahvistettiin sama lähtökohta, että sopimuksen tulkinta aloi-
tetaan osapuolten tarkoituksesta, minkä jälkeen sovelletaan sanamuodon mukaista tulkintaa. Jos sopimuksen sisältö 
ei selviä tarkoituksia tutkimalla tai objektiivisella arvioinnilla, siirrytään tavoitteelliseen tulkintaan eli esimerkiksi 
epäselvyyssäännön soveltamiseen (MAO 659/18, kohdat 30–34).  
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Tekijänoikeussopimuksia tulkitaan lähtökohtaisesti niin sanotun suppean tulkinnan periaatteen 

mukaisesti. Ahdas tulkinta mainittiin jo vuoden 1953 komiteanmietinnössä, jossa todettiin, että 

tekijänoikeussopimuksen sisältönä on pidettävä vain sitä, mikä sopimuksesta käy selkeästi ilmi.138 

Suppeassa tulkinnassa on pohjimmiltaan siis kyse siitä, että jos tilanne on epäselvä, oikeudet 

jäävät tekijälle eivätkä siirry luovutuksensaajalle.139 Suppean tulkinnan periaatetta ei ole kirjattu 

lakiin, vaan se perustuu tekijänoikeuslain esitöihin ja oikeuskäytäntöön.140 Lisäksi se saa tukea 

ulkomailta – tulkintaperiaatetta sovelletaan useimpien EU-maiden oikeudessa.141 Oikeuskäytän-

nössä on todettu, että suppean tulkinnan periaate soveltuu myös esittävän taiteilijan lähioikeuk-

siin.142  

Suppea tulkinta on niin sanottua tavoitteellista tulkintaa, joten se tulee sovellettavaksi vasta osa-

puolisuuntautuneen tulkinnan jälkeen.143 Suppean tulkinnan tavoite liittyy osapuolten eriarvoi-

sen aseman kompensoimiseen. Tämän vuoksi sitä tulee noudattaa vain, jos tekijä on luovutuk-

sensaajaa heikommassa asemassa esimerkiksi silloin, kun luonnollinen henkilö luovuttaa tekijän-

oikeutensa yhtiölle.144 Suppean tulkinnan tekijää ja esittävää taiteilijaa suojaava tavoite näkyy 

myös siinä, että sen soveltamisala on rajattu vain alkuperäisiin oikeudenhaltijoihin. Korkein oi-

keus on nimittäin käytännössään vahvistanut, että suppea tulkinta soveltuu vain alkuperäisen 

oikeudenhaltijan ja luovutuksensaajan välillä eli ei silloin, kun luovutuksensaaja siirtää oikeutta 

edelleen.145 Näin ollen suppeaa tulkintaa voi pitää yhtenä oikeuteemme sisältyvistä keinoista, 

joilla pyritään suojaamaan tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden asema tekijänoikeussopimuksissa.  

Suppean tulkinnan periaate on vahvistettu oikeuskäytännössä. Tapauksessa KKO 1984 II 26 oli 

kyse ylimalkaisesti laaditun levytyssopimuksen tulkinnasta. Korkeimman oikeuden mukaan so-

 

138 KM 1953:5, s. 63.  

139 Haarmann 2005, s. 304.  

140 Tekijänoikeustoimikunnan mietintö 2010:9, s. 46.  

141 Euroopan komissio 2002, s. 34. Suppea tulkinta saa tukea Norjan ja Tanskan spesialiteettiperiaatteesta ja Saksan 
Zweckübertragung-periaatteesta. Ks. Pohjonen 1995, s. 191–192, ja Salokannel 1990, s. 171–173. Myös Ruotsissa 
on käytössä spesialiteettiperiaate, joka muistuttaa suomalaista suppeaa tulkintaa. Periaatteen mukaan epäselvää te-
kijänoikeussopimusta tulkitaan siten, että luovutuksensaaja saa tavalliseen toimintaansa tarvitsemaansa oikeudet. 
Spesialiteettiperiaatteen määritelmä muistuttaa kovasti oikeuteemme sisältyvää normaalikäyttöoikeutta. Rosén käyt-
tääkin esimerkkinä tilannetta, jossa spesialiteettiperiaatetta sovelletaan huonekalusuunnittelijan ja tämän työnanta-
jan väliseen sopimukseen (Rosén 2006, s. 151–152).  

142 Helsingin HO 31.12.2013 S 13/1449, s. 6.  

143 Lohi 2009, s. 43.  

144 Harenko ym. 2016, s. 342. Tämän on vahvistanut myös markkinaoikeus tapauksessa, jossa tulkittiin suullisesti 
tehtyä valokuvien käyttöoikeuksia koskevaa sopimusta (MAO 59/17, kohta 25). 

145 KKO 2011:92, kohta 8.  
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pimusta ei tullut tulkita sen sanamuotoa laajemmalla tavalla, joten oikeus käyttää äänitettä mai-

noselokuvassa kuvaääniteosana ei ollut siirtynyt esittäviltä taiteilijoilta eteenpäin.146 Tuomiossa 

ei mainita suppeaa tulkintaa, mutta ratkaisu on tulkintaperiaatteen mukainen. Toisessa levytys-

sopimusta koskevassa tapauksessa KKO 2005:92 korkein oikeus nosti esiin suppean tulkinnan 

ja sen, miten tärkeää on huomioida tulkinnassa tekijän näkökulma. Korkein oikeus perusteli 

tekijän huomioimisen sillä, että vaikka tekijänoikeus on siirrettävissä, taustalla on kuitenkin ni-

menomaan tekijän itsensä yksinomainen oikeus.147 Myös markkinaoikeus on levytyssopimuksia 

koskevassa Hurriganes-ratkaisussaan soveltanut suppeaa tulkintaa ja lisäksi todennut, että näyt-

tötaakka tekijänoikeuksien luovutuksesta ja luovutuksen laajuudesta on sillä sopijapuolella, joka 

vetoaa luovutukseen.148  

Vaikka levytyssopimusten suppealla tulkinnalla on oikeuskäytännössä vahva pohja, suppean tul-

kinnan käyttöarvo on yleisesti ottaen myös kyseenalaistettu. Ensinnäkin Sund-Norrgård on li-

senssisopimusten osalta korostanut kokonaisvaltaista tulkintaa, lojaliteettiperiaatetta ja luovu-

tuksensaajan edun ja muiden olosuhteiden huomioimista.149 Sund-Norrgård on oikeassa siinä, 

ettei suppeaa tulkintaa tule soveltaa sokeasti. Sitä tulee soveltaa vain, jos kyse on tosiasiassa epä-

tasavertaisista sopijakumppaneita ja jos luovuttaja on alkuperäinen tekijä tai esittävä taiteilija. 

Suppea tulkinta ei siis ole lähtökohta tai kaavamainen tulkintaohje, vaan sen soveltuminen tulee 

tarkastaa erikseen kussakin tilanteessa ja myös sopimuksen kokonaisuus ja siihen liittyvät olo-

suhteet on syytä ottaa huomioon.  

Toiseksi suppean tulkinnan nykyarvon kyseenalaistaa EUT:n viimeaikainen käytäntö, kun teki-

jänoikeussopimusten suppeaa tulkintaa vertaa EUT:n käytännössä käytettyyn tekijänoikeuden 

rajoitussäännösten suppeaan tulkintaan.150 Sähköisten kirjojen lainausta koskevassa tapauksessa 

julkisasiamies Szpunar otti nimittäin suppeasta tulkinnasta poikkeavan tulkintatavan, jota kutsui 

 

146 KKO 1984 II 26.  

147 KKO 2005:92, kohta 5.  

148 MAO 191/15, kohdat 8 ja 24. Tässä kappaleessa esiteltyjen tapausten lisäksi suppealla tulkinnalla on merkitystä 
myös esimerkiksi tapauksissa KKO 1992:63 ja Itä-Suomen HO 28.3.1991 S 90/42. Ratkaisussa KKO 1992:63 
arvioitiin, voiko osallistuminen korunsuunnittelukilpailuun tarkoittaa tekijänoikeusluovutusta, vaikka tekijänoikeu-
den siirtymisestä ei ollut nimenomaisesti mainittu kilpailukutsussa tai muuten kilpailun yhteydessä. Tekijänoikeuden 
ei katsottu siirtyneen kilpailun järjestäjälle. Itä-Suomen hovioikeuden ratkaisussa puolestaan oli epäselvää, oliko 
suunnittelija luovuttanut tekijänoikeutensa työn tilanneelle yhtiölle. Tilannetta arvioitiin tekijän hyväksi, koska luo-
vutus oli jäänyt epäselväksi.  

149 Sund-Norrgård 2012, s. 300.  

150 Ks. EUT:n tekijänoikeuden rajoitussäännösten suppean tulkinnan käytännöstä C-5/08, kohta 56, C‑145/10, 

kohta 109, ja yhdistetyt asiat C‑403/08 ja C‑429/08, kohta 162.  
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dynaamiseksi tulkinnaksi. Tällä hän tarkoitti tulkintaa, jossa huomioidaan teknologian, markki-

noiden ja käytäntöjen kehittyminen – tekijänoikeusala on esimerkki niin nopeasti kehittyvästä 

alasta, että lainsäädäntö ei pysy perässä, minkä vuoksi tulkinta ei saa olla liian jäykästi sidottu 

vanhentuneeseen lainsäädäntöön.151 Itse tuomiossa EUT päätyi lopulta samaan lopputulokseen 

julkisasiamiehen kanssa, vaikka ei maininnutkaan dynaamista tulkintaa. EUT:n mukaan suppe-

asta tulkinnasta huolimatta on nimittäin pidettävä huoli, että tekijänoikeuden poikkeussäännöstä 

ei tehdä tehottomaksi.152  

EUT:n käytäntö koskee EU-säädösten tulkintaa, mutta sitä voi analogisesti soveltaa myös teki-

jänoikeussopimuksiin. Pohdittavaksi siis tulee, miten suppean tulkinnan korvautuminen dynaa-

misella tulkinnalla vaikuttaisi lähioikeuden luovutusehtojen tulkintaan. Dynaaminen tulkinta vai-

kuttaisi ainakin teknologian muuttumiseen liittyviin tapauksiin siten, että nykyteknologia saisi 

vanhoissakin sopimuksissa painoarvoa.153 Muunkinlaisissa markkinoiden muutoksissa sopimuk-

set olisivat nykyistä joustavampia ja niiden tulkinta ketterämpää, koska sopimus sidottaisiin ny-

kyhetkeen eikä laatimisaikaansa. Tällainen tulkinta saattaisi vähentää riitoja ja siten vahvistaa so-

pijapuolten välistä suhdetta, mutta toisaalta ennakoitavuus vähenisi, jos luovutusehtoa laaditta-

essa ei voisi täysin luottaa luovutuksen laajuuteen.  

Suppea tulkinta on siis tekijänoikeussopimusten tulkintaperiaate, jonka tavoitteena on tekijän ja 

esittävän taiteilijan suojaaminen. Sen rooli tekijänoikeussopimusten tulkintaperiaatteena ei kui-

tenkaan ole ehdoton, koska viime aikoina esiin on noussut ajatuksia kokonaisuuden paremmin 

huomioivista ja joustavammista tulkintaperiaatteista. On siis syytä kysyä: mikä on suppean tul-

kinnan todellinen arvo levytyssopimusten kohtuullisuudessa? Sovittelusäännösten lailla suppean 

tulkinnan käyttäminen edellyttää sitä, että osapuoli ensin riitauttaa sopimuksen. Riitauttaminen 

on kuitenkin taiteilijoille usein vaikeaa.154 Taitelijoiden näkökulmasta suppean tulkinnan etuna 

voikin pitää sitä, että se kannustaa osapuolia määrittelemään sopimuksen sisällön täsmällisesti, 

mikä puolestaan edistää oikeusvarmuutta.155 Näkisin kuitenkin, että suppean tulkinnan ennakol-

linen vaikutus sopimusehtoihin on melko kapea. Suppeaa tulkintaa ei ole kirjattu lakiin kaikkien 

 

151 Julkisasiamies Maciej Szpunarin ratkaisuehdotus asiassa C-174/15, kohdat 27–29.  

152 C-174/15, kohdat 50–54. Suppean tulkinnan rajallisuus on mainittu myös muissa EUT:n ratkaisuissa, ks. esim. 

C‑145/10, kohta 133, ja yhdistetyt asiat C‑403/08 ja C‑429/08, kohta 163.  

153 Esimerkiksi markkinaoikeuden Hurriganes-tapaus MAO 191/15 olisi saanut toisenlaisen lopputuloksen, jos 
suppean tulkinnan sijasta olisi noudatettu dynaamista tulkintaa. Ks. kappale 4.3.3, jossa olen pohtinut dynaamisen 
tulkinnan soveltumista Hurriganes-tapaukseen. Suomessa tekijänoikeussopimuksiin liittyvää oikeuskäytäntöä on 
niin vähän, että on vaikeaa arvioida, onko suppean tulkinnan merkitys oikeuskäytännössä vähentynyt vai ei.  

154 Ahmaoja 2020, s. 17, ja Lehtinen 2009, s. 70–71.  

155 Tekijänoikeustoimikunnan mietintö 2010:9, s. 48.  
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nähtäville, vaan se on etsittävä esitöistä, oikeuskäytännöstä ja kirjallisuudesta. Oikeudellisesti 

harjaantumattomat sopijapuolet eivät tällaiseen taustatyöhön välttämättä ryhdy, joten tulkinta-

periaate tuskin ohjaa heidän sopimusneuvotteluitaan. Suppean tulkinnan käyttöarvo on joka ta-

pauksessa matala, jos luovutuksesta on sovittu nimenomaisesti ja täsmällisesti; suppea tulkinta 

on vain tietynlainen varaventtiili epäselviin tilanteisiin, joissa tekijänoikeuden tai lähioikeuden 

luovutuksesta on sovittu ylimalkaisesti tai muuten epäselvästi. Suppean tulkinnan arvo onkin siis 

melko matala eikä sen olemassaololla voi mielestäni perustella näkemystä, että oikeudessamme 

olisi riittävästi keinoja tekijänoikeussopimusten kohtuullisuuden turvaamiseen.  

3.3.2 Lähioikeuden luovutusehdon tulkinta työsopimuksessa 

Työsopimukseen sisältyvän tekijänoikeuden tai lähioikeuden luovutusehdon tulkinnassa käyte-

tään tekijänoikeudellisia, työoikeudellisia ja yleisiä sopimusoikeudellisia tulkintaperiaatteita. Esi-

merkkinä tulkintaperiaatteiden soveltamisesta esittävän taiteilijan työsuhteessa voi käyttää vuo-

den 1989 Kouvolan hovioikeuden ratkaisua, jossa ei muutettu raastuvanoikeuden tuomiota. Ta-

pauksessa kaupunginteatteri oli videoinut näytelmiä, joissa teatterin muusikot esittivät musiikkia. 

Raastuvanoikeus vahvisti, että musiikkiesitykset olivat TekL 45 §:n kattamia, minkä vuoksi esi-

tyksiä ei olisi saanut ilman esittävän taiteilijan suostumusta tallentaa videolle. Tallentamisesta ei 

ollut sovittu mitään – edes konkludenttisesti tai työehtosopimuksessa – joten kaupungin tuli 

maksaa muusikoille korvauksia.156 Myös Helsingin hovioikeus on antanut samankaltaisen ratkai-

sun.157 Ratkaisujen lopputulosten perusteella tulkinta perustui yleiseen sopimusoikeudelliseen 

sanamuodon mukaiseen tulkintaan sekä tekijänoikeudelliseen suppeaan tulkintaan. Suppean tul-

kinnan periaate soveltuukin myös työsopimuksissa tehtyihin tekijänoikeuden tai lähioikeuden 

luovutuksiin. Koska työntekijä nauttii heikomman osapuolen suojaa sekä työntekijän että tekijän 

tai esittävän taiteilijan asemassa, suppea tulkinta on Lohen mukaan yksinomainen tulkintaperi-

aate.158  

 

156 Kouvolan HO 18.10.1989 S 88/523, s. 3, ja Lahden RO 23.9.1988 S 88/21/4, 2–3. Ks. myös TN 1987:10, joka 
näyttää koskevan samaa tilannetta kuin Kouvolan hovioikeuden ratkaisu. Myös tekijänoikeusneuvosto totesi, että 
kaupunginteatteri oli rikkonut esittävien taiteilijoiden yksinoikeutta. Tekijänoikeusneuvosto on puolestaan lausun-
nossaan TN 1987:11 suoraan esittänyt suosituksen, että työsopimusta tehdessä tai muuten työsuhteen aikana tulisi 
sopia tekijänoikeuden siirtymisestä (TN 1987:11, s. 4). Tekijänoikeusneuvosto on kuitenkin ylipäänsä pidättäytynyt 
antamasta arviota yksittäisten työsuhteiden sisällöstä tai työsopimusten ehdoista, koska se pitää niitä näyttökysy-
myksinä. Ks. esim. TN 1992:1, s. 2, TN 1994:11, s. 4, ja TN 2009:18, s. 6.  

157 Helsingin HO 7.4.1993 S 91/1518. Ratkaisun mukaan puolustusvoimien sotilassoittajilta olisi pitänyt saada erik-
seen lupa esityksen tallentamiseen, koska ei ollut näytetty, että tallentaminen olisi kuulunut virkatehtäviin.  

158 Lohi 2009, s. 43. Toki joskus artisti voi palkata itselleen taustamuusikkoja, jolloin osapuolten välillä ei ole yhtä 
suurta asemaeroa kuin muusikon ja levy-yhtiön välillä. Tämä osapuolten välinen tosiasiallinen taloudellisen aseman 
ja kyvykkyyden välinen ero voi johtaa siihen, että suppea tulkinta ei sovellu.  
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Suppean tulkinnan lisäksi on kuitenkin löydettävissä myös muita ohjenuoria tulkintaan, eivätkä 

ne aina johda suppean tulkinnan mukaiseen ratkaisuun. Esimerkiksi Iron Sky -ratkaisussaan 

markkinaoikeus totesi, että vaikka työsopimuksessa ei ollut nimenomaan luovutettu muuntelu-

oikeutta, sopimuksessa oli kyllä tarkoitus luovuttaa työnantajalle oikeudet kaikkeen materiaaliin, 

jonka työntekijä työsuhteessa luo. Markkinaoikeuden mukaan elokuva-alalla muuntelu on osa 

työnantajan normaalia toimintaa ja työnantaja siis tarvitsee tietynasteisen muunteluoikeuden elo-

kuvan valmistamiseksi. Työntekijän on tullut ymmärtää tämä työsopimusta tehdessään.159 Rat-

kaisu on ristiriidassa tekijänoikeuden suppean tulkinnan periaatteen kanssa, mikä osoittaa, että 

tekijänoikeussopimuksia ei tule tulkita suppeaan tulkintaan vedoten puhtaasti tekijämyönteisesti, 

vaan myös sopimuksen konteksti tulee ottaa huomioon.  

Markkinaoikeus ei ole yksin tulkinnassaan. Myös Lohi on nostanut esiin suppean tulkinnan ja 

työnantajan normaalikäyttöoikeuden välisen suhteen. Hän on kritisoinut sitä, miten yksipuoli-

sesti suppean tulkinnan periaate suojaa tekijää, ja nostanut esiin normaalikäyttöoikeuden objek-

tiivisempana tulkintavaihtoehtona. Hänen mukaansa suppean tulkinnan periaate soveltuu tilan-

teeseen, jossa teosta käytetään muussa kuin työnantajan normaalissa toiminnassa. Sen sijaan sil-

loin, kun käyttötilanne kuuluu työnantajan normaaliin toimintaan, tulisi sopimusta tulkita nor-

maalikäyttöoikeuden mukaisesti.160 Tämä näkemys on mielenkiintoinen, koska siinä normaali-

käyttöoikeuden ala ulotetaan sopimuksen tulkintaperiaatteeksi. Lohen huomio on mielestäni pe-

rusteltu: tuskin voidaan katsoa kohtuuttomaksi ehtoa, jonka mukaan työnantaja saa käyttöönsä 

toiminnassaan tarvitsemansa oikeuden. Kohtuuttomana voisi nimittäin pitää nimenomaan päin-

vastaista tilannetta, jossa työnantaja saa käyttöönsä toimintansa kannalta tarpeettomia oikeuk-

sia.161 Kuten suppea tulkintakin, normaalikäyttöoikeus soveltuu tulkintaperiaatteeksi kuitenkin 

vain tilanteisiin, joissa epäselvä ehto koskee luovutettavien oikeuksien laajuutta. Luovutuksen 

muihin ehtoihin, kuten korvaukseen, normaalikäyttöoikeudesta ei ole hyötyä.  

Tekijänoikeudellisten tulkintaperiaatteiden lisäksi työsopimukseen sisältyviä luovutusehtoja tul-

kitaan työoikeudellisten tulkintaperiaatteiden kautta. Monet työoikeudelliset tulkintasäännöt pu-

huvat erityisesti työntekijän puolesta ja turvaavat työntekijän aseman epäselvien sopimusten rat-

kaisemisessa.162 Tämän osalta tekijänoikeussopimusten suppean tulkinnan periaate kulkee käsi 

kädessä työoikeudellisten tulkintaperiaatteiden kanssa, koska molemmissa pyritään avustamaan 

 

159 MAO 302/18, kohdat 90–93.  

160 Lohi 2009, s. 52 ja 58–59.  

161 Harenko ja Rapinoja 2007, s. 12.  

162 Työoikeudellisia tulkintaperiaatteita ovat Hietalan ym. mukaan muun muassa edullisemmuussääntö, työntekijän 
suojeluperiaate ja kohtuullisuusperiaate. Ks. Hietala ym. 2019, s. 29–30 ja 32.  
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taiteilijatyöntekijää tilanteessa, jossa tämän neuvotteluasema on työnantajaa heikompi. Työoi-

keudellisilla tulkintaperiaatteilla ja suppealla tulkinnalla on siis potentiaalia poistaa sopimukseen 

sisältyviä kohtuuttomuuksia. Edellisessä kappaleessa mainitusti tällaiset tulkintaperiaatteet eivät 

kuitenkaan yksin riitä turvaamaan sopimusten kohtuullisuutta.  

3.4 SopEhtoL:n soveltuvuus levytyssopimuksiin 

Tekijänoikeuslain lisäksi myös SopEhtoL tarjoaa suojaa artisteille. SopEhtoL 1.1 §:n mukaan 

elinkeinonharjoittajien välisissä sopimuksissa ei saa käyttää ehtoa tai soveltaa käytäntöä, joka on 

sopimuksissa toisena osapuolena olevien elinkeinonharjoittajien kannalta kohtuuton. Kohtuut-

tomuuden arvioinnissa huomioidaan toisena osapuolena olevien elinkeinonharjoittajien hei-

kommasta asemasta johtuva suojan tarve ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Säännöksessä maini-

taan elinkeinonharjoittajat ja sopimukset monikossa, mikä esitöiden mukaan merkitsee sitä, että 

lain ei ole tarkoitus soveltua yksittäisiin sopimuksiin. Jos kyseessä on yksittäisen sopimuksen 

ehto, sovellettavaksi tulee SopEhtoL 1 §:n sijasta OikTL 36 §. Arviointi on siis yleistä ja keskittyy 

siihen, mikä tyypillisesti olisi vastaavissa tilanteissa kohtuutonta. Huomiota ei kiinnitetä yksit-

täistapausten olosuhteisiin.163 Säännös soveltuu siis levytyssopimuksiin, jos artistien arvioidaan 

olevan elinkeinonharjoittajia ja heikommassa asemassa kuin levy-yhtiö ja kunhan kyse on use-

ammasta saman ehdon sisältävästä levytyssopimuksesta, joiden voidaan arvioida olevan tyypil-

tään kohtuuttomia. Kyse voisi siis olla esimerkiksi levy-yhtiön käyttämistä vakiosopimuksista.  

SopEhtoL:n soveltuvuutta levytyssopimuksiin on käsitelty markkinaoikeuden käytännössä. X 

Factor -ratkaisussa oli kyse sopimuksesta, jolla laulukilpailun osallistujat sitoutuivat tekemään 

levytyssopimuksen, jos voittavat kilpailun. Ratkaisussa todettiin, etteivät laulukilpailuun osallis-

tuneet laulajat olleet elinkeinonharjoittajia, eikä SopEhtoL soveltunut.164 Levytyssopimuksia 

koskevassa Spin-Farm-ratkaisussa sen sijaan todettiin, että artistit eivät olleet levy-yhtiöön näh-

den siinä määrin epätasavertaisessa asemassa, että SopEhtoL olisi soveltunut. Osa artisteista oli 

nimittäin erittäin kokeneita ja menestyneitä ja markkinaoikeuden arvion mukaan aloittelevillakin 

artisteilla oli mahdollisuus kilpailuttaa levy-yhtiöitä ja saada neuvoja. Sopimuksia tuli arvioida 

yleisellä tasolla eikä yksittäistapauksittain, joten ehto ei ollut kohtuuton, vaikka se olisikin jossain 

yksittäistapauksessa täyttänyt kohtuuttomuuden kriteerit.165 

 

163 HE 39/1993, s. 8–9. Hallituksen esityksen mukaan ei edellytetä, että ehto olisi jo sisällytetty useisiin eri sopi-
muksiin, vaan vähimmäisedellytyksenä on aie käyttää ehtoa useissa sopimuksissa.  

164 MAO 236/10.  

165 MAO 610/10.  
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Ruotsista löytyy vastaavanlaista käytäntöä. Ruotsin markkinaoikeus on antanut tilausmusiikkia 

koskevan ratkaisun, jossa sovellettiin ruotsalaista SopEhtoL:ia vastaavaa lakia166. Markkinaoi-

keus ei päätynyt sovittelemaan ehtoa muun muassa siksi, ettei säveltäjiä voinut pitää heikompana 

osapuolena kyseisissä sopimuksissa.167 Bernitz on kritisoinut ratkaisua ja sen myötä pohtinut 

tekijän saaman suojan riittävyyttä tekijänoikeusalalla.168  

Koska tässä tutkimuksessa on tarkoitus keskittyä tekijänoikeuslain sääntelyyn, ei SopEhtoL:n 

käytettävyyttä ole tämän laajemmin syytä tarkastella. Yleisesti ottaen on todettava, että SopEh-

toL:lla on kyllä potentiaalia antaa artistille lisäturvaa, jos levy-yhtiö käyttää useissa sopimuksissa 

kohtuuttomia ehtoja. Tässä esiteltyjen ratkaisujen perusteella SopEhtoL ei kuitenkaan kovinkaan 

helposti sovellu musiikkialan sopimuksiin. SopEhtoL:n soveltamisala on muutenkin hyvin rajal-

linen, kun se ei sovellu yksittäisiin sopimuksiin eikä laajempienkaan kokonaisuuksien arvioin-

nissa huomioida yksittäistapausten olosuhteita. Lain tarjoama suoja on erityisesti levytyssopi-

musten osalta melko heiveröinen, kun se kaatuu helposti esimerkiksi artistin ammattimaisuutta 

tai heikompaa asemaa koskeviin argumentteihin. SopEhtoL:n tarjoamaa turvaa ei voi mielestäni 

pitää niin merkittävänä artistin saamana suojakeinona, että sen olemassaoloa voisi käyttää vasta-

argumenttina laajemmille artistia suojaaville kohtuullisuusmekanismeille.  

4 Levytyssopimusten kohtuuttomat ehdot ja niiden sovittelu 

4.1 Tekijänoikeuslain mukainen sovittelu 

4.1.1 Tekijänoikeuslain 29 § 

Edellisessä luvussa todetusti suppea tulkinta ja SopEhtoL eivät riitä turvaamaan artistille koh-

tuullista levytyssopimusta. Seuraavaksi onkin syytä käsitellä levytyssopimusten sovittelumeka-

nismia169 ja selvittää, millaisiin ehtoihin sovittelulla voidaan puuttua. Sovittelun kohtuullisuutta 

 

166 Lag om avtalsvillkor mellan näringsidkare (1984:292).  

167 MD 2006:30.  

168 Bernitzin mielestä tuomioistuimen johtopäätös oli erikoinen, koska tilausmusiikin säveltäjät ovat yleensä pien- 
ja yksinyrittäjiä, joilla on rajallinen taloudellinen kokemus, ja vastapuolena oli yksi Ruotsin suurimmista kaupallisista 
televisiokanavista. Markkinaoikeuden johtopäätös osapuolten asemasta saattoi Bernitzin arvion mukaan tosin joh-
tua riittämättömästä todistelusta. Hänen mielestään tekijän heikompaa asemaa ja sopimusehtojen vakioluonnetta 
tulisi painottaa MD 2006:30 kaltaisia asioita ajettaessa, minkä lisäksi tekijöiden asemaa tulisi parantaa säätämällä 
tekijänoikeussopimuksia koskevaa erityissäädäntöä (Bernitz 2007, s. 510–511). Bernitz on myös todennut artikke-
linsa sivulla 509, että Suomessa ja Ruotsissa on kohtuuttomien ehtojen varalle samanlaiset mekanismit eli sovittelu 
OikTL 36 §:n nojalla tai ehtoihin puuttuminen SopEhtoL:n perusteella. Tämän vuoksi tapaus MD 2006:30 soveltuu 
havainnollistukseksi.  

169 Tässä tutkimuksessa käytän termejä sovittelu ja kohtuullistaminen synonyymeinä.  
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turvaava luonne ilmenee sen määritelmästä: sopimuksen sovittelu tarkoittaa Ahon mukaan ti-

lannetta, jossa tuomioistuin arvioi sopimussuhteen olevan hyvän tavan vastainen tai kohtuuton 

ja määrää sopimuksen tarkistettavaksi siten, että siitä tulee hyvän tavan mukainen ja kohtuulli-

nen.170 Tekijänoikeuslakiin säädettiin ensimmäistä kertaa sovittelusäännös vuonna 1961171, mutta 

vuonna 1982 säännös muutettiin viittaukseksi OikTL 36 §:ään, kun tämä yleinen sovittelusään-

nös säädettiin.172 Samalla tavalla toimittiin myös Ruotsissa.173 Vuonna 2015 Suomessa astui voi-

maan nykyinen TekL 29 §, koska markkinat ja sitä myötä sopimuskäytännöt olivat muuttuneet. 

Tekijänoikeussopimusten omalla sovittelusäännöksellä haluttiin korostaa tekijänoikeussopimus-

ten sovittelumahdollisuutta ja kannustaa hyvään sopimustapaan.174 TekL 29 §:ssä säädetään te-

kijänoikeussopimusten sovittelusta seuraavasti:  

Jos teoksen alkuperäisen tekijän tekijänoikeuden luovutuksesta tekemän sopimuksen ehto on alalla 
vallitsevan hyvän sopimustavan vastaisella tavalla tai muutoin kohtuuton tai sen soveltaminen joh-
taisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella tai se voidaan jättää huomioon ottamatta. 

Kohtuuttomuutta arvioitaessa on otettava huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, 
sopimusta tehtäessä ja sen jälkeen vallinneet olosuhteet sekä muut seikat. 

Jos 1 momentissa tarkoitettu ehto on sellainen, että sopimuksen jääminen voimaan muilta osin 
muuttumattomana ei ole ehdon sovittelun vuoksi kohtuullista, sopimusta voidaan sovitella muil-
takin osin tai se voidaan määrätä raukeamaan. 

Sopimuksen ehtona pidetään myös oikeudenluovutuksesta sovittua korvausta. 

Työsopimuksessa sovitun tekijänoikeuden luovutuksen kohtuuttoman ehdon sovittelusta sääde-
tään työsopimuslain (55/2001) 10 luvun 2 §:ssä. 

Muilta osin kohtuuttoman ehdon sovittelusta säädetään varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 
annetun lain (228/1929) 36 §:ssä. 

Säännöksen 1 momentin perusteella sovittelun soveltamisalaan kuuluvat sopimukset, jotka kos-

kevat tekijänoikeuden luovutusta ja joiden toinen osapuoli on teoksen alkuperäinen tekijä. Ra-

jaus alkuperäiseen oikeudenhaltijaan johtuu siitä, että säännöksen tavoitteena on edistää nimen-

omaan tekijöiden asemaa.175 Ongelmallista tässä rajauksessa on se, että joskus artistit tekevät 

 

170 Aho 1982, s. 525–526. Ahon mukaan kohtuullistamisen kohde on siis osapuolten välinen sopimukseen perus-
tuva oikeussuhde, ei itse sopimus. Sovittelulla tavoitellaan kohtuusperiaatteeseen kuuluvia arvoja kuten oikeuden-
mukaisuutta (Pöyhönen 1988, s. 262) ja sopimusvelvoitteiden tasapainoa (Wihelmsson 2008, s. 209).  

171 Ks. alkuperäisen sovittelusäännöksen esityöt HE 23/1960, s. 5, missä säännöstä on perusteltu hyvin niu-
kasti: ”Tällaista oikeusperiaatetta on pidettävä yleisesti tunnustettuna, ja se on saanut ilmauksen eri kohdissa Suo-
men uudemmassa lainsäädännössä.”  

172 HE 181/2014, s. 8.  

173 Ruotsin tekijänoikeuslain 29 §:n sovittelusäännös poistettiin kokonaan, kun vuonna 1976 säädettiin ruotsalaisen 
oikeustoimilain yleinen sovittelusäännös 36 § (SOU 2011:32, s. 177).  

174 HE 181/2014, s. 5 ja 24.  

175 HE 181/2014, s. 24. Samansuuntaisesti Kivimäki on kommentoinut vuoden 1961 TekL 29 §:n käytön osalta, 
että pykälän tarkoituksena on suojata nimenomaan tekijää, koska tekijän intressit ovat persoonallisia siinä missä 
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levytyssopimuksen yhtiönsä kautta, jolloin artistin täytyy ensin siirtää oikeutensa yhtiölleen.176 

Levytyssopimuksen osapuolena on tällöin siis siirron saanut yhtiö, joka ei ole alkuperäinen oi-

keudenhaltija.177 Pokkisen mukaan yhtiön kautta sopimuksen tekeminen on kuitenkin yleistä ni-

menomaan kokeneiden artistien keskuudessa178, joten TekL 29 §:n soveltamisala ei liene on-

gelma aloittaville artisteille.  

TekL 29.2 §:ssä mainitut arviointikriteerit vastaavat OikTL 36.1 §:n arviointikriteerejä: kohtuut-

tomuuden arvioinnissa tulee huomioida sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema179, sopi-

musta tehtäessä ja sen jälkeen vallinneet olosuhteet180 sekä muut seikat181. Arviointikriteereissä 

mainittu sopimuksen koko sisällön huomioiminen asettaa arvioinnille raamit, joiden mukaan 

 

luovutuksensaajan intressit ovat ”vain” taloudellisia. On kuitenkin sinänsä myös mahdollista, että sovittelusään-
nöstä sovelletaan luovutuksensaajan hyväksi (Kivimäki 1966, s. 119). 

176 Pokkinen 2020, s. 174–175.  

177 Oikeuskirjallisuudessa ja lakivaliokunnassa tätä rajausta on kritisoitu (ks. Harenko ym. 2016, s. 368–369, ja LaVL 
22/2014, s. 3), mikä on perusteltavissa: on epäloogista, että artisti saa sovittelusäännöksen suojaa, jos allekirjoittaa 
luonnollisena henkilönä levytyssopimuksen, mutta suojaa ei saa, jos levytyssopimuksen tekee yhtiönsä kautta. Toi-
saalta en näe, että tämä olisi merkittävä epäkohta. Vaikka artisti tekisi sopimuksen yhtiönsä kautta ja sopimus osoit-
tautuisi kohtuuttomaksi, sitä voidaan sovitella OikTL 36 §:n yleisen sovittelusäännöksen nojalla. OikTL 36 §:n ja 
TekL 29 §:n antamat suojat eivät juurikaan eroa toisistaan – tätä käsittelen tarkemmin kappaleessa 4.1.2.  

178 Pokkinen 2020, s. 174–175.  

179 Osapuolten asemalla on merkitystä kohtuullisuuden arvioinnissa ja osana kokonaisharkintaa. Esimerkiksi ta-
pauksessa KKO 1986 II 97 korkein oikeus totesi osana kokonaisarviotaan, että sopijapuolet olivat tasaveroiset, eikä 
sovitellut sopimusta. Osapuolten epätasavertaisuus ei kuitenkaan suoraan tarkoita sopimuksen olevan kohtuuton, 
vaan sopimuksen tulee olla lisäksi sisällöltään kohtuuton. Esimerkiksi musiikin kustannussopimuksia koskevassa 
tapauksessa käräjäoikeus totesi: ”Vastaaja on vedonnut siihen, etteivät osapuolet ole olleet sopimusta tehdessään 
tasa-arvoisia. Sopimuksen tekeminen ei kuitenkaan sinänsä edellytä sopijaosapuolten tasa-arvoisuutta.” (Riihimäen 
KO 26.2.1997 96/127, s. 17) Sen sijaan jos toinen sopijapuoli on heikommassa asemassa, riittää sovitteluun pie-
nempi velvoitteiden tasapainoero kuin tasavahvoilla sopijapuolilla (HE 247/1981, s. 14–15). Osapuolten aseman 
arvioinnissa huomioidaan osapuolten asiantuntemus, tosiasiallinen sopimusvapaus ja taloudellinen asema (Hemmo 
2003b, s. 64, ja Wilhelmsson 2008, s. 128–129). Levytyssopimuksen osapuolten asemaa analysoin kappaleessa 3.2.1.  

180 Sopimusta tehdessä vallinneisiin olosuhteisiin lukeutuvat esimerkiksi yksipuolisesti laaditut ehdot ja sopijapuolen 
mahdolliset informointivelvollisuudet. Myös sopimuksentekohetkellä vallinnut osapuolten tietoisuus sopimuksen 
kohtuuttomuudesta voi vaikuttaa sovitteluun myöhemmin. Wilhelmssonin mukaan jos esimerkiksi kohtuuttomuu-
teen vedonnut osapuoli tiesi sopimuksentekohetkellä kohtuuttomuudesta, ovat hänen mahdollisuutensa sovitteluun 
heikommat (Wilhelmsson 2008, s. 135–136). Toisaalta esitöiden mukaan sovittelu saattaa tulla silti kyseeseen, jos 
osapuoli on heikommassa asemassa kuin vastapuolensa (HE 247/1981, s. 13). Tällainen tilanne on ollut esimerkiksi 
tapauksessa KKO 1994:140, jossa korkein oikeus sovitteli OikTL 36 §:ää soveltaen asunto-osakkeiden varaamisesta 
tehtyjä sopimuksia. Korkein oikeus totesi, että vaikka ostajat ovat olleet tietoisia kohtuuttomuudesta, he eivät olisi 
voineet neuvotella itselleen edullisempaa sopimusta. Myyjäyhtiö oli yksipuolisesti määritellyt sopimusehdot eivätkä 
osapuolet olleet tasavertaisia, minkä vuoksi sopimukset eivät perustuneet molempien vapaaseen harkintaan. Tämä 
KKO:n ratkaisu edustaa tilannetta, joka voisi hyvin olla käsillä myös levytyssopimuksessa. Artisti saattaa kyllä ym-
märtää levy-yhtiön laatiman ehdon kohtuuttomuuden, mutta heikosta neuvotteluasemastaan tietoisena allekirjoittaa 
sopimuksen ehdosta huolimatta. Tällöin sovittelu voisi siis tulla kyseeseen.  

181 Kokonaisuudessaan ”muut seikat” on niin lavea ilmaisu, että käytännössä lainsäätäjä on antanut lainkäyttäjälle 
laajan vallan arvioida sopimuksia tapauskohtaisesti (Hemmo ja Hoppu 2021, sähköisen kirjan kohdassa 7. SOPI-
MUKSEN KESKEINEN SISÄLTÖ>Sopimusehtojen sovittelu).  
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kohtuullisuusarviointi on aina kokonaisharkintaa ja kaikki seikat on otettava huomioon.182 Kai-

killa seikoilla tarkoitetaan sekä sopimuksen sisältöä että sopimuksen ulkoisia seikkoja.183 Lisäksi 

arvioinnissa painoarvoa on ehtojen vakiomuotoisuudella; levytyssopimuksiin sisältyy usein va-

kioehtoja, mikä altistaa niitä sovittelulle.184  

Olennaisinta kohtuullisuusarvioinnissa näyttää olevan tasapaino ensinnäkin osapuolten itsensä 

ja toisaalta osapuolten velvoitteiden välillä. Levytyssopimuksessa osapuolten välillä on useimmi-

ten epätasapainoa kappaleessa 3.2.1 esitetyllä tavalla, mutta hankalampaa on osapuolten suori-

tusten välinen punninta. Tässä punninnassa tulkinta-apua saa äänitealan hyvästä sopimustavasta, 

koska TekL 29 §:ssä on nimenomaan mainittu alan hyvän sopimustavan vastaisuus. Tekijänoi-

keuslain esitöissä esityksessä hyvä sopimustapa on määritelty seuraavasti: ”Hyvällä sopimusta-

valla tarkoitetaan esimerkiksi kullakin toimialalla yleisesti käytettyjä ja hyväksyttyjä sopimuseh-

toja tai sellaisia käytänteitä, jotka perustuvat toimialan toimijoiden keskinäisiin puite- tai malli-

sopimuksiin.”185  

Alakohtaisen hyvän sopimustavan määrittäminen ei ole kuitenkaan yksinkertaista toimintaym-

päristössä, jossa teknologia ja kulutustottumukset muuttuvat nopeasti, minkä vuoksi hyvän so-

pimustavan kynnys on korkea.186 Mikä sitten on hyvä levytyssopimustapa? Oikeuskäytännön 

vähäisestä määrästä päätellen alalla käytettyjä levytyssopimuksia ei juurikaan kyseenalaisteta.187 

Levytyssopimuskäytäntö lienee siis siinä määrin vakiintunutta, että sitä voisi pitää hyvänä levy-

tyssopimustapana. Levytyssopimukset perustuvat kuitenkin usein levy-yhtiöiden yksipuolisesti 

laatimiin sopimuspohjiin ja etenkin aloittelevilla artisteilla on harvoin mahdollisuutta neuvotella 

 

182 KKO 2001:27 ja tekijänoikeuslain osalta Harenko ym. 2016, s. 370. Tekijänoikeuslain esitöiden mukaan koko-
naisarvioinnissa tarkastellaan, ovatko sopijapuolten oikeudet ja velvollisuudet tasapainossa keskenään. Yksittäinen 
ehto saattaa olla kohtuullinen, mutta sen soveltaminen yhdessä muiden ehtojen kanssa voi olla kohtuutonta (HE 
181/2014, s. 50). Toisaalta sama pätee oikeustoimilain esitöiden mukaan myös toisin päin: voi olla, että kohtuutto-
malta vaikuttava ehto ei olekaan sopimuksen kokonaisuudessa kohtuuton, jos osapuolten oikeudet ja velvollisuudet 
ovat kokonaisuuden kannalta tasapainossa. Jotkut ehdot ovat tosin niin ankaria, että muut sopimuksen ehdot eivät 
pysty tasapainottamaan niiden kohtuuttomuutta (HE 247/1981, s. 12).  

183 Ulkoisiin seikkoihin kuuluvat Aurejärven mukaan sopijapuolten ominaisuudet ja asema, muuttuneet olosuhteet 
ja syntyolosuhteet. Ulkoiset seikat luovat kohtuuttomuudelle syntyperän, mutta olennaista on aina tarkastella, mitä 
sopimuksessa tosiasiassa on sovittu – esimerkiksi pelkkä osapuolten eriarvoisuus ei riitä perustamaan syytä sovitte-
lulle (Aurejärvi 1979, s. 731–738). Ks. myös Wilhelmsson 2008, s. 124. 

184 HE 247/1981, s. 16, Hemmo 2003b, s. 53, ja tekijänoikeustoimikunnan mietintö 2010:9, s. 40.  

185 HE 181/2014, s. 49.  

186 Harenko ym. 2016, s. 366–367.  

187 Ainakin kaksi markkinaoikeuden tapausta kuitenkin löytyy: MAO 59/17 ja MAO 302/18, joissa kummassakin 
tosin johtopäätös oli se, ettei sopimusta soviteltu.  
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toisenlaisia ehtoja. Voiko hyväksi sopimustavaksi siis kutsua melko yksipuolisesti muodostu-

nutta sopimuskäytäntöä? Tämä olisi epätarkoituksenmukaista, kun artistit eivät ole juurikaan 

voineet vaikuttaa sopimuskäytännön kehitykseen.  

4.1.2 Tekijänoikeuslain ja oikeustoimilain sovittelusäännösten rajapinta 

OikTL 36 §:n sovittelusäännös on kaikkia sopimuksia koskeva yleinen sovittelusäännös, jota 

sovelletaan, ellei tilanteeseen sovellu muuhun lakiin sisältyvä erityinen sovittelusäännös.188 TekL 

29 § on tällainen erityissäännös, jota sovelletaan oikeustoimilain sijasta.189 Oikeustoimilain ylei-

nen sovittelusäännös tulee kuitenkin sovellettavaksi, jos TekL 29 § ei sovellukaan esimerkiksi 

siksi, että oikeudenhaltija ei ole alkuperäinen tekijä tai esittävä taiteilija.  

Hallituksen esityksen mukaan TekL 29 §:n muutoksella ei ollut tarkoitus muuttaa edeltänyttä 

oikeustilaa, jossa tekijänoikeussopimusten sovittelu perustui oikeustoimilain yleissäännök-

seen.190 Oikeuskirjallisuudessa tämän on tulkittu tarkoittavan, että tekijänoikeuslain sovittelu-

säännös on pohjimmiltaan oikeustoimilain yleissäännöksen täsmennys, minkä johdosta tekijän-

oikeuslain sovittelusäännöstä tulisi myös tulkita oikeustoimilain sovittelusäännöksen mukai-

sesti.191 Lainsäätämisvaiheessa lakivaliokunta kritisoi TekL 29 §:ä, koska sen mielestä oikeustoi-

milain säännös on toimiva eikä erillisen tekijänoikeuslain sovittelusäännöksen säätäminen ole 

tarpeen, etenkään kun erityissäännöksen alkuperäisiä oikeudenhaltijoita hyödyttävä vaikutus jää 

hallituksen esityksessä avoimeksi. Tekijänoikeuslain säännös on kuitenkin laadittu siten, että se 

asettuu hyvin OikTL 36 §:n mukaiseen sovittelujärjestelmään eikä oikeastaan muuta oikeustilaa, 

joten valiokunta ei vastustanut uutta säännöstä. 192  

TekL 29 §:n luonne OikTL 36 §:ää täsmentävänä säännöksenä käy selvästi ilmi, kun niiden sa-

namuotoa vertailee. TekL 29 §:n 1–4 momenttien sisältö vastaa hyvin pitkälti OikTL 36 §:n 1–

3 momenttien sisältöä. Ainoa varsinainen ero on se, että tekijänoikeuslain sovittelusäännös so-

veltuu myös alalla vallitsevan hyvän sopimustavan vastaiseen ehtoon. Wilhelmsson on kuitenkin 

 

188 LaVL 22/2014, s. 2.  

189 Oikeustoimilain hallituksen esityksen mukaan erityissäännökset saavat etusijan yleiseen sovittelusäännökseen 
nähden (HE 247/1981, s. 10). 

190 HE 181/2014, s. 39.  

191 Harenko ym. 2016, s. 362 ja 365. Jos tekijänoikeuslain sovittelusäännöstä varten päädyttäisiin kuitenkin luomaan 
omia tulkintaperiaatteita, tulisi näiden Harengon, Niirasen ja Tarkelan mukaan selkeyden vuoksi soveltua myös 
muihin tekijänoikeussopimuksiin kuin TekL 29 §:n kattamiin alkuperäisten oikeudenhaltijoiden sopimuksiin. Tämä 
on järkevä kannanotto; jos tekijänoikeussopimuksia pidetään omana sopimustyyppinään (mitä Harenko, Niiranen 
ja Tarkela eivät tosin pidä, ks. kappale 1.4), on johdonmukaista myös tulkita sopimuksia samalla tavalla.  

192 LaVL 22/2014, s. 2–4. Sivistysvaliokunta otti saman kannan kuin lakivaliokunta (SiVM 26/2014, s. 3).  
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nostanut esiin, että alan käytännöllä on joka tapauksessa merkitystä myös oikeustoimilain sovit-

telusäännön valossa.193 Oikeustoimilain ja tekijänoikeuslain välillä ei vaikuta siis olevan juurikaan 

hyvään sopimustapaankaan liittyvää eroa; tekijänoikeuslain säännöksessä alan käytäntöä on vain 

haluttu erityisesti korostaa. Kun ottaa huomioon tekijänoikeuslain sovittelusäännöksen peruste-

lut ja sanamuodon, vaikuttaa selvältä, että oikeustoimilain säännöksen tulkinta ja siihen liittyvä 

oikeuskäytäntö soveltuvat myös tekijänoikeuslain säännökseen.  

4.2 Alkuperäinen kohtuuttomuus levytyssopimuksessa 

Sovittelutilanteet voidaan jakaa alkuperäisen ja jälkiperäisen kohtuuttomuuden sovitteluun. Al-

kuperäisessä kohtuuttomuudessa sopimus on ollut kohtuuton jo sopimuksentekohetkellä, kun 

taas jälkiperäisessä kohtuuttomuudessa sopimus on kyllä alun perin kohtuullinen, mutta muut-

tuu myöhemmin kohtuuttomaksi. Siinä missä jälkiperäinen kohtuuttomuus liittyy usein enna-

koimattomiin olosuhteiden muutoksiin, alkuperäinen kohtuuttomuus johtuu yleensä osapuolten 

asemasta.194 Alkuperäisen kohtuuttomuuden arvioimisessa korostuvat osapuolten asemaerot ja 

osapuolten välinen riippuvuussuhde195 – alkuperäinen kohtuuttomuus tulee harvoin kyseeseen, 

jos osapuolet ovat tasavahvoja. Osapuolten neuvotteluasemaa arvioidaan huomioimalla näiden 

taloudellinen tilanne, osaamistaso ja tosiasiallinen sopimusvapaus.196 Kappaleessa 3.2.1 esitetyllä 

tavalla aloittelevan artistin ja levy-yhtiön välillä on yleensä epätasapainoa, minkä vuoksi levytys-

sopimuksiin saattaa herkästi päätyä alkuperäisesti kohtuuttomia ehtoja.  

Tekijänoikeussopimuksen alkuperäinen kohtuuttomuus voi ensinnäkin liittyä luovutuksesta 

maksettavaan korvaukseen. Esimerkiksi vastikkeeton luovutus voi helposti muotoutua kohtuut-

tomaksi, ellei vastikkeettomuudelle ole hyvää perustetta.197 Levytyssopimuksessakin rojaltiehdot 

voivat olla liian ankaria, kun levy-yhtiö pyrkii minimoimaan taloudellisia riskejään. Levytyssopi-

muksen korvaukseen liittyvä kohtuuttomuus voi liittyä itse rojaltiin, mutta usein myös rojaltiin 

 

193 Wilhelmsson 2008, s. 154–155. Wilhelmssonin mukaan alan käytännöstä poikkeaminen voi johtaa sovitteluun, 
mutta toisaalta pelkästään se, että ehto mukailee alan käytäntöä, ei riitä osoittamaan ehdon kohtuullisuutta – käy-
täntöhän saattaa itsessään olla kohtuuton.  

194 HE 181/2014, s. 9, ja Hemmo 2003b, s. 54. Tekijänoikeuslain lisäksi myös työsopimuslain kohtuuttomuus voi 
tarkoittaa joko alkuperäistä tai jälkiperäistä kohtuuttomuutta (HE 157/2000, s. 115). Ks. myös oikeuskäytännöstä 
tapaus KKO 2001:27, joka heijastaa alkuperäisen ja jälkiperäisen kohtuuttomuuden arviointia.  

195 HE 181/2014, s. 9.  

196 Hemmo 2003b, s. 57.  

197 HE 181/2014, s. 50. Saarnilehto ja Annola ovat todenneet OikTL 36 §:n osalta, että hintaa voidaan sovitella 
sekä alkuperäisestä että jälkiperäisestä kohtuuttomuudesta ja sekä ylös- että alaspäin (Saarnilehto ja Annola 2018, s. 
175).  
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liittyviin ehtoihin. Esimerkiksi rojaltista tehtävät vähennykset voivat olla kohtuuttomia.198 Rojal-

tia ei tule kuitenkaan tarkastella itsenäisenä ehtona, vaan on tärkeää huomioida sopimuksen ko-

konaisuus ja kokonaisuuden artistille tuoma hyöty.199 

Hallituksen esityksen mukaan korvauksen lisäksi kohtuuton voi olla myös luovutuksen rajoitta-

maton kesto.200 Tästä esimerkkinä löytyy musiikin kustannussopimuksia koskeva Riihimäen kä-

räjäoikeuden tapaus, jossa säveltäjällä oli oikeus purkaa kustannussopimukset, koska ne olivat 

kohtuuttomia. Kustannussopimukset oli tehty lopullisesti eikä irtisanomismahdollisuuksia ollut, 

mitä voitiin pitää kohtuuttomana, koska säveltäjällä ei ollut mahdollisuutta arvioida sopimusta 

ja kustantajan toimintaa sopimuksen ollessa voimassa.201 Tapausta käsiteltiin myös Kouvolan 

hovioikeudessa, missä hovioikeus katsoi, että kustannussopimukset voitiin purkaa kustantajan 

sopimusrikkomuksen vuoksi eikä siksi kohtuuttomuutta tarvinnut erikseen arvioida.202 Hovioi-

keuden kanta kohtuuttomuuteen ei siis tullut ilmi. Käräjäoikeuden antamat perustelut kohtuut-

tomuudelle ovat mielestäni kuitenkin erinomainen esimerkki siitä, miksi levytyssopimuksenkin 

rajoittamaton kesto voisi olla ongelmallinen.  

Esimerkkinä alkuperäisestä kohtuuttomuudesta voi käyttää Pirkanmaan käräjäoikeuden tuo-

miota, joka on harvinainen nimenomaan levytyssopimuksen sovittelua koskeva oikeustapaus. 

Tapauksessa aloitteleva artisti ja levy-yhtiö olivat tehneet levytyssopimuksen, joka oli levy-yhtiön 

laatima ja jonka mukaan artistin tuli maksaa levy-yhtiölle 20 000 euroa tuotantotukea. Levy-yhtiö 

julkaisi artistilta sopimuksen seurauksena kaksi singleä ja yhden albumin. Artistin maksama tuo-

tantotuki oli levytyssopimuskäytäntöön nähden poikkeuksellinen, koska yleensä äänitteen tuo-

tantokulut katetaan artistin rojalteista. Ehdon vuoksi levy-yhtiö ei kantanut sopimuksesta ollen-

kaan taloudellista riskiä eivätkä osapuolten oikeudet ja velvollisuudet olleet tasapainossa. Epäta-

sapainossa on ollut myös asianosaisten neuvotteluasema. Käräjäoikeus sovitteli levytyssopimuk-

sen ehtoja OikTL 36 §:n nojalla.203 Vaikka tapaus sijoittui aikaan ennen tekijänoikeuslain nimen-

 

198 Lehtinen 2009, s. 74–75.  

199 Pokkinen 22.6.2021.  

200 HE 181/2014, s. 50. Hallituksen esityksessä on mainittu myös muun muassa tekijän ennakoimaton luovutuk-
senjälkeinen vastuu ja kertakorvaus tai kokonaisluovutus, jos sopijapuolet eivät ole ymmärtäneet kertakorvauksen 
tai kokonaisluovutuksen merkitystä ja neuvotelleet siitä.  

201 Riihimäen KO 26.2.1997 96/127, s. 12–13 ja 17.  

202 Kouvolan HO 31.3.1998 S 97/133, s. 5.  

203 Pirkanmaan KO 14.4.2011 L 10/23676, s. 9–10 ja 14. Käräjäoikeus otti tuomiossa huomioon myös sen, että 
tuotantokustannukset olivat lopulta olleet hieman matalammat kuin tuotantotuki (ks. tuomion sivu 15). Tämä mer-
kitsee, että käräjäoikeus otti arvioinnissa huomioon myös jälkiperäiseen kohtuuttomuuteen viittaavia seikkoja. Al-
kuperäinen ja jälkiperäinen kohtuuttomuus eivät siis aina ole täysin toisistaan erilliset.  
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omaista sovittelusäännöstä, heijastuu tapauksesta TekL 29 §:ssä mainittu alan hyvä sopimustapa; 

levytyssopimusten yleinen sopimuskäytäntö on saanut ratkaisussa paljon arvoa.  

Tuotantotuen lisäksi Pirkanmaan käräjäoikeuden tapauksessa otettiin huomioon ehto, jossa ar-

tisti velvoitettiin tekemään levy-yhtiön kanssa kustannussopimukset kaikista teoksistaan ilman 

erillistä korvausta. Sovittelun seurauksena tämä ehto ei sitonut artistia.204 Samantyyppistä ehtoa 

on käsitelty Ruotsin markkinaoikeudessa, missä tilausmusiikkia koskevassa sopimuksessa edel-

lytettiin, että säveltäjä luovuttaa televisioyhtiölle myös kustannusoikeutensa. Kyse oli Suomen 

SopEhtoL:a vastaavan Ruotsin lain sääntelystä, eikä ehtoa sen nojalla todettu kohtuuttomaksi.205 

Loppuratkaisusta huolimatta mielestäni tällaisten sopimusehtojen suhteen osapuolten kannattaa 

olla varovaisia – voi olla, että jossain kontekstissa sopijaosapuolten välinen epätasapaino ja so-

pimusvelvoitteiden kokonaisuus on sellainen, että sitoutuminen muidenkin alan sopimusten te-

kemiseen saman yhtiön kanssa voi ylittää kohtuuttomuuden riman. Tällainen sitoutuminen ni-

mittäin ei anna artistille mahdollisuutta valita ja kilpailuttaa muita sopimuskumppaneitaan.  

Siinä missä artistin sitoumus tehdä saman levy-yhtiön kanssa myös muut alan sopimukset saattaa 

olla kohtuuton, myös sitoumus tehdä seuraava levytyssopimus saman levy-yhtiön kanssa on ky-

seenalainen. Pokkinen on nimittäin todennut, että joskus levytyssopimukseen saattaa sisältyä 

levy-yhtiön optio tehdä artistin kanssa myös tämän seuraava levytyssopimus. Tällainen sopimus-

ehto voi Pokkisen mukaan olla joissain tapauksissa kohtuuton.206 Nähdäkseni tällainen levy-yh-

tiön optio on kohtuullisuuden kannalta hyvin arveluttava, koska se ei jätä artistille mahdollisuutta 

sopimuskauden jälkeen arvioida levy-yhtiön toimintaa ja kilpailuttaa levy-yhtiöitä saadakseen 

parhaan mahdollisen uuden levytyssopimuksen.  

Alkuperäisen kohtuuttomuuden osalta on lisäksi mainittava television laulukilpailuihin liittyvät 

levytyssopimukset. Laulukilpailuissa käytetään usein sopimuksia, joiden ehtoihin kilpailun osal-

listujat eivät pääse vaikuttamaan, mutta joiden allekirjoittaminen on edellytys kilpailuun osallis-

tumiselle. Tällaiset ehdot voivat olla kohtuuttomia.207 Muusikkojen liitto nosti tällaiset laulukil-

 

204 Pirkanmaan KO 14.4.2011 L 10/23676, s. 9 ja 14.  

205 MD 2006:30. Bernitz on kritisoinut ratkaisua voimakkaasti, ks. Bernitz 2007, s. 510–511.  

206 Pokkinen 2020, 180.  

207 Pokkinen 2020, s. 172. Pokkisen mukaan tällaisia ehtoja oli The Voice of Finland -laulukilpailussa vuonna 2011, 
jolloin Muusikkojen liitto sai neuvoteltua ehtoja jonkin verran paremmiksi, vaikka kyse oli kansainvälisestä ohjel-
maformaatista. Kun kyse on suuresta joukosta aloittelevia laulajia, jotka eivät tunne alan sopimuskäytäntöjä, onkin 
mielestäni järkevää, että Muusikkojen liitto (tai mahdollisesti muu vastaava) ottaa asian hoitaakseen. Yksittäisen 
artistin mahti on pienempi kuin liiton, eikä yksittäinen artisti välttämättä edes kehtaa tai osaa nostaa epäkohtia esiin. 
Samasta syystä olisi järkevää, että liitolla olisi kanneoikeus levytyssopimusasioissa – tätä taiteilijatahot ovatkin eh-
dottaneet, ks. LaVL 22/2014, s. 4. Sovittelussa järjestöillä ei kuitenkaan nykyisellään ole kanneoikeutta ja vaikka 
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pailujen ennalta laaditut sopimukset esiin myös opetusministeriön selvityksessä.208 Markkinaoi-

keus on käsitellyt X Factor -laulukilpailun osallistujien sopimusehtoja tapauksessa, jossa koh-

tuuttomuutta ei kuitenkaan lopulta todettu, koska SopEhtoL:n ei katsottu soveltuvan osallistu-

jiin.209 Esimerkkinä laulukilpailun ehdoista voi pitää myös vuoden 2013 The Voice Kids -kilpai-

lun sopimusehtoja, jotka aiheuttivat ankaruudellaan hämmennystä mediassa.210 Levytyssopimuk-

sen ehdoissa muun muassa sovittiin, että levy-yhtiö saa 25 prosenttia artistin levytyssopimuksen 

ulkopuolisesta viihdetoiminnasta saatavista tuloista eli esimerkiksi näyttelemisestä.211 Kilpailun 

osallistujasopimuksessa kilpailijan tuli luovuttaa vastikkeetta kaikki mahdolliset immateriaalioi-

keudet ohjelman tuottajalle.212 Television laulukilpailuiden sopimuksissa onkin oltava erittäin 

tarkkana, koska niissä käytetään hyväksi osallistujan suurta halukkuutta osallistua kilpailuun ja 

voittaa, eikä voittajalla ole mahdollisuuksia neuvotella levytyssopimuksensa ehdoista. Ehtoihin 

saattaa siis hyvinkin sisältyä alun perin kohtuuttomia ehtoja.  

4.3 Jälkiperäinen kohtuuttomuus levytyssopimuksessa 

4.3.1 Jälkiperäisestä kohtuuttomuudesta yleisesti 

Jälkiperäisessä kohtuuttomuudessa osapuolista riippumattomat olosuhteet muuttuvat siten, ettei 

sopimusehto enää ole toisen osapuolen näkökulmasta hyväksyttävä. Kohtuuttomuuden taustalla 

voi esimerkiksi olla sopimukseen jo tekohetkellä sisältynyt osapuolten velvoitteiden jonkinastei-

nen epätasapaino, joka olosuhteiden muutoksen johdosta konkretisoituu kohtuuttomuudeksi. 

Olosuhteiden muutos voi johtaa siihen, että sopimus ei enää vastaa osapuolten alkuperäistä tar-

koitusta, joten sovittelu saattaa edistää osapuolten tarkoitusta ja siten jälkiperäisen kohtuutto-

muuden sovittelu ei välttämättä puutu sopijapuolten sopimusvapauteen ja yksityisautonomi-

aan.213 Mikä tahansa olosuhteiden muutos ei kuitenkaan riitä, vaan tietyn kynnyksen tulee ylittyä 

 

SopEhtoL:n osalta Muusikkojen liitto voisi edustaa artisteja, se ei ole aina onnistunut. Ks. X Factor -tapaus eli 
MAO 236/10.  

208 OKM:n selvitys 2014, s. 13.  

209 MAO 236/10. Tapauksessa oli kyse SopEhtoL:n soveltamisesta ja johtopäätöksenä oli, ettei kyseinen laki sovellu 
tapaukseen.  

210 Ks. esim. Yle 19.4.2013.  

211 The Voice Kids -musiikkioptiosopimus 2013, s. 9.  

212 The Voice Kids -osallistujasopimus 2013, s. 3.  

213 Pöyhönen 1988, s. 306, ja Hemmo 2003b, s. 54–55. Ks. myös KKO 1990:138, jossa muuttuneet olosuhteet ovat 
johtaneet lopputulokseen, jota osapuolet eivät ole sopimusta tehdessään tarkoittaneet. Teoriassa tällaisissa tilan-
teissa ei pitäisi tarvita sovittelua, koska sopijapuolten voisivat yhdessä muuttaa sopimuksen ehtoja tarkoitustaan 
vastaaviksi, jos sopimus ei vastaa alkuperäistä tarkoitusta. Käytännössä sopimuksen muuttaminen jälkikäteen voi 
osoittautua haastavaksi.  
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ennen kuin sovittelu tulee kyseeseen.214 Tekijänoikeuslain esitöiden mukaan olosuhteiden muu-

tuttua voidaan arvioida, olisiko muuttuvista olosuhteista kärsinyt sopijapuoli silti tehnyt sopi-

muksen, jos olisi etukäteen tiennyt muuttuvista olosuhteista. Jos sopijapuoli olisi tällöin luopu-

nut sopimuksesta, voisi sovittelu tulla kyseeseen.215 

Oikeuskäytännön mukaan sopimuksen pitkä kesto lisää riskiä olosuhteiden muuttumiselle.216 

Levytyssopimuksissa tämä riski on olemassa: levytyssopimuksen optioehdot voivat tehdä sopi-

muksesta pitkäkestoisen.217 Levytyssopimus sisältää nimittäin yleensä varmojen äänitteiden li-

säksi optioalbumeita, joiden äänittämisestä päättää levy-yhtiö yksin.218 Jos levy-yhtiö päättää 

usean optioalbumin äänittämisestä, levytyssopimuksesta saattaa siis tulla hyvinkin pitkä. Audio-

visuaalisten oikeuksien luovutussopimuksien osalta oikeuskirjallisuudessa on todettu, että val-

mistus- ja jakelutekniikoiden nopean kehittymisen vuoksi teosten käyttömahdollisuudet kasva-

vat erittäin nopeasti.219 Tämä pitänee paikkaansa myös äänitealalla: musiikkiala muuttuu kovaa 

vauhtia, joka on kiihtynyt viime vuosina.220 Kun ottaa huomioon teknologisen kehityksen, jake-

lutapojen muutoksen ja näistä johtuvan alan rakenteiden muuttumisen, levytyssopimusten si-

sältö saattaa vanhentua hyvinkin nopeasti. Olosuhteiden muutos on tämän vuoksi erittäin rele-

vantti kohtuullisuusnäkökulma levytyssopimuksissa.  

Jälkiperäinen kohtuuttomuus tekijänoikeussopimuksissa voi johtua useasta syystä. Olen lainsää-

dännön esitöistä ja kirjallisuudesta löytänyt erilaisia tekijänoikeussopimuksille ominaisia jälkipe-

räisen kohtuuttomuuden tilanteita, joista olen muodostanut neljä yleisintä tapaustyyppiä: muu-

tokset sopijapuolen asemassa, muuttuvan lainsäädännön myötä laajentuneet oikeudet, uuden 

teknologian tuomat uudet käyttömuodot ja luovutettujen oikeuksien hyödyntämättömyys.  

 

214 Hemmo 2003b, s. 74–75. Tämä ilmenee myös tapauksesta KKO 1999:42, jossa lunastuslauseke oli alun perin 
kohtuullinen, mutta myöhemmin muuttui kohtuuttomaksi. Korkein oikeus totesi: ”Näin lunastuslauseke on saanut 
alkuperäisestä ilmeisesti poikkeavan merkityksen, jota ei enää voida pitää osakkeenomistajan kannalta kohtuulli-
sena.” Lauseketta muutettiin OikTL 36 §:n nojalla.  

215 KM 1953:5, s. 65. Tämä tulkintaperiaate soveltunee myös nykytilanteessa, vaikka komiteanmietintö koskeekin 
nykyistä sovittelusäännöstä edeltänyttä säännöstä, joka joiltain osin erosi nykyisestä säännöksestä.  

216 KKO 2010:69, kohta 16. Ks. myös oikeustoimilain esitöistä HE 247/1981, s. 15.  

217 Lehtinen 2009, s. 74.  

218 Pokkinen 2020, 178.  

219 Salokannel 1990, s. 182.  

220 Passman 2021, s. 1.  
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4.3.2 Sopijapuolten asemassa tapahtuneet muutokset 

Tekijänoikeuslain esitöissä on käyty läpi sopijapuolen asemassa tapahtuneita olennaisia muutok-

sia, joka voi merkitä sovitteluun oikeuttavaa olosuhteiden muutosta. Luovutuksensaajan ase-

massa tapahtunut olennainen muutos voi liittyä teoksen sopimuksenvastaiseen käyttöön tai luo-

vutuksensaajan kykenemättömyyteen hoitaa sopimukseen kuuluvia ja tekijänoikeuteen liittyviä 

velvollisuuksiaan. Edellytyksenä on yleensä tekijälle aiheutunut vahinko tai haitta. Toisaalta te-

kijän asemassa on voinut tapahtua olennainen muutos, jos tekijä on johtanut luovutuksensaajaa 

harhaan tai on kykenemätön hoitamaan sopimukseen kuuluvia velvollisuuksiaan.221 

Sopijapuolen asemassa tapahtuneena muutoksena voi pitää myös artistin yllättävää menestystä, 

jonka johdosta luovutus tuottaakin luovutuksensaajalle huomattavasti suuremmat tuotot kuin 

sopimusta tehdessä oli ennakoitu.222 Hallituksen esityksen mukaan tällöin kyse on useimmiten 

kertakorvauksesta tai melko pienestä rojaltista. Kohtuuttomuus ei kuitenkaan tule kyseeseen, jos 

odottamattoman suuret tekijänoikeustuotot liittyvät normaaleihin liiketoiminnan riskeihin tai 

alan ennakoimattomuuteen.223 Tämä rajanveto onkin hankalaa: aloittelevien artistien levytysso-

pimukset perustuvat levy-yhtiön riskinottoon, kun levy-yhtiö ei voi varmuudella ennustaa äänit-

teiden menekkiä. Isobritannialaisessa oikeuskirjallisuudessa on todettu, että tuomioistuimen ei 

tule tarkastella aloittelevien artistien levytyssopimusten kohtuullisuutta siitä jälkiviisaasta näkö-

kulmasta, että artisti olikin suuri menestys. Sopimuksentekohetkellä menestyksestä ei voitu tie-

tää, mutta äänitykseen liittyviä huomattavia taloudellisia riskejä ja merkittävää epävarmuutta oli 

hallittava. Toisin sanoen aloittelevan artistin menestys ei voi merkitä olosuhteiden ennakoima-

tonta muutosta.224  

Voi siis hyvinkin olla, että tulot ylittävät odotukset, jolloin korvaus saattaa vaikuttaa kohtuutto-

malta, mutta kohtuuttomuus perustuukin normaaliin riskinottoon. Oikeuskäytäntöä ei ole siitä, 

onko mahdollisesti joskus artistin menestys ollut niin odottamattoman valtavaa ja tulot sen mu-

 

221 HE 181/2014, s. 50–51.  

222 Tämäntyyppinen ongelma huomioitu Euroopan komission teettämässä tekijänoikeus- ja lähioikeusluovutuksista 
maksettavia korvauksia koskevassa tutkimuksessa. Tutkimuksessa todettiin, että etenkin aloittelevilla artisteilla on 
heikko neuvotteluasema, mikä saattaa olla ongelmallista erityisesti silloin, jos tekijänoikeussopimuksen kesto on 
pitkä ja sopimusehdot ankaria eikä artisti voi menestystä saatuaan uudelleenneuvotella sopimusta (Euroopan ko-
missio 2015, s. 138–139).  

223 HE 181/2014, s. 51. Hallituksen esityksessä annetaan tästä esimerkkitilanne, jossa kokonaisluovutusta koskevan 
sopimuksen tarkoituksena on ollut teoksen hyvin rajallinen käyttö, mutta myöhemmin teos siirretäänkin yleisön 
saataville jatkuvasti käytössä olevaan palveluun. Jos luovutuksesta on maksettu kertakorvaus, se saattaa olla suh-
teettoman matala suhteessa luovutuksensaajan saamiin tuloihin.  

224 Woollcombe 1987, s. 189.  
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kaiset, että tällaista olosuhteiden muutosta voisi pitää täysin ennakoimattomana. Tässä teoreet-

tisessa tilanteessa rojaltiehtoja voitaisiin sovitella vastaamaan paremmin luovutetuista oikeuk-

sista luovutuksensaajalle tulevaa tuloa. Ensisijainen keino tällaisessa tilanteessa olisi kuitenkin 

uudelleenneuvottelu.225  

4.3.3 Uudet oikeudet ja uudet käyttömuodot 

Tekijänoikeussopimusten jälkiperäinen kohtuuttomuus voi liittyä lainsäädännön tai kansainvä-

listen sopimusten myötä tapahtuviin muutoksiin tekijänoikeus- tai lähioikeussuojassa taikka tek-

nologian kehittymisen myötä syntyneisiin uusiin käyttömuotoihin. Vuoden 1953 komiteanmie-

tinnössä todettiin, että tällaisissa tilanteissa tekijänoikeussuojan laajennus tulee alkuperäisen te-

kijän hyväksi.226 Vastaavasti tekijänoikeuden suoja-aikaa koskevan hallituksen esityksen mukaan 

tekijänoikeussopimusten lähtökohtana on, että sopimus koskee olemassa olevia oikeuksia, ja jos 

uusia oikeuksia syntyy esimerkiksi suoja-ajan pitenemisen vuoksi, oikeudet tulevat alkuperäisen 

oikeudenhaltijan hyväksi.227 Uusien oikeuksien ja käyttömuotojen syntyminen alkuperäiselle oi-

keudenhaltijalle perustuu suppean tulkinnan mukaiseen lähtökohtaan, jonka mukaan vain sopi-

muksentekohetkellä tunnetut ja sopimuksessa mainitut oikeudet ja käyttömuodot siirtyvät luo-

vutuksensaajalle – muista oikeuksista tulee sopia erikseen.228 Poikkeuksena tähän on tilanne, 

jossa molemmat sopijapuolet ovat ymmärtäneet, että mahdollisia uusia oikeuksia tulee synty-

mään ja että niillä on taloudellista arvoa.229  

Vielä syntymättömien oikeuksien luovuttaminen on lähtökohtaisesti mahdollista, mutta luovu-

tuksesta tulee sopia tarkasti, jotta sopimuksen pätevyydestä ja sitovuudesta ei jäisi epäselvyyk-

siä.230 Oikeuskirjallisuudessa on nostettu esiin, että nimenomaan tulevia oikeuksia koskeva luo-

 

225 Greenfieldin ja Osbornin mukaan levy-yhtiöiden tarkoituksena on, että alkuperäistä sopimusta voidaan tarvitta-
essa muokata, jos artisti menestyy ja asema vakiintuu. Artisti pysyy nimittäin tyytyväisenä ja yhteistyö jatkuu hyvänä, 
jos sopimusehtoja neuvotellaan uusiksi (Greenfield ja Osborn 1998, s. 182).  

226 KM 1953:5, s. 64. Komiteanmietinnössä todetaan, että oikeuden luovutus koskee luovutushetken mukaista oi-
keutta ja jos esimerkiksi uuden lainsäädännön myötä oikeus laajenee, laajennus tulee tekijän hyväksi. Tulkitsen tä-
män viittaavan myös muista syistä laajentuneisiin oikeuksiin ja käyttömuotoihin, koska samalla sivulla mainitaan 
myös keksintöjen vuoksi tai muutoin laajentuneet käyttömuodot. Ks. myös KM 1957:5, s. 26, jossa käsiteltiin sitä, 
tarvittaisiinko sovittelun lisäksi muutakin lainsäädäntöä tulevien oikeuksien luovutusten varalle.  

227 HE 8/1995, s. 14.  

228 Pohjonen 1995, s. 195.  

229 Salokannel 1990, s. 54 ja 177. Salokanteleen mukaan tällainen tilanne on kyseessä esimerkiksi silloin, jos sopi-
muksentekohetkellä on jo julkaistu uutta lainsäädäntöä koskeva hallituksen esitys. Toisaalta uusien käyttömuotojen 
arvioimisessa painoarvoa annetaan myös tapauskohtaiselle harkinnalle.  

230 Levin 2017, s. 120 ja 515. Vielä vuoden 1953 komiteanmietinnössä oltiin epäileväisiä asiasta sopimisen hyväk-
syttävyydestä: mietinnön mukaan sopijapuolet voivat toki sopia, että luovutus koskee myös mahdollisia tulevia oi-
keuksia ja tulevia oikeuden käyttötapoja, mutta komitea piti tällaista sopimista sattumanvaraisena ja potentiaalisesti 
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vutusehto voi tulla kohtuullistettavaksi. Jos tulevia oikeuksia luovutetaan kokonaisvaltaisesti il-

man rajoituksia eikä tekijälle ole sovittu oikeutta mahdolliseen lisäkorvaukseen, kyse voi olla 

kohtuuttomasta sopimusehdosta tai jopa kohtuuttomasta sopimuksesta.231 Komiteanmietinnön 

mukaan kohtuullistaminen voi tulla kyseeseen, jos esimerkiksi teknologian kehityksen myötä 

syntyneet uudet käyttötavat ovat taloudelliselta kannalta merkittäviä.232 Oikeuskirjallisuuden ja 

esitöiden lisäksi myös oikeuskäytännössä on otettu kantaa siihen, että tulevien oikeuksien ja 

käyttömuotojen luovuttaminen voi johtaa sovitteluun. Markkinaoikeus on todennut freelance-

avustajia koskevassa tapauksessaan, että kokonaisluovutukset saattavat olla sovitteluun oikeut-

tavalla tavalla kohtuuttomia erityisesti, jos sopimuksentekohetken jälkeen syntyy lainsäädännön 

myötä uusia oikeuksia tai teknologian kehityksen myötä uusia käyttömuotoja. Tällöin sopimusta 

tulkitaan tapauskohtaisesti muun muassa suppeaa tulkintaa hyödyntäen. Painoarvoa annetaan 

myös alan vakiintuneelle sopimuskäytännölle, uusista käyttömahdollisuuksista maksettavalle li-

säkorvaukselle ja muille sopimuksentekohetken ja sen jälkeen vallinneen ajan olosuhteille.233 Tul-

kinnan lähtökohtana on sopimuksentekohetki.234 Tulevien oikeuksien ja käyttömuotojen luovu-

tuksesta on erotettava sopimusehdot, joissa luovutetaan tuleviin teoksiin tai esityksiin kohdistu-

vat oikeudet.235 

Jos sopijapuolten on siis tarkoitus sopia myös tulevien oikeuksien ja käyttömuotojen luovutta-

misesta, olisi sopimukseen syytä kirjata joko mahdollisuus uudelleenneuvotteluun tai mahdolli-

suus lisäkorvaukseen, jos uusia oikeuksia tai käyttömuotoja ilmenee. Muutoin on riski, että so-

 

kohtuuttomana (KM 1953:5, s. 64). Kivimäki on esittänyt rajauksia sille, missä tilanteissa ja millä ehdoin tulevien 
oikeuksien luovutussopimus on hyväksyttävä. Sopimuksessa tulee olla muun muassa kohtuullisen mittainen mää-
räaikaisuus tai irtisanomisaika (Kivimäki 1966, s. 113).  

231 Harenko ym. 2016, s. 343–344. Harengon ym. mukaan tulevien oikeuksien luovutusta koskevia ehtoja tulkitaan 
käyttämällä tekijänoikeussopimusten yleisiä tulkintaperiaatteita, käytännössä siis suppean tulkinnan periaatetta, ja 
tarkastelemalla yksittäistapauksen olosuhteita.  

232 KM 1953:5, s. 64. Uusia digitaalisia käyttömuotoja on tämän vuosituhannen aikana kehittynyt runsaasti. Hugen-
holtz ja de Kroon ovat kirjoittaneet uusien digitaalisten käyttömuotojen haltijuudesta artikkelin, joka tosin on jul-
kaistu jo vuonna 2001. Artikkelissa käydään läpi eri maiden oikeusjärjestysten suhtautumista uusiin digitaalisiin 
käyttömuotoihin. Johtopäätöksenä on muun muassa se, että asiassa tarvittaisiin eurooppalaista ja kansainvälistä 
harmonisointia. Ks. Hugenholtz ja de Kroon 2001, s. 88/9–10.  

233 MAO 42/10. Tapaus koski freelance-toimittajien sopimuksia, joihin sisältyi tekijänoikeuksien luovutus. Koska 
kyse oli SopEhtoL:n soveltamisesta, yksittäistapausten kohtuuttomuutta ei arvioitu, vaan painoarvoa annettiin ns. 
tyyppikohtuuttomuudelle. Markkinaoikeuden johtopäätös asiassa oli, että ehdot eivät olleet kohtuuttomia.  

234 Uuden teknologian osalta tulkinnassa tulee Haarmannin mukaan arvioida, onko tekijä tiennyt sopimuksenteko-
hetkellä, että käyttötavat ovat pian laajenemassa. Jos tekijä on ollut laajennuksesta tietoinen, kuuluvat laajentuneet 
käyttötavat luovutuksensaajalle (Haarmann 2005, s. 307–308). Arvioinnissa merkittävää on siis tekijän ymmärrys 
sopimuksentekohetkellä. Haarmann mainitsee tämän arvioinnin vain uuden teknologian tuottamien käyttömahdol-
lisuuksien osalta, mutta Lohi ei rajaa arviointiperiaatetta pelkästään teknologiaan. Ks. Lohi 2009, s. 45.  

235 Rosén 2006, s. 144–145, ja Salokannel 1990, s. 52.  
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pimusta pidetään tulevaisuudessa kohtuuttomana, jos oikeuksien tai käyttötapojen laajeneminen 

johtaa oikeuksien taloudellisen arvon huomattavaan kasvuun.  

Hyvinkin selkeä esimerkki sopimuksentekohetken jälkeen syntyneistä uusista oikeuksista on 

markkinaoikeuden tapaus, joka koski Hurriganesin ja Love Records Oy:n välisiä levytyssopi-

muksia. Levytyssopimukset siirtyivät myöhemmin yrityskaupan myötä Universalille, joka on 

saattanut Hurriganesin äänitteitä yleisön saataviin internetissä. Koska sopimukset oli tehty 1970-

luvulla eikä tekijänoikeuslakiin tuolloin sisältynyt internetkäyttöä koskevia yksinoikeuksia, äänit-

teiden internetkäytössä oli kyse sopimuksenteon jälkeen syntyneistä uusista oikeuksista. Sopi-

muksen sanamuodon perusteella oikeuksia internetvälitykseen ei ollut siirretty ja suppeaa tulkin-

taa soveltamalla markkinaoikeus päätyi ratkaisuun, jonka mukaan internetissä yleisön saataviin 

välittäminen ei ollut tapahtunut oikeudenhaltijoiden suostumuksella. Levy-yhtiö vaati sovittelua, 

koska sen mielestä ilman internetlevitysoikeuksia sopimus oli kohtuuton. Äänitealan painopis-

teen siirtyminen fyysisistä levyistä internetlevitykseen oli kyllä markkinaoikeuden mukaan olo-

suhteiden muutos, joka on tehnyt sopimuksesta epäedullisemman levy-yhtiölle. Markkinaoikeu-

den mukaan oikeudenhaltijoiden heikompi asema puhui kuitenkin sovittelua vastaan, etenkin 

kun levytyssopimus on todennäköisesti ollut alkuperäisen levy-yhtiön laatima.236  

Ratkaisu noudattaa edellä kuvattua periaatetta, jonka mukaan uudet oikeudet syntyvät alkupe-

räiselle oikeudenhaltijalle. Levy-yhtiön näkemys on kuitenkin myös perusteltu, koska nykyaikana 

internetlevityksen merkitys on keskeinen ja levytyssopimus, joka ei kata internetkäyttöä, on levy-

yhtiön näkökulmasta ongelmallinen. Hurriganes-tapausta vastaavassa asetelmassa olisi siis pe-

rusteltua harkita niin sanotun dynaamisen tulkinnan noudattamista, jotta vanhaa levytyssopi-

musta voitaisiin heijastaa nykytarpeisiin. Toki jos levytyssopimuksen olisi dynaamisen tulkinnan 

nojalla tulkittu ulottuvan myös myöhemmin syntyneisiin oikeuksiin, olisi artistin näkökulmasta 

myös korvausta tullut säätää laajempaa luovutusta vastaavaksi. Toisaalta vaikka dynaaminen tul-

kinta vastaisikin paremmin nopeasti kehittyvän musiikkialan tarpeita, olisi sen soveltaminen epä-

 

236 MAO 191/15, mm. kohdat 65–67. Hurriganes-ratkaisussa pohdittiin myös hiljaisen hyväksynnän roolia, koska 
artistit eivät olleet reklamoineet levy-yhtiölle kohtuullisessa ajassa, vaan he olivat ottaneet vastaan rojalteja internet-
käytöstä. Tapauksessa ei kuitenkaan voinut olla kyse hiljaisesta hyväksynnästä, koska hiljainen hyväksyminen il-
miönä liittyy yleensä johonkin tiettyyn sopimusehtoon kohdistuvaan toisen osapuolen sopimusrikkomukseen, 
jonka vastapuoli hyväksyy reagoimalla passiivisesti. Tässä Hurriganes-tapauksessa oli sen sijaan kyse oikeuksista, 
joita ei ollut sopimuksentekohetkellä edes olemassa ja joista ei siksi ollut edes sovittu. Tämän vuoksi hiljaisen hy-
väksynnän kynnystä on pidettävä korkeana eikä markkinaoikeus katsonut tapauksessa tapahtuneen internetkäytön 
hiljaista hyväksyntää (MAO 191/15, kohdat 31, 61 ja 69). Vrt. Helsingin hovioikeuden Kolmas Nainen -tapaus, 
jossa musiikin kustannussopimusten pätemättömäksi määrääminen, purkaminen tai kohtuullistaminen ei tullut ky-
seeseen, koska ensimmäinen reklamaatio oli esitetty vasta noin 20 vuotta sopimuksenteon jälkeen (Helsingin HO 
20.12.2013 S 13/676, s. 13–14).  
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tasavertaisten neuvottelukumppaneiden kohdalla kyseenalaista. Markkinaoikeuden ratkaisu no-

jaakin heikomman osapuolen suojaan tekijänoikeussopimuksissa ja vahvistaa sovittelun perim-

mäistä tarkoitusta, joka on epätasapainoisten sopijapuolten velvoitteiden tasapainottaminen.  

4.3.4 Luovutettujen oikeuksien hyödyntämättömyys 

Jälkiperäistä kohtuuttomuutta edustaa myös tilanne, jossa luovutuksensaaja ei käytä tälle yksin-

omaisesti luovutettuja oikeuksia kohtuullisessa ajassa. Edellytyksenä kohtuuttomuudelle on täl-

löin se, että luovutuksensaajalla ei ole hyväksyttävää syytä olla käyttämättä oikeuksia eikä tällä 

ole aikomustakaan käyttää niitä. Yksinomaisessa luovutuksessa tällainen hyödyntämättömyys 

tarkoittaisi sitä, että myöskään taiteilija itse ei voisi hyödyntää oikeuksiaan, jolloin oikeudet jäävät 

täysin hyödyntämättä – tämä ei olisi tekijänoikeuden kannalta tavoiteltava tila.237 Oikeuksien 

hyödyntämättömyys voi johtua esimerkiksi siitä, että luovutettavat oikeudet on määritelty levy-

tyssopimuksessa varmuuden vuoksi liian väljästi.238 Tällöin kyse voi sinänsä olla myös alkuperäi-

sestä kohtuuttomuudesta.239 

Oikeuksien hyödyntämättömyyttä havainnollistaa Kouvolan hovioikeudessa käsitelty tapaus. 

Tapauksessa musiikin kustantaja oli toiminut passiivisesti eikä ollut ryhtynyt teosten levittämi-

seen ja markkinointiin kustannussopimusten mukaisesti. Kustantaja ei myöskään ollut painatta-

nut nuotteja, vaikka se tuomioistuimen mukaan olisi ollut kustannussopimuksen olennainen si-

sältö. Käräjäoikeus totesi näistä syistä kustantajan syyllistyneen sopimusrikkomukseen.240 Tapaus 

eteni Kouvolan hovioikeuteen, jonka mukaan säveltäjällä oli oikeus purkaa kustannussopimuk-

sen kustantajan sopimusrikkomusten vuoksi. Koska kyseessä oli ollut sopimusrikkomus, hovi-

oikeus ei erikseen ottanut kantaa sopimusten kohtuullisuuteen.241 Vaikka tapaus koskee sopi-

musrikkomusta eikä hyödyntämättömyyteen liittyvää kohtuuttomuutta, tapaus havainnollistaa 

 

237 HE 181/2014, s. 51.  

238 Lehtisen mukaan jos luovutettavat oikeudet on ilmaistu hyvin väljästi, kyse voi olla levy-yhtiön varmuuden 
vuoksi tekemästä ratkaisusta tai tietoisesta valinnasta – mitä enemmän oikeuksia levy-yhtiö saa, sitä enemmän mah-
dollisuuksia tällä on saada tuloja. Tällöin levy-yhtiölle siirtyy oikeuksia, joita yhtiö ei välttämättä edes tarvitse tai 
käytä. Tätä voi Lehtisen mukaan pitää kohtuuttomana (Lehtinen 2009, s. 29–31 ja 75). Toisaalta tekijänoikeuslain 
esitöissä on huomioitu myös luovutuksensaajan näkökulma: luovutuksensaajalle laaja oikeuksien luovutus on tär-
keää, koska se helpottaa uuden teknologian käyttöönottoa ja pärjäämistä alan kilpailussa. Oikeudenloukkauksiin on 
myös helpompi puuttua, jos luovutuksensaaja on saanut yksinoikeudet eikä käyttöoikeuksia. Lisäksi kaikkien oi-
keuksien luovutus voi olla edellytys monikanavaiselle julkaisemiselle (HE 181/2014, s. 21–22).  

239 Tällainen tilanne voi edustaa joko alkuperäistä tai jälkiperäistä kohtuuttomuutta riippuen siitä, tarkastellaanko 
sopimusta laadittaessa tehtyä liian laajaa luovutusta vai sopimuksenteon jälkeistä aikaa, kun levy-yhtiö ei hyödynnä 
saamiaan oikeuksia. Alkuperäisen kohtuuttomuuden osalta sovittelu nojautuu ajatukseen artistista heikompana neu-
vottelijana – muutenhan artisti olisi voinut levytyssopimusneuvotteluissa kieltäytyä liian laajasta ehdosta – sekä 
lähioikeuden perustaan esittävän taiteilijan henkilökohtaisena yksinoikeutena.  

240 Riihimäen KO 26.2.1997 96/127, s. 14 ja 16–17.  

241 Kouvolan HO 31.3.1998 S 97/133, s. 5.  
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luovutettujen oikeuksien hyödyntämisen tärkeyttä. Pirkanmaan käräjäoikeus puolestaan käsitteli 

levytyssopimuksen sovittelua koskevassa tapauksessa tilannetta, jossa levyä ei ollut laitettu fyy-

sisesti myytäväksi eli sitä ei ollut saatettu markkinoille, vaikka tämä on ollut yksi levytyssopimuk-

sen päätarkoituksista. Käräjäoikeus otti tämän huomioon harkinnassaan, jossa päätyi sopimuk-

sen sovitteluun.242 

TekL 33, 34 ja 40 §:ssä on kustannus- ja elokuvaamissopimuksia koskevat säännökset, joiden 

mukaan tekijällä on oikeus purkaa sopimus ja pitää saamansa palkkio, jos luovutuksensaaja ei 

ole julkaissut teosta tai valmistanut ja saattanut yleisön saataville elokuvateosta. Tekijänoikeus-

lakiin ei sisälly yleisesti kaikkia tekijänoikeussopimuksia koskevaa vastaavaa säännöstä. Näin ol-

len nykyisessä laissa ei ole levytyssopimuksia koskevaa säännöstä, joka ratkaisisi oikeuksien hyö-

dyntämättömyyteen liittyvät kohtuuttomuustilanteet. TekL 45.7 §:n mukaisesti TekL 33, 34 ja 

40 § eivät edes sovellu esittävään taiteilijaan, joten jos hyödyntämättömyyteen liittyvä purkuoi-

keus säädettäisiin, sen tulisi ulottua myös esittäviin taiteilijoihin ollakseen hyödyksi artisteille. 

Tällainen säännös olisi yksinkertainen tapa ehkäistä oikeuksien hyödyntämättömyyden sovitte-

lutarvetta, mutta tekijänoikeustoimikunnan mietinnössä esitetyllä tavalla tekijöiden ja käyttäjäyri-

tysten mielipiteet purkamisoikeutta koskevasta sääntelystä ovat jyrkän vastakkaiset.243  

4.4 Työsopimuksen luovutusehtojen kohtuuttomuus 

4.4.1 Työsopimuslain 10:2 § 

Työoikeudessa kohtuudella on keskeinen merkitys, koska työsopimuksen sopijapuolet ovat läh-

tökohtaisesti edellä kuvatusti epätasavertaisessa244 asemassa. Tämän vuoksi työsopimuslain oma 

sovittelusäännös 10:2 § heijastaa työoikeuden ydinarvoja.245 Säännös on tekijänoikeuslain ja oi-

keustoimilain sovittelusäännöksiin verrattuna lyhyt: jos työsopimuksen ehdon soveltaminen olisi 

hyvän tavan vastaista tai muutoin kohtuutonta, ehtoa voidaan sovitella tai se voidaan jättää huo-

mioon ottamatta.246 TSL 10:2 §:ää sovelletaan työsopimuksen tekijänoikeuden ja lähioikeuden 

 

242 Pirkanmaan KO 14.4.2011 L 10/23676, s. 15–16.  

243 Tekijänoikeustoimikunnan mietintö 2010:9, s. 37–39.  

244 Esim. HE 157/2000, s. 47–48.  

245 Engblom 2010, s. 24.  

246 Nykyistä säännöstä edeltänyt pykälä (vuoden 1970 työsopimuslain 48.3 §) koski muita kuin palkkaa koskevia 
ehtoja. Voimassa oleva työsopimuslain kohtuullistamispykälä koskee sen sijaan myös palkan kohtuullistamista. Hal-
lituksen esityksessä mainitaan, että TSL 10:2 § koskee palkan kohtuullistamista vain, jos työsopimuksessa on yli-
päänsä sovittu palkasta. Jos palkasta ei ole sovittu eikä työehtosopimusta ole, sovelletaan vähimmäispalkkaa koske-
vaa TSL 2:10 §:ää (HE 157/2000, s. 114–115). Tulee huomata, että TSL 10:2 §:n mukainen kohtuuttomuus tarkoit-
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luovutusehtoihin, koska TekL 29 §:n 5 momentin mukaan työsopimuksessa sovitun tekijänoi-

keuden luovutuksen ehdon sovittelun osalta noudatetaan TSL 10:2 §:ää.247 Tekijänoikeuslain 

mukainen kohtuuttoman sopimusehdon sovittelu ei siis sovellu työsopimuksessa tehtyyn luo-

vutukseen. TSL 10:2 § koskee kuitenkin vain yksittäisen sopimusehdon sovittelua, joten jos so-

pimusta tulisi sovitella muiltakin osin tai koko sopimuksen tai osan siitä tulisi raueta, tulee so-

vellettavaksi OikTL 36.2 §.248 Oikeustoimilain sovittelusäännös tulee kyseeseen myös silloin, kun 

soviteltavana ei ole työsopimuksen ehto vaan työsuhteeseen liittyvän muun sopimuksen ehto.249 

Tarkoitus lienee, että TSL 10:2 §:ää tulkitaan muutenkin yleisen sovittelusäännöksen suuntai-

sesti.250  

Monesti tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien luovutuksesta sovitaan muulla sopimuksella kuin 

työsopimuksella, vaikka luovutus tapahtuisikin työsuhteen ohessa.251 Jos oikeuksien luovutuk-

sesta ei sovita työsopimuksessa, TSL 10:2 § ei sovellu. Tässä tutkimuksessa oletuksena kuitenkin 

 

taa kohtuuttomuutta kumman tahansa sopijapuolen kannalta – myös työnantajan kannalta kohtuuttomaksi muo-
dostuva ehto on soviteltavissa (HE 157/2000, s. 115). Työnantajan olosuhteista johtuva kohtuullistaminen on kui-
tenkin hyvin harvinaista (Äimälä ja Kärkkäinen 2017, s. 597).  

247 Tätä on vielä selvennetty hallituksen esityksessä, jossa todetaan: ”Ehdotettavat 29 §:n säännökset eivät näin ollen 
vaikuttaisi tilanteisiin, joiden osalta tekijänoikeuden luovutuksesta on säädetty työsopimuslaissa ja tekijänoikeuden 
luovutus perustuu työsopimukseen.” (HE 181/2014, s. 51) Oikeuskirjallisuudessa tätä hallituksen esityksen kohtaa 
on tulkittu siten, että työsopimuslain sovittelusäännöstä sovelletaan, jos tekijänoikeus on luovutettu työsopimuk-
sella (Harenko ym. 2016, s. 371).  

248 HE 157/2000, s. 115. Vuoden 1987 komiteanmietinnön mukaan oikeustoimilain sovittelusäännös soveltuu te-
kijänoikeussopimuksiin riippumatta siitä, liittyvätkö ne työsuhteeseen vai eivät (KM 1987:7, s. 128). Sekä työsopi-
muslain että oikeustoimilain kohtuullistamissäännöksissä on tarkoitus suojata etenkin heikompaa sopijapuolta (Hie-
tala ym. 2020, s. 587). Mielestäni näissä sovittelusäännöksissä on kuitenkin ero, koska työoikeuden lähtökohtana 
on työntekijän suojaaminen heikompana sopijapuolena, kun taas yleisessä sopimusoikeudessa lähtökohtana on 
usein sopimuskumppaneiden välinen tasapaino. Näin ollen myös kohtuussäännösten arvioinnissa on väistämättä 
eroja. TSL 10:2 §:n kattamassa tilanteessa esimerkiksi tuskin tarvitsee erikseen puntaroida sopijapuolten välistä 
asemaeroa, kun taas OikTL 36 §:n arvioinnissa nimenomaan arvioidaan, onko sopijapuolten välillä ollut epätasa-
painoa. Oikeustoimilain kaltaisesti myös TekL 29 §:ssä joudutaan arvioimaan, ovatko sopimuskumppanit epätasa-
vertaisia vai eivät. Tässä piileekin yksi ero työsopimuslain ja tekijänoikeuslain sovittelusäännösten taustoissa.  

249 Äimälä ja Kärkkäinen 2017, s. 595. Tällainen tilanne on ollut esimerkiksi tapauksessa KKO 1995:86, jossa sovi-
teltiin OikTL 36 §:n nojalla työntekijän maksettavista korvauksista ja työsuhteen päättymisestä tehtyä sopimusta.  

250 Nykyisen TSL 10:2 §:n esitöissä ei ole määritelty, miten kohtuuttomuutta tulee arvioida tai miten arviointi kyt-
keytyy oikeustoimilakiin. Edeltävän työsopimuslain sovittelusäännöstä (vuoden 1970 työsopimuslain 48.3 §) kos-
kevassa hallituksen esityksessä (HE 228/1969) ei myöskään määritellä, miten kohtuuttomuutta arvioidaan tai miten 
arviointi kytkeytyy oikeustoimilakiin. Tästä päätellen säännöstä joka tapauksessa arvioidaan oikeustoimilain yleisen 
sovittelusäännöksen mukaisesti, koska nähdäkseni OikTL 36 §:stä poikkeava sovitteluarviointi edellyttäisi erillistä 
perustelua. Tällaista perustelua ei työsopimuslain esitöistä löydy. Päätelmääni tukee se, että TSL 10:2 §:n esitöissä 
kyllä mainitaan OikTL 36 §, minkä lisäksi esitöissä todetaan säännöksen vastaavan yleisiä sopimusoikeudellisia pe-
riaatteita (HE 157/2000, s. 114–115). Lisäksi korkein oikeus on käytännössään todennut, että ”arvioitaessa työso-
pimusehdon soveltamisen kohtuuttomuutta huomioon on otettava työsopimus kokonaisuutena sekä työntekijän ja 
työnantajan olosuhteet muutoin” (KKO 2019:28, kohta 25). Tämä toteamus heijastaa oikeustoimilain mukaista 
tulkintakaavaa, koska siinä mainitaan arviointikriteereinä OikTL 36.1 §:ssäkin lueteltuja elementtejä.  

251 HE 181/2014, s. 9. Tarkalleen hallituksen esityksessä todetaan seuraavasti: ”Työsuhteessa sovellettaviksi tulevia 
työsopimuslain säännöksiä ei käytännössä useinkaan sovelleta tekijänoikeuden luovutukseen, koska työsuhteissa ja 
erityisesti oikeuksien yksittäisten luovutusten tilanteissa tekijänoikeuden luovutuksesta sovitaan pääsääntöisesti 
erikseen eikä nimenomaisella työsopimukseen sisältyvällä ehdolla.” Myös OKM:n selvityksessä on todettu, että 
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on, että lähioikeuksista luovutaan osana työsopimusta eikä erillisessä sopimuksessa. Tämä lienee 

studiomuusikoiden työsopimuksille tyypillistä, koska studiomuusikoiden pääasiallinen työ on 

soittaa musiikkia talletettavaksi ja lähioikeuksien luovutus on siten olennainen osa työtehtävien 

ja palkan määrittämistä.  

Koska studiomuusikoiden työsuhteita koskee työehtosopimus, tulee myös TES:n ehdot ottaa 

huomioon työsopimuksen ehtoja arvioitaessa. Työsopimuksen ehto saattaa olla TES:n vastai-

nen, jos ehto on työntekijälle epäedullisempi kuin TES:n ehto. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, 

jos studiomuusikolle maksetaan matalampaa korvausta kuin mitä TES:ssä on sovittu. Tällöin 

kohtuullistamista ei tarvita, koska ehto on sellaisenaan mitätön ja TES:n asiaa koskeva ehto tulee 

sovellettavaksi. Oikeudet siirtyvät nimittäin levy-yhtiölle vain sillä edellytyksellä, että studiomuu-

sikko saa vähintään TES:ssä määritellyn palkan.252 Studiomuusikko ja levy-yhtiö voivat kuitenkin 

halutessaan sopia laajemmasta lähioikeuksien luovutuksesta kuin mitä TES kattaa253, kunhan 

TES:n vähimmäisehtoja ei aliteta. Tällöin kohtuullistaminen voi tulla kyseeseen. Jos siis työso-

pimuksen ehto koskee oikeuksien luovutusta, josta ei ole sovittu TES:ssä, tai jos työsopimuksen 

ehto on TES:n vastaavaa ehtoa studiomuusikolle edullisempi mutta silti käsillä olevassa kon-

tekstissa kohtuuton, tulee työsopimuksen ehdon sovittelu arvioitavaksi.  

Opetusministeriön selvityksessä on musiikkialan osalta todettu, että työsopimusten tekijänoi-

keuteen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan useimmiten neuvottelemalla ja riitatilanteita on hyvin 

vähän.254 Neuvottelu onkin joka tapauksessa tuomioistuimen sovitteluun nähden ensisijainen 

keino pyrkiä kohtuullisempaan sopimukseen.255 Musiikkialan työsopimusten vähäiset ongelmat 

liittyvät todennäköisesti siihen, että äänitysprosessia varten on laadittu työehtosopimus. TES 

kattaa kaikki yleisimmät studiomuusikon työsuhteessa tarvittavat ehdot ja Muusikkojen liitto on 

neuvotellut sen muusikoiden puolesta, minkä vuoksi TES:stä poikkeavat ehdot, joita tulisi sovi-

tella, lienevät melko harvinaisia.  

 

työsopimuslain sovittelusäännös tulee harvoin käyttöön, koska luovutuksesta sovitaan yleensä erikseen (OKM:n 
selvitys 2014, s. 6).  

252 Lehtinen 2009, s. 48. Studiomuusikon asema todella on turvattu työehtosopimuksen avulla. Lehtinen on nosta-
nut esiin mielenkiintoisen huomion siitä, että työsuhteeseen liittyvän sääntelyn ja työehtosopimusten vuoksi esi-
merkiksi studiomuusikoille tuleva korvaus työstään ja oikeuksiensa luovuttamisesta voi olla jopa suurempi kuin 
korvaus, jonka levytyssopimuksen tehnyt artisti saa (Lehtinen 2009, s. 78).  

253 Lehtinen 2009, s. 48, ja OKM:n selvitys 2014, s. 13.  

254 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:17, s. 21–22.  

255 Hietala ym. 2020, s. 588.  
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4.4.2 Kohtuuttomuustilanteet studiomuusikon työsuhteessa 

Studiomuusikon työsopimuksen osalta jälkiperäinen kohtuuttomuus lienee todennäköisempää 

kuin alkuperäinen256, koska sopimuksentekohetkellä työehtosopimus melko pitkälti turvaa alku-

peräisen kohtuullisuuden. Työsopimuksiin sisällytettyjä luovutusehtoja koskevat melko pitkälti 

samat kohtuuttomuustilanteet, joita edellä käsittelin levytyssopimusten alkuperäisen ja jälkipe-

räisen kohtuuttomuuden osalta. Esimerkiksi levytyssopimuksen kohtuuttomuustilanteiden mu-

kaisesti myös työsopimuksessa voidaan pitää kohtuuttomana ehtoa, jolla työntekijä siirtää työn-

antajalleen kaikki oikeutensa – mukaan lukien tulevat oikeudet ja käyttömuodot, joita ei vielä 

tunneta. Tällaisessa tilanteessa kohtuuttomuutta korostaa se, jos luovutuksesta ei makseta eril-

listä korvausta vaan pelkkä normaali palkka.257 Lainsäädännön muutosten ja teknologian kehi-

tyksen lisäksi luovutetut oikeudet voivat laajentua silloin, kun työnantajayrityksen liiketoiminta 

muuttuu ja laajenee uusille aloille.258 

Niin ikään työsopimuksen ehto, jossa työnantajalle luovutetaan laajemmin oikeuksia kuin tämä 

tosiasiassa tarvitsisi, voi olla kohtuuton. Kyse on tilanteesta, jossa työnantaja ei todellisuudessa 

tarvitse oikeuksia toiminnassaan taikka kilpailuasemansa tai liikesalaisuuksiensa turvaamiseksi.259 

Tämä kohtuuttomuustilanne vastaa levytyssopimusten osalta mainittua hyödyntämättömyyttä. 

Jos tarpeettoman laajaksi kirjatun luovutusehdon taustalla oleva sopijapuolten tarkoitus on työn-

antajan toiminnan kannalta välttämättömien oikeuksien luovuttaminen, sopimusehtoa voidaan 

kohtuullistaa vastaamaan sopijapuolten tarkoitusta. Työsopimuksissa voidaankin käyttää tulkin-

taperiaatteena normaalikäyttöoikeutta, jossa epäselvät luovutustilanteet standardisoidaan nor-

maalikäyttöoikeuden mukaisiksi riippumatta siitä, olisiko työnantajalle luovutettu enemmän vai 

vähemmän oikeuksia kuin on tarpeen. Tämä suojaa työntekijää siltä riskiltä, mikä artistilla on 

levytyssopimuksissa luovutettujen turhan laajojen oikeuksien suhteen. Työsopimuksessa tapah-

tuvan luovutuksen laajuus selviää siis epäselvässä tilanteessa normaalikäyttöoikeudella, mutta 

luovutuksen muut ehdot – kuten kesto ja korvaus – jäävät levytyssopimusten tapaan auki.  

 

256 Työsuhteeseen liittyvän tekijänoikeusluovutuksen alkuperäistä kohtuuttomuutta on käsitelty markkinaoikeuden 
Iron Sky -tapauksessa, jossa työntekijä vaati TekL 29 §:n mukaista sovittelua korvauksen mataluuden vuoksi. Mark-
kinaoikeus hylkäsi sovitteluvaatimuksen, koska sopimus oli laadittu yksiselitteisesti ja sen ehdot oli hyväksytty tie-
toisesti (MAO 302/18, kohdat 94–97).  

257 Harenko ja Rapinoja 2007, s. 10.  

258 Lohi 2009, s. 32–33.  

259 Harenko ja Rapinoja 2007, s. 12.  
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Työsopimuksiin sisältyvien tekijänoikeus- tai lähioikeusluovutusten kohtuullisuudesta ei löydy 

juurikaan käytäntöä, mikä hankaloittaa nykytilanteen ymmärtämistä ja varsinaisen vertailun te-

kemistä. Työsopimuksiin kirjattujen lähioikeuksien luovutusehtojen sovittelu vaikuttaa kuiten-

kin saatavilla olevien tietojen valossa vastaavan levytyssopimusten sovittelua. Sopimustyyppien 

välillä piilevät erot eivät löydykään sovittelusta, vaan sopimusehtojen ennakollisesta sääntelystä, 

työehtosopimuksesta ja työsopimukseen sovellettavista tulkintaperiaatteista, kuten normaali-

käyttöoikeudesta. Yhteenvetona voi siis todeta, että todennäköisesti levytyssopimuksen ja stu-

diomuusikon työsopimuksen sovitteluiden välillä ei juurikaan ole eroa, koska kumpikin sovitte-

lusäännös perustuu samaan oikeustoimilain yleiseen sovittelusäännökseen. Erot näiden sopi-

mustyyppien välillä löytyvät muualta kuin jälkikäteisestä kohtuullistamismenettelystä.  

4.5 Yhteenveto levytyssopimusten ja studiomuusikoiden työsopimusten sovittelusta  

Levytyssopimuksen kohtuullisuuteen pyritään tekijänoikeuslaissa pääasiassa sovittelun kautta. 

Lisäksi levytyssopimuksiin voi soveltua SopEhtoL, jossa puututaan elinkeinonharjoittajien väli-

siin kohtuuttomiin sopimusehtoihin. Myös tekijänoikeussopimuksia koskeva suppean tulkinnan 

periaate vaikuttaa artistin hyväksi, vaikka tulkintaperiaatetta ei olekaan kirjattu lakiin. Oikeudes-

tamme löytyy siis monia työkaluja, joilla voidaan puuttua levytyssopimusten ehtoihin etenkin 

jälkikäteisesti eli sopimuksenteon jälkeen.  

Koska sovittelu kohdistuu nimenomaan kohtuuttomiin ehtoihin, voidaan sovittelua tarkastele-

malla tunnistaa levytyssopimusten ongelmakohtia. Tutkimukseni perusteella levytyssopimuksille 

tyypillisiä mahdollisia kohtuuttomia ehtoja ovat ainakin liian ankarat rojalteihin liittyvät ehdot, 

luovutuksen rajoittamaton kesto tai irtisanomismahdollisuuden puuttuminen sekä velvollisuus 

tehdä saman levy-yhtiön kanssa muitakin sopimuksia. Tällaiset ehdot eivät välttämättä ole aina 

kohtuuttomia, mutta niiden käyttämisessä piilee riski siitä, että ehto ylittää kohtuuttomuuden 

rajan.  

Lisäksi levytyssopimus voi ajan myötä muuttua jälkiperäisesti kohtuuttomaksi. Jos levytyssopi-

mus koskee myös tulevia oikeuksia ja sopimuskauden aikana syntyy uusia oikeuksia tai käyttö-

muotoja, joista artisti ei saa lisäkorvausta, ehto voi olla kohtuuton. Kyseessä voi olla kohtuuton 

ehto myös, jos levytyssopimuksessa luovutetaan oikeuksia, joita levy-yhtiö ei tarvitse tai hyö-

dynnä. Lisäksi kannattaa huomioida tilanne, jossa artisti menestyykin odottamattoman hyvin ja 

aloittelevalle artistille tehdyt rojaltiehdot ovat artistin menestykseen nähden ankaria. Tällainen 

ehto ei yleensä ole kohtuuton, koska aloittelevan artistin menestyksestä ei ole taetta ja levy-yh-

tiön on voitava hallita liiketoiminnallisia riskejään sopimusta tehdessään. Tällaisessa tilanteessa 
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tyytymätön artisti saattaa kuitenkin syystä tai toisesta riitauttaa kohtuuttomiksi kokemansa eh-

dot, jos levy-yhtiö ei suostu uudelleenneuvotteluun.  

Työsopimuksia koskevat samat kohtuuttomuustilanteet kuin levytyssopimuksia. Studiomuusi-

koiden työsopimuksia tai ylipäänsä tekijöiden tai esittävien taiteilijoiden työsopimuksia koskevia 

sovittelutapauksia ei kuitenkaan ole käsitelty oikeuskäytännössä, minkä vuoksi työsopimusten 

luovutusehtojen kohtuullisuuden rajanveto on hankalaa. Tämä oikeuskäytännön puute liittynee 

ainakin studiomuusikoiden osalta siihen, että alalla vallitsee työehtosopimus, joka ehkäisee räi-

keimpiä kohtuuttomuuksia; työehtosopimuksen kanssa ristiriitainen työntekijälle epäedullinen 

ehto on mitätön. Voikin siis todeta, että levytyssopimusten ja työsopimusten ero ei ole niiden 

sovittelussa, vaan muissa niihin liittyvissä tekijöissä. Yhtenä merkittävimpänä erona on työehto-

sopimus, joka turvaa studiomuusikon työsuhteeseen yhteisesti neuvotellut vähimmäisehdot.  

Tässä luvussa jäsentelemäni sovittelulle alttiit ehdot perustuvat tutkimaani oikeuskäytäntöön 

sekä esitöissä ja oikeuskirjallisuudessa mainittuihin tilanteisiin. Lista tunnistamistani kohtuutto-

muustilanteista ei kuitenkaan ole tyhjentävä, koska oikeuskäytännön määrä on pieni. Suuri osa 

levytyssopimusten ehtoihin liittyvistä ongelmista jää todennäköisesti käsittelemättä tuomioistui-

messa, mikä hankaloittaa nykyisen oikeustilan ja levytyssopimusten nykyisen kohtuullisuustilan-

teen hahmottamista. Todennäköisesti mainitsemieni kohtuuttomien ehtojen lisäksi on siis myös 

muita sopimusehtoja, joiden kohtuuttomuus on ratkaistu sopijapuolten välisin neuvotteluin tai 

joiden kohtuuttomuuteen ei ole puututtu lainkaan.  

Lisäksi tulee huomata, että sovittelua tarkastelemalla saa käsityksen vain yksittäisten sopimuseh-

tojen kohtuuttomuudesta, ei yleisestä sopimuskäytännöstä. Sopimuskäytäntöön voitaisiin puut-

tua SopEhtoL:n avulla, mutta kappaleessa 3.4 käsitellyn perusteella lain soveltuminen levytysso-

pimuksiin voi olla hankalaa. Ongelmallista on siis alan käytäntö ja se, voiko nykyistä levytysso-

pimuskäytäntöä pitää TekL 29 §:n mukaisena alan hyvänä sopimustapana. Käytäntöä esimerkiksi 

optioalbumeiden sisällyttämisestä levytyssopimuksiin ei ole riitautettu, minkä vuoksi sitä voisi 

sinänsä pitää yleisesti hyväksyttynä. Toisaalta jos artistien edustaja pääsisi kollektiivisesti neuvot-

telemaan levytyssopimuksista yksittäistä artistia vahvemmalla neuvotteluvoimalla, pyrittäisiin 

optioalbumeista varmastikin eroon tai ainakin niiden määrä pyrittäisiin minimoimaan. Nykyisel-

lään levytyssopimukset koostuvat siis vielä siinä määrin vakioehdoista, ettei artistien tahto vält-

tämättä lainkaan näy sovituissa ehdoissa – tätä tuskin voi pitää yhteisesti sovittuna alan käytän-

tönä, vaikka se onkin vakiintunutta. Yksi nykytilan haasteista onkin se, miten artistien neuvotte-

luasemaa saadaan kohennettua siten, että aloittelevat artistit voivat vaikuttaa levytyssopimuk-

siinsa ja siten myös alan käytäntö alkaisi heijastaa molempien sopijapuolten näkemystä.  
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5 Miten levytyssopimusten kohtuullisuus tulisi turvata?  

5.1 Osapuolten aktiivisuus 

Edellisessä luvussa käsiteltiin, missä tilanteissa levytyssopimus saattaa olla kohtuuton. Yksinker-

taisin keino tällaisten kohtuuttomien ehtojen välttämiseksi olisi se, että osapuolet omatoimisesti 

kehittäisivät toimintamallejaan. Jos edellisen luvun kohtuuttomuustilanteiden kautta loisi ohjeita 

levytyssopimuksen laatijoille ja neuvotteluosapuolille, liittyisivät ohjeet suureksi osaksi artistin 

huomioimiseen. Sovittelu perustuu nimittäin hyvin usein osapuolten epätasavertaiseen neuvot-

teluasemaan, joten artistin asemaa tukemalla levy-yhtiö voi varmistua siitä, että sopimuksen si-

sältöä ei jälkikäteen muuteta sovittelun kautta.  

Bagehot on luetellut toimia, joilla levy-yhtiö voi varmistua sopimuksen kohtuullisuudesta. Mo-

net Bagehotin mainitsemista toimintamalleista liittyvät nimenomaan artistin neuvotteluaseman 

tukemiseen. Levy-yhtiö voi esimerkiksi omalla kustannuksellaan varmistaa, että artisti saa neu-

votteluihin juridista apua260, ja vakioehtojen kannattaa koskea vain sopimuksen rutiininomaisia 

osioita, kun taas keskeisistä kohdista tulisi aidosti neuvotella. Jos sopimuksessa tehdään poik-

keuksellisia ratkaisuja, niiden tulisi olla kaupallisesti perusteltuja. Lisäksi sopimuksen keston tu-

lisi olla määritelty ja artistilla tulisi olla irtisanomisoikeus, jos levy-yhtiö ei täytä velvollisuuksiaan. 

Ylipäänsä aloittelevankin artistin kanssa kannattaa pyrkiä reiluun sopimukseen, koska levy-yhti-

ölle on riskialtista, jos ankaraan sopimukseen sidottu artisti alkaa menestyä ja on tyytymätön 

sopimukseensa ja levy-yhtiöönsä.261  

Kohtuuttomuutta voi ennaltaehkäistä myös huolellisella sopimustekniikalla. Ennen kaikkea 

olennaista on sopia luovutuksen ehdoista täsmällisesti ja selkeästi riitojen välttämiseksi. Edellä 

mainittujen oikeustapausten ja niistä jäsenneltyjen kohtuuttomuustilanteiden kautta löytyy myös 

konkreettisia ehtoja, joilla sovittelu voidaan välttää. Esimerkiksi jos sopimukseen sisältyy tule-

vien oikeuksien tai käyttömuotojen luovutusta koskeva ehto, kannattaa sopimukseen kirjata 

myös mahdollisia lisäkorvauksia koskeva ehto. Lisäkorvausta koskeva ehto ennaltaehkäisee so-

vittelun tarvetta ja todennäköisyyttä. Jos levytyssopimus sisältää vakioehtoja, levy-yhtiön on 

 

260 Mielestäni etenkin alan käytännöstä poikkeavat ehdot kannattaa sisällyttää sopimukseen siten, että artistille pal-
kataan oma juridinen avustaja neuvotteluihin. Kohtuuttomuusarvioinnissa nimittäin usein käytetään alan sopimus-
käytäntöä mittapuuna ja siitä poikkeava ehto voi helpommin näyttäytyä kohtuuttomana (ks. esim. Wilhelmsson 
2008, s. 154–155), jos sopijapuolten välinen osaamisero on merkittävä. Artistin saama juridinen avustaja ehkäisisi 
sitä, että artistin katsottaisiin tällaisessa tilanteessa olevan heikompi sopijapuoli. Toisaalta juridisen asiantuntijan 
palkkaaminen johtaa todennäköisesti myös siihen, että alan käytännöstä poikkeavia ehtoja ei sovita, jos ne ovat 
artistille räikeän epäedullisia – juridinen avustaja auttaa artistia välttämään tällaiset ehdot.  

261 Bagehot 1990, s. 22.  
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syytä muistaa niihin liittyvät velvollisuudet esimerkiksi informoinnin suhteen, ja etenkin alalla 

vasta aloittelevien artistien osalta on tärkeää huolehtia, että artisti todella ymmärtää ehdot. 

Artistin asema saattaa levytyssopimuksen kestäessä muuttua hyvinkin radikaalisti, minkä vuoksi 

levytyssopimukseen on syytä kirjata mahdollisuus uudelleenneuvotteluun. Tällä tavalla levy-yh-

tiö voi pitää hyvät suhteet menestyneisiin artisteihinsa, mikä on tärkeää sopimussuhteen jatku-

miseksi.262 Pokkisen mukaan nykyään sopimuksia voidaankin usein neuvotella uusiksi, jos artis-

tin neuvotteluasema muuttuu.263 Tämä on järkevä lähtökohta ottaen huomioon myös sen, että 

uudelleenneuvottelu voi Euroopan komission teettämän tutkimuksen mukaan tehdä levytysso-

pimuksista oikeudenmukaisempia.264  

Yksi keino levytyssopimusten kohtuullisuuden lisäämiseksi ilman lainsäätäjän puuttumista on 

muiden kuin perinteisten levytyssopimusten suosiminen. Esimerkiksi master-sopimuksissa ar-

tisti on itse oman äänitteensä tuottaja, minkä vuoksi artistin ja levy-yhtiön välinen neuvotteluti-

lanne on tasapainoisempi kuin perinteisessä levytyssopimuksessa.265 Master- ja vastaavat sopi-

mukset, joissa artisti osallistuu itse äänitteen tuottamiseen, antavatkin artistille enemmän kont-

rollia omista oikeuksistaan, vähemmän riippuvuutta levy-yhtiöstä ja siten myös paremman neu-

votteluaseman. Erilaisten levytyssopimustyyppien yleistymistä voikin pitää sopimuskäytäntöä 

kohtuullistavana tekijänä.266  

 

262 Tatt 1987, s. 136. Ks. myös Greenfield ja Osborn 1998, s. 182. Tekijänoikeustoimikunnan mietinnön mukaan 
teknologian ja käyttömuotojen nykyisen kehitysvauhdin vuoksi sopimusten uudelleenneuvottelulle on tarvetta. 
Käyttäjäyritykset ovat kuitenkin todenneet, että uudelleenneuvotteluihin liittyy transaktiokustannuksia eikä jokai-
seen uuteen käyttömuotoon liittyvä uudelleenneuvotteleminen vastaa vauhdilla muuttuvan toimintaympäristön tar-
peita tai ole yritykselle kannattavaa. Äänitetuottajien intressit ovat kuitenkin toisenlaiset kuin muiden käyttäjäyritys-
ten – äänitetuottajan intressissä on, että kukin uusi käyttömuoto lisensoidaan erikseen, jotta kunkin markkinaseg-
mentin kanssa voidaan tehdä erillinen sopimus. Tällä tavoin äänitetuottaja maksimoi tulonsa. Äänitetuottajan ja 
artistin edut ovatkin siis tässä tilanteessa yhtäläiset (Tekijänoikeustoimikunnan mietintö 2010:9, s. 46–48).  

263 Pokkinen 22.6.2021.  

264 Euroopan komissio 2015, s. 148. Komission teettämässä tutkimuksessa todettiin, että jos sopimusehtoja uudel-
leenneuvotellaan, menestynyt artisti voi saada paremmat ehdot kuin aiemmin ja heikosti menestynyt artisti voi jou-
tua tyytymään aiempaa huonompiin ehtoihin. Uudelleenneuvottelu tekisi siis levytyssopimuksista oikeudenmukai-
sempia sen suhteen, että menestyneet saisivat paremmat ehdot ja heikosti menestyneet huonommat. Tämä kohta 
tutkimuksesta liittyi uusia käyttömuotoja koskeviin uudelleenneuvotteluihin, mutta huomio uudelleenneuvottelui-
den oikeudenmukaisuudesta pätee mielestäni myös muuhun uudelleenneuvotteluun.  

265 Lehtinen 2009, s. 23.  

266 Kaikki ehdotukset perinteisen levytyssopimuksen uudistamiseksi eivät ole toteuttamiskelpoisia, mistä esimerk-
kinä on isobritannialaisen Jane M. Tattin tekemä ehdotus. Hänen mukaansa levy-yhtiön suuri taloudellinen riskin-
otto ei ole este uusille toimintamalleille, jotka olisivat reiluja artisteille ja jotka toisaalta eivät myöskään vaikuttaisi 
levy-yhtiön tuottoihin. Tällainen toimintamalli olisi toteutettavissa kääntämällä äänitealan rojaltijärjestelyt omaksi 
peilikuvakseen: artistit pitäisivät oikeutensa itsellään ja levy-yhtiöt saisivat myynnistä rojalteja. Uusi asetelma vastaisi 
kirja-alan rojaltijärjestelyjä. Jos levy-yhtiö ei nykyisellä tavalla saisi oikeuksia haltuunsa, sen tulisi kuitenkin voida 
käyttää oikeuksia riittävän paljon hyväkseen. Sopimuksen tulisi siis olla riittävän kattava, jotta levy-yhtiön toiminta 
olisi yhä kannattavaa (Tatt 1987, s. 137–138). Tattin ehdotus on sinänsä mielenkiintoinen, mutta siinä ei ole huo-
mioitu levy-yhtiölle syntyviä äänitetuottajan lähioikeuksia. Kirja-alalla tällaisia oikeuksia ei ole olemassa eikä niistä 
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Osapuolet voivat siis omalla toiminnallaan pyrkiä tasapainoisempaan neuvotteluasetelmaan ja 

kohtuullisempiin ehtoihin. Tämä kuitenkin edellyttää oma-aloitteista toimintaa erityisesti levy-

yhtiöiltä, jotka ovat levytyssopimusten vahvempi osapuoli. Jotta levytyssopimusten kohtuulli-

suus voisi nojata pelkästään osapuolten omaan toimintaan ilman lainsäätäjän puuttumista, edel-

lyttäisi kohtuullisuuden toteutuminen nimenomaan levy-yhtiöiden proaktiivisuutta, mikä on on-

gelmallista – levy-yhtiöt eivät ole ainakaan toistaiseksi osoittaneet olevansa kyvykkäitä tällaiseen 

aktiivisuuteen. Tämän vuoksi lakiin perustuvat kohtuullisuusmekanismit lienevät tehokkaampia 

ja varmempia. Seuraavaksi onkin syytä puntaroida, miten sovittelu on onnistunut lakisääteisenä 

kohtuullisuusmekanismina ja mitä keinoja lainsäätäjän tulisi tämän lisäksi mahdollisesti ottaa 

käyttöön.  

5.2 Sovittelun ongelmat 

Oikeusjärjestelmässämme pyritään suojaamaan heikomman sopijapuolen asemaa ennaltaeh-

käisevin ja jälkikäteisin keinoin. Ennaltaehkäisevillä keinoilla sopijapuolten tasapainoa tavoitel-

laan jo ennen sopimuksen solmimista esimerkiksi pakottavalla lainsäädännöllä, kun taas jälkikä-

teiset keinot korjaavat sopijapuolten välistä epätasapainoa sopimuksenteon jälkeen sopimuksen 

tulkinnassa ja sovittelussa.267 Nykyisessä tekijänoikeuslaissa pääkohtuullisuusmekanismi on so-

vittelu eli sopimuksiin puututaan jälkikäteisesti. Sovittelu kohtuullisuusmekanismina on kuiten-

kin ongelmallinen eikä ole selvää, onko sovittelu riittävä ja tarkoituksenmukainen keino turvaa-

maan tekijänoikeussopimusten kohtuullisuutta.  

Keskeisin sovittelun ongelmista on sen soveltamisen vähäisyys. Sovittelusäännöksillä lainsäätäjä 

on siirtänyt kohtuullisuutta koskevan arvioinnin lainkäyttäjän tehtäväksi268, mutta toistaiseksi oi-

keuskäytäntöä ennen ja jälkeen uuden sovittelusäännöksen on niin vähän, että kohtuullisuusar-

viointia ei ole juurikaan syntynyt. Tämä on huomattu jopa uudessa DSM-direktiivissä, jonka 

 

siksi tarvitse välittää, mutta äänitteitä tehdessä taloudelliselle tuottajalle syntyy TekL 46 §:n mukaiset yksinoikeudet. 
Näin ollen vaikka artisti pitäisikin uudenlaisen sopimuksen myötä omat oikeutensa hallussaan, ei artisti voisi kovin-
kaan vapaasti päättää äänitteensä käytöstä, kun levy-yhtiö valvoisi omia lähioikeuksiaan. Tattin ehdotus voisi kui-
tenkin olla käyttökelpoinen esimerkiksi master-sopimuksissa, joissa artisti on itse äänitteensä tuottaja.  

267 Ämmälä 1995, s. 251. Annola on todennut, että heikompaa suojatessa tulisi pyrkiä ratkaisuihin, joissa osapuolten 
yksityisautonomiaan puututaan mahdollisimman vähän ja osapuolet voisivat vapaasti päättää sopimuksensa sisäl-
löstä ennakollisen sääntelyn asettamissa rajoissa. Vasta sopimuksen sisällön vahvistamisen jälkeen tulisi arvioida 
heikomman suojan tarvetta sovittelun näkökulmasta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että heikomman suojalla ei olisi 
roolia sopimuksen tulkinnassa. Annolan kannanotto näyttää ensi kädeltä olevan ristiriidassa tekijänoikeussopimus-
ten suppean tulkinnan periaatteen kanssa. Annolan mukaan heikomman suojelulle voi kuitenkin antaa tulkinnassa 
roolia, jos ensin selvitetään osapuolten tahtoilmaisut (Annola 1995, s. 9–10). Vastaavasti Hemmon mielestä koh-
tuullisuutta ei kuulu käyttää tulkintaperiaatteena sopimuksen sisältöä selvitettäessä ja vahvistettaessa (Hemmo 
2003a, s. 651). Annolan näkökulma sopii suppeaan tulkintaan, jota sovelletaan epäselvässä tilanteessa eli tilanteessa, 
jossa osapuolten tahtoilmaisuja tulkitsemalla ei löydy ratkaisua.  

268 HE 247/1981, s. 12 ja 50.  
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johdanto-osan kappaleessa 79 todetaan, että tekijät ja esittävät taiteilijat ovat yleensä vastahakoi-

sia vaatimaan oikeuksiaan tuomioistuimessa. Tekijänoikeuslain esitöiden mukaan käytännön 

pieni määrä johtuu siitä, että taiteilijat eivät haasta sopimuskumppaneitaan oikeuteen, koska pel-

käävät mahdollisia oikeudenkäyntikuluja ja oikeudenkäynnin vaikutusta tuleviin työmahdolli-

suuksiin.269 Lehtinen puolestaan on tutkimuksessaan eritellyt viisi syytä, miksi nimenomaan le-

vytyssopimuksista on vähän oikeuskäytäntöä: lojaalisuus sopimuskumppania kohtaan, kilpailu 

levy-yhtiön huomiosta, maineen menettämisen pelko, sopimusten sitovuuden periaate ja oikeus-

tilan epävarmuus.270 Nämä perusteet kytkeytyvät pitkälti samoihin syihin, miksi artisti on hei-

kompi osapuoli – artistille itse levytyssopimuksen olemassaolo on niin tärkeää, ettei sen koh-

tuuttomuuteen viitsitä puututa. Oikeustilan epävarmuus sen sijaan aiheuttaa noidankehän, koska 

ilman kohtuullisuutta määrittävää käytäntöä kohtuuttomuuteen vetoavan on vaikeaa arvioida, 

onko kyseessä kohtuuton sopimusehto vai ei. Jos tämän vuoksi pidättäydytään oikeudenkäyn-

nistä, ei selvyyttä sopimusehtojen kohtuuttomuuteen saada milloinkaan. Toisaalta oikeuskäytän-

nön vähäisyys ei liity pelkästään artistin asemaan vaan myös levytyssopimuksen luonteeseen yh-

teistoimintasopimuksena, jossa molemmilla puolilla on intressi pitää toinen tyytyväisenä. Tämän 

vuoksi voi olla, että riidat ratkaistaan mieluummin neuvottelemalla.  

Tekijänoikeuslain esitöissä todetusti ”oikeuskäytännön vähäisyydestä ei voida tehdä myöskään 

sitä päätelmää, että tarvetta tekijänoikeussopimusten sovittelulle ei olisi olemassa”.271 Oikeus-

käytännön pieni määrä ei siis kerro siitä, että ongelmia olisi vähän, vaan siitä, että sovittelu ei 

nykyisellään pysty ratkomaan näitä ongelmia.  

Sovittelusäännösten ainoa tarkoitus ei ole puuttua yksittäistapauksiin, joissa sopimukseen on 

kirjattu kohtuuttomia ehtoja; sääntelyn tavoitteena on myös ennaltaehkäistä kohtuuttomia eh-

toja. Tämä tavoite ilmenee tekijänoikeuslain sovittelusäännöksen perusteluista, joiden mukaan 

sovittelusäännöksen tavoitteena on kehittää osapuolten välistä neuvottelukulttuuria, kannustaa 

alan toimijoita kehittämään itse kohtuullista sopimuskäytäntöä ja vaikuttaa sopimusehtoihin jo 

ennakolta siten, ettei varsinaista sovittelua edes tarvittaisi. Tavoitteet saavutettaisiin vaikutta-

malla välillisesti tekijänoikeussopimuksiin lisäämällä tietoisuutta sovittelumahdollisuudesta ja eri 

 

269 LaVL 22/2014, s. 4. Toisaalta on huomattava, että vaikka oikeuskäytäntöä olisikin enemmän ja korkein oikeuskin 
olisi antanut asiasta tuomioita, tällä käytännöllä ei välttämättä ole suurta arvoa oikeuslähteenä. Sovittelutuomioiden 
prejudikaattiarvo on nimittäin matala. Matala prejudikaattiarvo johtuu Hemmon mukaan siitä, että korkeimman 
oikeuden sovitteluun liittyvät tuomiot eivät anna suoraa vastausta kohtuuden määrittelyyn, koska kohtuullistaminen 
nivoutuu aina kunkin tapauksen tosiseikastoon (Hemmo 2003b, s. 45). 

270 Lehtinen 2009, s. 70–71. Myös Salokannel on ottanut kantaa oikeuskäytännön vähäisyyteen – ks. Salokannel 
1990, s. 48.  

271 HE 181/2014, s. 20.  
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alojen hyvistä sopimustavoista.272 Kuusi vuotta sitten voimaan tulleen sovittelusäännöksen ei siis 

ollut määrä velvoittaa osapuolia kohtuullisempiin sopimusehtoihin, vaan sovittelusäännöksen 

oli tarkoitus kannustaa osapuolia ratkaisemaan sopimus- ja neuvottelukulttuurissa piilevät on-

gelmat itse.  

TekL 29 §:n tavoitteet ovat nähdäkseni melko idealistisia, koska ne nojautuvat toiveisiin sovit-

telusäännöksen pelotevaikutuksesta ja siihen, että levy-yhtiöt intoutuisivat oma-aloitteisesti jous-

tamaan omista eduistaan.273 Myös Wilhelmsson on kritisoinut eri sovittelusäännösten ennalta-

ehkäiseviä tavoitteita. Hänen mukaansa sovittelusäännösten merkitys lienee lähinnä symbolinen: 

säännösten olemassaolo viestii siitä, että kohtuuttomia ehtoja vastaan pyritään taistelemaan, 

mutta niiden tuoma suoja on oikeastaan pelkkä illuusio. Ongelmalliseksi tämän tekee se, että 

sovittelusäännösten olemassaoloa voidaan käyttää argumenttina sille, miksi jollekin alalle – kuten 

luovalle alalle – ei ole tarvetta laatia yksityiskohtaista sääntelyä ja luoda muita suojatoimenpi-

teitä.274  

Wilhelmssonin huomiot, jotka koskevat sovittelusäännöksiä ylipäänsä, soveltuvat myös TekL 29 

§:ään. TekL 29 § on nimenomaan symbolinen säännös, joka on tehty yksityiskohtaisemman 

sääntelyn välttämiseksi. Konkreettista arvoa sovittelusäännöksellä ei ole – Pokkinen arvioi, että 

TekL 29 §:n nimenomaisen kohtuullistamissäännöksen säätäminen ei ole tuottanut lisää oikeus-

käytäntöä eikä vaikuttanut mitenkään alan sopimuskäytäntöön.275 Sovittelusäännöksellä ei siis 

 

272 HE 181/2014, s. 24 ja 31. Lakivaliokunta huomautti, että myös OikTL 36 §:n tavoite on ennaltaehkäistä koh-
tuuttomia sopimusehtoja (LaVL 22/2014, s. 3). Oikeustoimilain sovittelusäännös on ollut olemassa jo niin kauan, 
että on vaikea ottaa kantaa siihen, onko sen ennaltaehkäisevä tavoite tekijänoikeussopimusten osalta toiminut. Sen 
sijaan selkeältä vaikuttaa, että oikeustoimilain kohtuuttomuuksia korjaava vaikutus ei ole ollut riittävän tehokas, kun 
oikeuskäytännön määrä on ollut niin vähäinen.  

273 TekL 29 §:n tavoitteena on parantaa sopimuskulttuuria, vaikka osapuolten tavoitteet ovat päinvastaiset. On 
melko toiveikasta odottaa, että pelkkä sovittelusäännöksen olemassaolo saisi vastahakoiset osapuolet neuvottelu-
pöytään puimaan hyvää sopimuskäytäntöä. Levytyssopimusten osalta nykytila perustuu pitkälti levy-yhtiöiden nä-
kemykseen hyvästä sopimuksesta, koska vakioehdot ovat yleisesti käytössä. Yhteisen hyvän sopimuskäytännön laa-
timinen tai kollektiivinen neuvottelu edellyttäisi siis sitä, että vahvempi sopijapuoli eli levy-yhtiö oma-aloitteisesti 
myöntyisi nykyistä heikompiin ehtoihin oman etunsa vastaisesti. Lainsäätäjä on ollut melko optimistinen tämän 
tavoitteen asettaessaan. Sopimuskulttuurin lisäksi on huomattava muitakin tavoitteita. Wilhelmssonin mukaan so-
vittelun ennaltaehkäisevä vaikutus näkyisi siinä, että ne ehdot, jotka tuomioistuin toteaa sovitteluprosessissa koh-
tuuttomiksi, todennäköisesti poistuvat sopimuskäytännöstä. Voisi myös ajatella, että sovittelusäännöksellä olisi sel-
lainen pelotevaikutus, ettei yritys sovittelumahdollisuudesta tietoisena pidä viimeiseen asti kiinni ehdoista, jotka 
artisti kokee kohtuuttomiksi (Wilhelmsson 2008, 180–181). Pelotevaikutusta heikentää kuitenkin voimakkaasti se, 
että levytyssopimukset eivät yleensä päädy soviteltaviksi, eikä kohtuuttomien ehtojen vähittäinen torjuminen oi-
keuskäytännön avulla toimi, jos oikeuskäytäntöä ei ole. Levytyssopimuksia ei päädy soviteltavaksi muun muassa 
siksi, että artisti pelkää maineensa menettämistä äänitealalla. Oikeuskäytännön vähäisyyden syy liittyy siis samaan 
seikkaan, jonka vuoksi sovittelua tarvitaankin – artistin asemaa sopijana ja musiikkialan toimijana tulisi tukea.  

274 Wilhelmsson 2008, s. 180–181.  

275 Pokkinen 22.6.2021.  
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ole korjattu niitä epätasapainoiseen neuvotteluasemaan liittyviä ongelmia, joihin säännöstä sää-

dettäessä nimenomaan pyrittiin puuttumaan.  

Wilhelmssonin mukaan sovittelu on kyllä toimiva täydentävä mekanismi muiden kohtuullisuus-

keinojen rinnalle, koska ennakollisella sääntelyllä ei ole mahdollista kattavasti ja pakottavasti 

säännellä kaikkia sopimusehtoja. Vaikka kaikkea onnistuttaisiinkin sääntelemään, yksittäinen 

ehto saattaa silti tietyssä soveltamistilanteessa olla kohtuuton, jolloin sovittelu tulee tarpee-

seen.276 Tekijänoikeussopimusten kohdalla sovittelusäännöstä tuskin voi kuitenkaan kutsua täy-

dentäväksi kohtuullisuuskeinoksi, koska pakottavaa sääntelyä ei ole lukuun ottamatta moraalis-

ten oikeuksien luovutusrajoitusta. Tekijänoikeussopimusten kohtuullisuusjärjestelmä on siis va-

jaa, kun se nojautuu pelkästään täydentäväksi mekanismiksi tarkoitettuun keinoon.  

Sovitteluun liittyy myös ennakoitavuus- ja oikeusvarmuusongelmia. Tuomas Lehtinen on tutki-

nut heikomman sopijapuolen suojaamista ja todennut, että ennakollinen heikompaa suojaava 

sääntely edistää ennakoitavuutta sopimuksen seurauksissa – sopijapuolet voivat luottaa sopi-

muksensa sisällön pysyvyyteen. Sovittelusäännökset sen sijaan heikentävät sopijapuolten mah-

dollisuutta luottaa sopimuksen sitovuuteen.277 Tämä ongelma on realisoitunut Isossa-Britanni-

assa, missä artistit aikoinaan veivät levytyssopimuksiaan ahkerasti oikeuteen. Tällaisen trendin 

potentiaalisena seurauksena on se, että levy-yhtiöiden voisi olla hyvin vaikea laatia aloittelevien 

artistien kanssa levytyssopimuksia, jos yhtiöillä ei olisi tietoa siitä, mikä on tuomioistuimen mie-

lestä kohtuullista.278  

Ennakoitavuuden ja oikeusvarmuuden lisäksi liiallisella sovittelulla voi olla koko toimialaa jar-

ruttavia vaikutuksia. Levy-yhtiö tekee aloittelevan artistin levytyssopimuksen taloudellisia riske-

jään halliten tietämättä, menestyykö artisti vai ei. Woollcombe on todennut, että jos aloitteleva 

artisti osoittautuu menestykseksi ja tuomioistuin sovittelee sen vuoksi levytyssopimuksen rojal-

tiehtoja, levy-yhtiöt eivät välttämättä ole enää yhtä halukkaita ottamaan riskejä ja sijoittamaan 

 

276 Wilhelmsson 2008, s. 182.  

277 Lehtinen 1995, s. 137. Sovittelun hintana on siis puuttuminen sopimuksen sitovuuteen (Pöyhönen 1988, s. 249). 
Tapauksessa KKO 2001:27 on vahvistettu, että kohtuullistamissäännökset ovat poikkeuksia sopimusten sitovuu-
desta. Sopimuksen sitovuus tarkoittaa pacta sunt servanda -periaatetta, jonka mukaan sopimukset sitovat niiden 
osapuolia. Sopimuksen sitovuus nivoutuu yhteen sopimusvapauden kanssa, koska sopimusvapauden mukaisesti 
tehty sopimus on yleensä myös sitova (Saarnilehto ja Annola 2018, s. 17, Aho 1982, s. 524–525, ja Aarnio 1987, s. 
400). Hemmon mukaan sopimuksen sitovuus ja kohtuullistaminen eivät kuitenkaan ole täysin toistensa vastakohtia, 
koska materiaaliseen sitovuuteen sisältyy vaatimus sopimusvelvoitteiden tietyntasoisesta tasapainosta. Sopimuksen 
sitovuus edellyttää siis sitä, että sopimus on modernin sopimusoikeuden silmissä jossain määrin hyväksyttävä. Näin 
ollen kohtuullistettavaksi tuleva ehto ei välttämättä muutenkaan olisi sopimusoikeudellisesti sitova (Hemmo 2003b, 
s. 47). 

278 Woollcombe 1987, s. 189.  
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uusiin artisteihin.279 Tämä on todellinen ongelma: jos levy-yhtiöitä kielletään hallitsemasta talou-

dellisia riskejään, niiden investointihalukkuus laskee. Tällöin kärsivät levy-yhtiöiden lisäksi myös 

artistit ja kaikki musiikista nauttivat ihmiset. Woollcomben esittämä ongelma tuskin kuitenkaan 

realisoituu Suomessa, koska tekijänoikeuslain esitöiden mukaan sovittelu ei tule kyseeseen, jos 

luovutuksensaajan odottamattoman suuret tuotot liittyvät normaaleihin liiketoiminnan riskeihin 

tai alan ennakoimattomuuteen.280 Levytyssopimuksia muutenkin sovitellaan niin harvoin, että 

sovittelulla ei voi katsoa olevan levy-yhtiöiden toimintaa ja investointihalukkuutta rajoittavaa 

vaikutusta. Laajemmasta näkökulmasta on kuitenkin hyvin tärkeää huomioida myös levy-yhtiöi-

den taloudellisten riskien painoarvo, jotta ääniteala ei sovittelun tai esimerkiksi liian ankaran 

sääntelyn vuoksi näivety.281  

Kaiken kaikkiaan sovitteluun liittyy siis useita ongelmia. Sovittelu on tekijänoikeussopimusten 

lähes ainoa282 kohtuullisuuskeino, eikä sitä voi pitää sellaisenaan riittävänä. Levytyssopimuksia 

tai tekijänoikeussopimuksia ylipäänsä on soviteltu tuomioistuimessa erittäin vähän, mistä pää-

tellen sovittelun toimivuus jälkikäteisenä kohtuullisuuskeinona ei ole onnistunut. Sovitteluun 

liittyvät ennaltaehkäisevät tavoitteet puolestaan ovat lähinnä symbolisia eivätkä konkreettisesti 

vaikuta sopijapuolten käytökseen. Sovitteluun liittyy edellä mainitusti ongelmia myös muun mu-

assa ennakoitavuuden ja oikeusvarmuuden vuoksi. Sovittelu ei kuitenkaan ole yksiselitteisesti 

toimimaton kohtuullisuusmekanismi. Jos ensisijaiseksi kohtuullisuusmekanismiksi laadittaisiin 

ennakollista lainsäädäntöä, sovittelu voisi olla toimiva täydentävä keino kohtuullisuuden turvaa-

miseksi ja sääntelyn katveeseen jääneiden kohtuuttomuustapausten löytämiseksi. Tällöin myös 

 

279 Woollcombe 1987, s. 190. Toisaalta Woollcombe toteaa myös, että tuomioistuimet ovat tasapuoliseen sopimuk-
seen pyrkiessään unohtaneet, että musiikkiala on pohjimmiltaan epäreilu ala. Nähdäkseni kohtuuttomia sopimuksia 
ei voi kuitenkaan kuitata toteamalla, että kohtuuttomuus nyt vain johtuu alan epäreiluudesta. Molempien osapuolten 
intressejä punniten olisi pyrittävä ratkaisuun, joka on vähintäänkin kohtuullinen molemmille osapuolille.  

280 HE 181/2014, s. 51. Hallituksen esityksessä käytetään tästä esimerkkinä tilannetta, jossa kokonaisluovutusta 
koskevan sopimuksen tarkoituksena on ollut teoksen hyvin rajallinen käyttö, mutta myöhemmin teos siirretäänkin 
yleisön saataville jatkuvasti käytössä olevaan palveluun. Jos luovutuksesta on maksettu kertakorvaus, se saattaa olla 
suhteettoman matala suhteessa luovutuksensaajan saamiin tuloihin.  

281 Levy-yhtiöiden etu on siis tärkeä huomioida, koska tuottajaa tarvitaan levytysprosessissa. Woollcombe on nos-
tanut esiin, että kun tekijänoikeus alun perin kehitettiin, sen tarkoituksena oli suojella nimenomaan tuottajia, ei 
teosten taiteellista arvoa tai taiteilijoiden toimeentuloa (Woollcombe 1987, s. 190). Tällainen historiallinen näkö-
kulma ei mielestäni tuo keskusteluun juurikaan lisäarvoa, koska tekijänoikeuden tarkoitus voi muuttua matkan var-
rella. Siinä missä tekijänoikeus kohdistuu tänä päivänä vahvemmin taiteelliseen arvoon ja taitelijoiden toimeentu-
loon, ei tuottajiakaan ole nykyään unohdettu: tekijänoikeuslain 46 §:ssä on nimenomaan säädetty äänitallenteen 
tuottajan yksinoikeuksista. Levy-yhtiön eli tuottajan intressin huomioiminen osana kokonaisuutta on toki tärkeää, 
mutta ei tekijänoikeuden historian vuoksi, vaan siksi, että yhä nykyäänkin levy-yhtiöillä on merkittävä rooli musiikin 
saattamisessa markkinoille ja levy-yhtiön intressi on siksi osa koko toimialan toimivuutta. Sama pätee myös artis-
teihin.  

282 Suppea tulkinta ja SopEhtoL eivät edellä todetusti riitä turvaamaan levytyssopimusten kohtuullisuutta, ja teki-
jänoikeuslain tekijänoikeussopimuksia koskeva sääntely koskee pääasiassa muunlaisia tekijänoikeussopimuksia kuin 
levytyssopimusta.  
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sovitteluun liittyvät ongelmat olisivat kohtuullisuusmekanismien kokonaisuuden kannalta melko 

vähäisiä. Yksinään sovittelu ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukainen keino kohtuullisuuden tur-

vaamiseksi.  

5.3 Tekijänoikeussopimusten ennakollinen sääntely 

5.3.1 Ennakollisen sääntelyn tarpeellisuus 

Jälkikäteinen sovittelu ei siis riitä turvaamaan artistin asemaa levytyssopimuksessa, minkä vuoksi 

on syytä perehtyä ennakollisen sääntelyn mahdollisuuteen. Nykyiseen tekijänoikeuslain 3 lukuun 

sisältyy jo ennakollista sääntelyä, mutta se ei pääasiassa koske levytyssopimuksia eikä se ole pa-

kottavaa. Oikeuskirjallisuudessa tätä sääntelyä on pidetty riittämättömänä. Sekä Lehtinen että 

Salokannel ovat tutkimuksissaan kritisoineet tekijänoikeussopimusten jättämistä sopimusvapau-

den varaan. Heidän mukaansa tahdonvaltaiset säännökset eivät tosiasiassa riitä, koska neuvotte-

luasemien välillä on merkittävä ero, jolloin alan käytäntö muodostuu vahvemman sopijapuolen 

tahdon mukaiseksi.283 Euroopan komission teettämän tutkimuksen mukaan tekijänoikeuslain-

säädännön tavoitteena on kyllä turvata tekijän ja esittävän taiteilijan oikeudet, mutta epätasapai-

noisen neuvotteluasetelman vuoksi taiteilijat eivät pääse hyötymään heille myönnetyistä oikeuk-

sista.284 Pohjonen puolestaan on todennut, että lainsäätäjän tavoite taiteilijan suojaksi on vain 

teoreettinen eikä tekijänoikeuslain 3 luvun tahdonvaltainen sääntely heijasta tekijän ja esittävän 

taiteilijan todellista sosiaalista tai taloudellista asemaa.285 Tekijänoikeuslakiin sisällytetty erityinen 

sovittelusäännös toki kielii siitä, että lainsäätäjä on halunnut huomioida artistin heikomman ase-

man, mutta koska säännös vastaa oikeustoimilain yleistä sovittelusäännöstä, ei TekL 29 §:ää voi 

pitää todellisena tunnustuksena tekijän ja esittävän taiteilijan asemasta.286 Nykyistä tekijänoikeus-

lain tekijänoikeussopimuksia koskevaa sääntelyä ei voi siis pitää riittävänä.  

 

283 Lehtinen 2009, s. 78, ja Salokannel 1990, s. 153. Salokanteleen mukaan tekijänoikeuslain 3 luvun säännöksillä ei 
ole parannettu taiteilijoiden asemaa, koska säännökset ovat dispositiivisia ja ne on syrjäytetty sopimuksin (Salokan-
nel 1990, s. 147). Vaikka Salokanteleen tutkimus koskee audiovisuaalisia teoksia, nämä johtopäätökset soveltuvat 
myös musiikkialaan. Samat ongelmat näyttävät piinaavan useitakin eri luovia aloja.  

284 Euroopan komissio 2002, s. 1.  

285 Pohjonen 1995, s. 180.  

286 TekL 29 § ei ole erityisesti heikomman suojaksi tehty säännös, vaan vastaa OikTL 36 §:n sääntelyä, joka soveltuu 
myös tasavahvoihin neuvottelukumppaneihin. OikTL 36 § soveltuisi joka tapauksessa tekijänoikeussopimuksiin, 
vaikka TekL 29§:ää ei olisi säädetty. TekL 29.2 §:ssä osapuolten asema on mainittu kohtuuttomuuden arvioinnissa 
huomioitavana seikkana, mutta tämä ei osoita erityistä huolta tekijän tai esittävän taiteilijan asemaa kohtaan; sama 
arviointiperuste on mainittu OikTL 36.1 §:ssä.  
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Pohjosen mukaan taiteilijan etu turvattaisiin parhaiten pakottavalla lainsäädännöllä.287 Käytän-

nössä tämä tarkoittaisi Lehtisen mukaan työoikeuden järjestelmää muistuttavia tekijänoikeusso-

pimuksia koskevia säännöksiä, jotka kohdistuisivat erityisesti korvauksen kohtuullisuuteen ja te-

kijänoikeussopimusten vähimmäisehtoihin.288 Ennakollisen sääntelyn säätämiseen Suomessa 

saisi tukea ulkomailla tehdystä säädännöstä. Esimerkiksi Saksan tekijänoikeuslaissa289 on enna-

kollista sääntelyä, jolla turvataan tekijän ja esittävän taiteilijan asema sopimusneuvotteluissa ja 

taataan heille oikeus luovutuksesta maksettavaan korvaukseen.290  

Pakottavan sääntelyn säätäminen tarkoittaisi käytännössä sitä, että tekijän ja esittävän taiteilijan 

heikompi neuvotteluasema tunnustettaisiin laissa. Lainsäätäjä ei ole asettanut tekijänoikeuslakiin 

rakenteellista lähtökohtaa, jonka mukaan tekijä ja esittävä taiteilija oletettaisiin suoraan lain no-

jalla heikommaksi osapuoleksi. Tällainen rakenteellinen lähtöoletus on esimerkiksi työsopimus-

laissa ja kuluttajansuojalaissa (38/1978), joissa heikomman suoja värittää voimakkaasti säänte-

lyä.291 Työntekijää, kuluttajaa ja esimerkiksi asuinhuoneiston vuokraajaa yhdistää heikompi 

asema, joka on haluttu tunnustaa lainsäädännössä – olisi johdonmukaista, että muutkin heikom-

masta asemasta kärsivät tahot saisivat lainsäätäjän tukea.292 Tekijänoikeusalalla vallitsevaa epä-

johdonmukaisuutta ilmentää se, että studiomuusikot saavat työntekijöinä lain suojaa heikom-

pana sopijapuolena, mutta samassa studiossa työskentelevät artistit eivät tätä suojaa saa.293 

Jos artisti käsitetään riittävän samanlaiseksi sopijapuoleksi kuin studiomuusikko, voidaan sopi-

muksen tulkinnassa työlainsäädännölle antaa tiettyä painoarvoa.294 Aurejärven mukaan kohtuul-

listamisessa sopijapuolen aseman osalta huomioidaan se, muistuttaako sopimussuhde jotakin 

 

287 Pohjonen 1995, s. 199.  

288 Lehtinen 2009, s. 50, 78–79 ja 123.  

289 Urheberrechtsgesetz vom 9. September 1965 (BGBl. I S. 1273), das zuletzt durch Artikel 25 des Gesetzes vom 
23. Juni 2021 (BGBl. I S. 1858) geändert worden ist.  

290 Olen käyttänyt Saksan tekijänoikeuslakia tarkastellessani Saksan liittovaltion oikeus- ja kuluttajansuojaministe-
riön englanninkielistä käännöstä Saksan tekijänoikeuslaista (Urheberrechtsgesetz – englanninkielinen käännös). Ks. 
tarkemmin Saksan tekijänoikeuslain tekijänoikeussopimuksia koskevista säännöksistä esim. Lehtinen 2009, s. 81–
122, ja tekijänoikeustoimikunnan mietintö 2010:9, s. 36.  

291 Salokannel 1990, s. 142. Ks. myös Pohjonen 1995, 179–180.  

292 Toisaalta sinänsä laissa ei ole edellytetty, että vain rakenteellisesti tunnustetut heikommat sopijapuolet saisivat 
suojaa; oikeustoimilain hallituksen esityksessä on todettu, että epätasavertaisia sopijapuolia voi olla muissakin sopi-
mussuhteissa kuin lakiin kirjatuissa tilanteissa. Tällaiset tilanteet vain ovat melko harvinaisia (HE 247/1981, s. 3). 

293 Esimerkiksi studiomuusikko saa lainsäädännön takaamaa työsuojelua. Työturvallisuuslaki tarjoaa studiomuusi-
kolle turvaa työoloihin ja esimerkiksi lain 28 § suojaa työntekijää työssä tapahtuvaa häirintää vastaan. Tällaista lisä-
turvaa ei saa levyttävä artisti, vaikka työskenteleekin samassa studiossa studiomuusikon kanssa. Työsuojelu onkin 
erinomainen esimerkki siitä, miten kokonaisvaltaisesti turvatumpi studiomuusikon asema on. 

294 Aurejärvi on todennut, että sopimuksen tulkinnassa sopimuksen sisällön osalta on mahdollista huomioida lain-
säädäntö, joka soveltuu heikompaa osapuolta muistuttaviin sopijapuoliin – esimerkiksi työntekijöihin (Aurejärvi 
1979, s. 737–738). Esimerkiksi markkinaoikeus totesi freelance-toimittajien tekijänoikeussopimuksia koskevassa 
tapauksessa, että freelance-toimittajat voitiin rinnastaa työntekijään (MAO 42/10).  
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laissa säädettyä suojainstituutiota eli muistuttaako heikompi sopijapuoli esimerkiksi työnteki-

jää.295 Kun ottaa huomioon, että artisti ei saa edes työkorvausta vaan pelkän tekijänoikeuskor-

vauksen, voi kuitenkin olla hankalaa analogisella tulkinnalla rinnastaa artistia työntekijään. Tä-

män vuoksi lainsäädäntöön tarvittaisiin pakottavaa sääntelyä myös nimenomaisesti taiteilijoiden 

tueksi; studiomuusikolla ja artistilla on yhtä lailla heikko neuvotteluasema, joten on epäjohdon-

mukaista ja epäoikeudenmukaista, että vain toinen saa tukea lainsäädännöstä.  

Heikomman suojaa ja pakottavaa sääntelyä vastaan puhuu toisaalta se, että osa taiteilijoista saa-

vuttaa suuren menestyksen ja vahvan neuvotteluaseman.296 Mielestäni tämän ei kuitenkaan pidä 

estää suojelemasta sitä valtaosaa taiteilijoista, joiden asema tekijänoikeussopimusten osapuolena 

on heikko. Samalla tavalla huippuasiantuntijat ja avaintyöntekijät ovat työsopimusneuvotteluissa 

vahvemmassa asemassa kuin suurin osa työntekijöistä, eikä tämä ole estänyt työoikeudellista 

lainsäädäntöä. Pakottavan sääntelyn voi muutenkin laatia siten, että se ei koske vahvassa ase-

massa olevia – näin on tehty esimerkiksi työaikalaissa (872/2019), jonka 2.1 §:n 1 kohdan mu-

kaan laki ei sovellu johtoasemassa oleviin työntekijöihin.297  

Toisaalta pakottavalla sääntelyllä olisi myös varjopuolensa. Ensinnäkin pakottavaan sopimuseh-

tojen sääntelyyn voi liittyä kilpailuoikeudellisia haasteita.298 Toiseksi, ennakollisen sääntelyn suu-

rin kynnyskivi lienee sopimusvapauteen puuttuminen: sääntely rajoittaisi osapuolten sisältöva-

pautta. Tulee kuitenkin huomata, että yksilöiden vapauteen ja sääntelemättömään vaihdantaan 

perustuva liberaali sopimuskäsitys ei sovellu asemaltaan epätasa-arvoisten sopimuspuolten väli-

siin sopimuksiin.299 Lisäksi on olennaista ymmärtää, että perustavanlaatuisesta asemastaan huo-

 

295 Aurejärvi 1979, s. 733–734.  

296 OKM:n selvityksessä on nostettu esiin, että tekijät voivat olla hyvinkin erilaisissa asemissa riippuen toimialasta, 
teoksesta ja teoslajista (OKM:n selvitys 2014, s. 7).  

297 Jos pakottavan sääntelyn rajaisi koskemaan vain heikommassa asemassa olevia taiteilijoita, haasteeksi muodos-
tuisi rajauksen tulkinnanvaraisuus. Jos tekijänoikeuslain säännökset rajaisi koskemaan ”heikommassa asemassa” 
olevia tekijöitä ja esittäviä taiteilijoita, edellyttäisi sääntelyn soveltamisalan hahmottaminen huomattavaa tulkintaa. 
Pelkästään levytyssopimuksia koskeva sääntely olisi selkeästi rajattavissa; säännökset voisi rajata koskemaan vain 
aloittelevia artisteja, koska kokeneemmat artistit eivät todennäköisesti ole yhtä vahvasti suojan tarpeessa. Tekijän-
oikeuslain säännökset kuitenkin koskisivat muitakin tekijänoikeussopimuksia kuin vain levytyssopimuksia, jolloin 
näiden kaikkien sopimusten ja toimialojen tarpeet täyttävä soveltamisalan määrittäminen voi muodostua hyvin han-
kalaksi.  

298 OKM:n selvityksessä vuonna 2014 tehtiin kolme ehdotusta tekijänoikeussopimusten ehtoja koskevaksi säänte-
lyksi. Näistä kolmas piti sisällään kattavan sopimusehtoja koskevan sääntelyn (OKM:n selvitys 2014, 19–22). Hal-
lituksen esityksessä tämä sääntelyehdotus kuitenkin tyrmättiin kilpailulainsäädännön vastaisena (HE 181/2014, s. 
28 ja 43). Tässä tutkimuksessa ei ole mahdollisuutta puntaroida kilpailulainsäädännön asettamia mahdollisuuksia tai 
esteitä tekijänoikeuslain sääntelylle, mutta yleisellä tasolla on todettava, että kilpailulainsäädännön asettamat rajat 
on huomioitava ja tarvittaessa tekijänoikeuslakia ja kilpailulainsäädäntöä on sovitettava yhteen tekijöiden ja esittä-
vien taiteilijoiden aseman turvaamiseksi.  

299 Hemmo 2003a, s. 70–72.  
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limatta sopimusvapauden ei ole tarkoituskaan olla rajoittamaton, ja osapuolen oikeus sopimus-

vapauteen tulee suhteuttaa muiden oikeuksia vasten.300 Osapuolten valinnanvapautta korostava 

sopimusvapauden periaate ei siis sovellu täysimääräisenä tilanteeseen, jossa toinen osapuoli ei 

käytännössä voi käyttää valinnanvapauttaan. Aloittelevalla artistilla, joka allekirjoittaa levy-yhtiön 

yksipuolisesti laatimia vakioehtoja, tuskin on kovinkaan todellista sopimusvapautta. Pakottavan 

sääntelyn torjuminen sopimusvapauden nojalla onkin siis ristiriitaista, koska sopimusvapaus ei 

nykyiselläänkään toteudu levytyssopimuksissa. Tämän vuoksi sopimusvapauden korostaminen 

levytyssopimus- ja ylipäänsä tekijänoikeussopimuskontekstissa on useissa tapauksissa perusteil-

taan virheellistä. Sopimusvapaus ei ole este pakottavalle sääntelylle epätasavertaisten sopija-

kumppaneiden välille.  

Pakottavan sääntelyn ongelmana voi pitää myös sitä, että ennakolta lainsäätäjän voi olla hyvin 

vaikeaa tunnistaa mahdollisia kohtuuttomuuksia. Tämä ongelma pitää paikkaansa, koska kaikkia 

kohtuuttomia ehtoja ei ole mahdollista ennakoida. Tämän vuoksi tarvitaan sekä ennakollista 

sääntelyä että sovittelua; ennakollisella sääntelyllä turvataan artistin asema yleisesti ja sovittelu 

toimii varajärjestelmänä, jolla puututaan ennakollisen sääntelyn katveeseen jääneisiin ehtoihin. 

Yhdessä nämä kaksi kohtuullisuusmekanismia loisivat järjestelmän, jossa osapuolten välinen ta-

sapaino olisi turvattu.  

Tekijänoikeussopimuksia varten tarvitaan oikein mitoitettua ennakollista sääntelyä, koska sovit-

telu ei yksinään riitä turvaamaan taiteilijoiden asemaa. Nykyinen tekijänoikeussopimuksia kos-

keva sääntelykehikko perustuu liian vahvasti käsitykseen tekijänoikeussopimuksesta tavallisena 

varallisuusoikeudellisena sopimuksena, jonka kantavana periaatteena on sopimusvapaus ja jonka 

sopijapuolet eivät tarvitse erityistä suojaa. Tekijänoikeussopimus tulisi pikemminkin rinnastaa 

kuluttaja- tai työsopimukseen. Toisin kuin esimerkiksi kuluttajien ja työntekijöiden osalta, oi-

keudessamme ei kuitenkaan ole vuosikymmenten perinnettä taiteilijoiden suojaamisesta. Tämän 

vuoksi tekijänoikeussopimuksia koskeva sääntely on jämähtänyt olemattomalle tasolle, johon 

lainsäätäjä ei ole rohjennut puuttua osapuolten voimakkaiden näkemyserojen vuoksi. Taiteilija 

on kuitenkin hyvin usein heikommassa asemassa kuin luovutuksensaaja, minkä vuoksi tekijän-

oikeuslain kohtuullisuusjärjestelmä rakentuu heikosti perustellulle pohjalle, jos tekijänoikeusso-

pimus rinnastetaan tavalliseen sopimukseen. Kunhan luovutuksensaajan etu otetaan huomioon 

 

300 Guibault 2002, s. 152 ja 293–294. Sama koskee sopimuksen sitovuuden periaatetta, josta voidaan joutua jousta-
maan sopimuksenteon aikana ja sen jälkeen vallinneiden olosuhteiden vuoksi (HE 247/1981, s. 3).  
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ja sääntelyn määrä ja ankaruus mitoitetaan oikein, ennakollinen sääntely voi tukea koko luovan 

alan kehitystä kestävämpään ja luovuutta paremmin ruokkivaan suuntaan.  

5.3.2 Levy-yhtiön intressi ennakollisessa sääntelyssä 

Suurin ongelma pakottavan sääntelyn suhteen on luovutuksensaajien voimakas vastarinta. Teki-

jänoikeustoimikunnan mietinnössä näkyy, että käyttäjäyritykset pitävät tiukemman ja pakottavan 

sääntelyn mahdollisuutta erittäin ongelmallisena ja niiden mielestä tekijänoikeuslainsäädännössä 

on tärkeää huomioida myös niiden näkökulma teosten taloudellisina hyödyntäjinä.301 Mielestäni 

ennakollinen sääntely ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita, että käyttäjäyritysten intressiä ei 

huomioitaisi. Itse asiassa luovutuksensaajan intressit ovat tietyssä määrin myös tekijän ja esittä-

vän taiteilijan intressejä.302 Usein luovutus on nimittäin tekijän ainoa todellinen mahdollisuus 

hyödyntää303 omaa työtään, joten mitä enemmän luovutusta rajoitetaan, sitä pienemmäksi käy 

myös teoksen markkina-arvo.304 Tekijänoikeuslain esitöissäkin on todettu, että tekijänoikeuteen 

perustuvien toimialojen tavoitteena on teosten tehokas käyttö ja siitä seuraava taloudellinen 

hyöty sekä luovutuksensaajille että alkuperäisille oikeudenhaltijoille.305  

Sääntely tuleekin mitoittaa siten, ettei se kohtuuttomasti rajoita luovutuksensaajan toimintaa. 

Ämmälä on nostanut esiin, että heikompaa sopijapuolta suojaavan sääntelyn tulee olla suhteu-

tettu vahvemman osapuolen intressejä vasten. Jos sääntely on liian tiukkaa, heikommasta sopi-

japuolesta voi häntä turvaavan sääntelyn vuoksi tullakin vahvempi, jolloin tasapainoinen sopi-

musideaali ei toteudu. Liian tiukka sääntely voi aiheuttaa myös esimerkiksi sääntelyn kiertämistä 

tai vähentää vahvemman sopijapuolen sopimuksentekohalukkuutta.306 Jos pakottavalla säänte-

lyllä vaikeutetaan esimerkiksi levy-yhtiöiden toimintaa liiallisesti, saattavat haittavaikutukset osua 

 

301 Tekijänoikeustoimikunnan mietintö 2010:9, s. 42.  

302 Levy-yhtiön etu kulkee siis tietyssä määrin käsi kädessä artistin ja musiikin käyttäjän edun kanssa. Woollcomben 
mukaan tekijänoikeuden tarkoituksena tulisikin olla se, että kannustetaan tuottajia investoimaan taiteeseen, jotta 
taidetta saadaan yleisön käyttöön ja nautittavaksi (Woollcombe 1987, s. 190).  

303 Taiteilijan voi olla usein vaikeaa saada teostaan tai esitystään laajoille markkinoille tai saada työstään taloudellista 
hyötyä ilman, että luovuttaa oikeuksiaan ulkopuoliselle tuottajalle tai kustantajalle.  

304 Levin 2017, s. 121. Tekijänoikeuslain sovittelusäännöksen esitöissä on todettu, että yksi säännöksen tavoitteista 
on tekijänoikeuksien luovutusten tehostaminen (HE 181/2014, s. 24). Tämä kertoo ensinnäkin käyttäjäpuolen in-
tressien huomioimisesta, mutta mielestäni se heijastaa myös sitä ajatusta, että tehokkuus on lähtökohtaisesti kaikille 
osapuolille hyväksi.  

305 HE 181/2014, s. 51.  

306 Ämmälä 1995, s. 259–260 ja 292.  
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myös artisteihin. Tämän vuoksi mahdollista sääntelyä harkittaessa onkin levytyssopimusten mo-

lempien osapuolten näkökulmasta tärkeää, ettei sääntely tosiasiassa tee levy-yhtiöiden toimintaa 

liiallisen vaikeaksi.  

Ristiriitaiset intressit ovat kuitenkin aiemminkin estäneet ennakollisen sääntelyn laatimisen. 

TekL 29 §:n säätämisprosessissa lakivaliokunta piti uutta säännöstä hyväksyttävänä kompromis-

siratkaisuna, kun eri intressitahot vaativat laajempaa tai kevyempää sääntelyä.307 Sivistysvalio-

kunta otti saman kannan kuin lakivaliokunta ja totesi seuraavasti: ”Valiokunnan saaman selvi-

tyksen mukaan hallituksen esitys on kompromissi äärimmäisten vaatimusten välillä eikä tarkem-

paa tai pidemmälle menevää sääntelyä ole ollut aihetta eikä mahdollista esittää.”308 Osapuolten 

päinvastaiset näkemykset tekijänoikeuslain kehittämisestä ovat siis olleet esteenä sille, että lakia 

uudistettaisiin rohkeammalla otteella. Tämän vuoksi lainsäädännön laatimiseksi vaadittaisiin 

lainsäätäjän luovuutta ja neuvottelukykyä ja eri osapuolten kompromissihalukkuutta tai vaihto-

ehtoisesti lainsäätäjän selkeää poliittista tahtoa puuttua alan ongelmakohtiin.309 Vaihtoehtoja le-

vytyssopimusten ja muiden tekijänoikeussopimusten kohtuullisuutta korjaavaan sääntelyyn on 

lukuisia, ja niitä on vuosikymmenten ajan puntaroitu oikeustieteessä, lainsäätäjän toimesta ja 

EU-tasolla. Osa vaihtoehdoista on parempia ja osa heikompia kuin toiset, mutta näin pitkään 

jatkuneen kritiikin vuoksi lainsäädännön puute vaikuttaa jahkailulta ja tahdon puutteelta.  

Levy-yhtiöiden näkökulmasta suurin ongelma sääntelyssä on se, jos sääntelyllä estetään levy-

yhtiöitä hallitsemasta taloudellisia riskejään. Ilman riskien hallitsemista liiketoiminta muodostuu 

nimittäin vaikeaksi ja sopimusten tekeminen on kannattavaa vain varmojen menestysartistien 

kanssa. Tämä olisi suomalaiselle musiikille ja sen kehitykselle negatiivinen käänne, koska tällöin 

levy-yhtiö ei uskaltaisi tehdä uuden artistin tai uuden musiikkityylin äänitteitä. Käytännössä levy-

yhtiöille suotuisin artistia suojaava sääntely olisikin siis alakohtaista, jotta äänitealan toiminta-

malli ja riskit tulisivat oikeassa suhteessa huomioiduiksi. Yleisten tekijää ja esittävää taiteilijaa 

suojaavien pakottavien säännösten sijasta optimaalinen ratkaisu olisi sääntelyn sitominen alan 

käytäntöön ja alalle velvoite kollektiivisesti neuvotella oman käytäntönsä sisällöstä. Toisaalta pa-

 

307 LaVL 22/2014, s. 2–4.  

308 SiVM 26/2014, s. 3.  

309 Toisaalta poliittisuutta on myös kritisoitu. Harenko, Niiranen ja Tarkela ovat kritisoineet, että opetus- ja kult-
tuuriministeriön selvitys kohtuullisesta korvauksesta (OKM:n selvitys 2014) oli poikkeuksellisen poliittinen. Näke-
mys perustuu siihen, että selvityksessä kohtuullistamista käsiteltiin kulttuuripoliittisin tavoittein ja oikeudellinen 
sisältö oli melko ohutta (Harenko ym. 2016, s. 361).  
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kottavaa lainsäädäntöä ei tarvita tällaiseen neuvotteluun; levy-yhtiöiden ja artistien edustajat voi-

sivat jo tänä päivänä ryhtyä neuvotteluihin, joiden avulla levytyssopimuksiin saataisiin myös ar-

tistin ääni kuuluviin. Kollektiivista sopimista sääntelyvaihtoehtona tarkastelen kappaleessa 5.4.  

Nykyään moni artisti tuottaa äänitteensä kokonaan tai osittain itse ja tekee levy-yhtiön kanssa 

kevyemmän sopimuksen eli esimerkiksi master- tai joint venture -sopimuksen. Jos kollektiivisten 

neuvottelujen tai lainsäädännön johdosta levy-yhtiö tarjoaisi artisteille edullisempia perinteisiä 

levytyssopimuksia, voi olla, että perinteisten levytyssopimusten suosio kokisi jälleen nousun. 

Tämä on mahdollisuus, jonka levy-yhtiö voisi valjastaa omaksi edukseen. Kaiken kaikkiaan ar-

tistien asemaa parantava lainsäädäntö ei siis olisi levy-yhtiöille yksiselitteisesti uhka. Tämän 

vuoksi lainsäätäjän tulisi määrätietoisemmin laatia pakottavia säännöksiä, joilla tekijänoikeusalaa 

voitaisiin ryhtyä uudistamaan.  

5.3.3 Ennakollisen sääntelyn sisältö 

Jos pakottavaa ennakollista sääntelyä laadittaisiin, millaisia säännöksiä tekijänoikeuslakiin tulisi 

sisällyttää? Pilan ja Torremansin mukaan Euroopan maissa on käytössä monia kohtuuttomia 

ehtoja ennaltaehkäiseviä säännöksiä, jotka edistävät tekijän ja esittävän taiteilijan asemaa: esimer-

kiksi kirjallisen sopimuksen vaatimus310, tulevien oikeuksien luovutuksen kielto, suppea tul-

kinta311 ja oikeuksien palautuminen alkuperäiselle oikeudenhaltijalleen, jos uusi oikeudenhaltija 

 

310 Euroopan komission teettämässä tekijänoikeus- ja lähioikeusluovutusten korvauksia koskevassa tutkimuksessa 
ehdotettiin, että lakiin tulisi kirjata tekijänoikeussopimusten osapuolille velvollisuus tehdä kirjallinen sopimus, jossa 
määritellään luovutuksen laajuus sekä korvaus. Sopimuksessa korvaus tulisi määrittää erikseen kutakin luovutetta-
vaa käyttöoikeutta varten tai suhteellisena osuutena – muunlainen sopimus olisi mitätön. Ongelmana tällaisessa 
sääntelyssä olisivat kuitenkin käyttäjäyritysten hallinnolliset kustannukset ja sopimusten päivitystarve, kun teknolo-
gia, liiketoiminta tai muu vastaava muuttuu (Euroopan komissio 2015, s. 142–143). Kirjallisen sopimuksen vaatimus 
auttaisi epäselvien luovutusten setvimistä ja selkeyttäisi sitä, mitä korvausta maksetaan mistäkin luovutuksesta. Kun 
korvauksesta joudutaan sopimaan nimenomaisesti ja oikeuskohtaisesti, taiteilijankin on todennäköisesti helpompaa 
ymmärtää korvaus ja neuvotella siitä. Levytyssopimuksessa tämä ongelma ei kuitenkaan ole yhtä relevantti kuin 
mahdollisesti muilla tekijänoikeusaloilla, koska levytyssopimukset tehdään yleensä kirjallisesti. Ks. Pokkinen 2020, 
170. Luovutuksen laajuus tai korvaus siis tuskin täsmentyisivät, vaikka tekijänoikeuslaissa edellytettäisiin kirjallista 
muotoa. Toisaalta poikkeuksiakin on. Turun hovioikeus on käsitellyt tapausta, jossa levytyssopimusta ei tehty kir-
jallisesti ja sopijapuolille syntyi eriävät käsitykset sopimuksen olemassaolosta. Ks. Turun HO 6.6.2007 S 06/1643. 
Vaikka levytyssopimuksille kirjallinen muoto on yleistä, sama ei päde kaikkiin aloihin. Kirjallisen muodon vaatimi-
nen edellyttäisi monilta tekijänoikeusalojen toimijoilta huomattavaa uudistamista ja panostamista, mikä ei välttä-
mättä ole pienille toimijoille realistista.  

311 Suppean tulkinnan kirjaaminen tekijänoikeuslakiin voisi olla perusteltua, koska periaatetta sovelletaan oikeus-
käytännössä laajalti ja se esiintyy esitöissä ja oikeuskirjallisuudessa, mutta juridisesti harjaantumattomien osapuolten 
näkökulmasta tekijänoikeuslakiin tehty kirjaus edistäisi sopimusten ennakoitavuutta. Lakiin kirjattu suppean tulkin-
nan periaate voisi kannustaa osapuolia käyttämään täsmällisiä ilmaisuja ja huomioimaan, mitä oikeuksia todella on 
tarpeen luovuttaa. Eri intressiryhmien olisi todennäköisesti helppoa hyväksyä suppean tulkinnan kirjaaminen lain-
säädäntöön, koska tulkintaperiaate sisältyy jo nyt oikeuteemme. Toisaalta voi kysyä, mitä hyötyä tästä kirjauksesta 
olisi – suppean tulkinnan kirjaaminen tekijänoikeuslakiin saattaisi tehokkuudeltaan vastata oikeustoimilain sovitte-
lusäännöstä vastaavan sovittelusäännöksen lisäämistä tekijänoikeuslakiin. Kun ottaa vielä huomioon, että yleisiä 
sopimusoikeuden tulkintaperiaatteitakaan ei ole kirjattu lakiin, olisi epäjohdonmukaista lisätä merkintä suppeasta 
tulkinnasta tekijänoikeuslakiin.  
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ei käytä niitä riittävästi.312 Lisäksi esimerkkinä edistyksellisestä tekijänoikeuslainsäädännöstä on 

Saksan tekijänoikeuslaki, jonka 32 §:ään sisältyy tekijöitä ja esittäviä taiteilijoita tukeva kohtuul-

lisen korvauksen vaatimus. Euroopassa on siis jo nyt käytössä monia eri keinoja kohtuullisten 

luovutusehtojen turvaamiseksi, ja näistä voi löytyä ideoita myös Suomen säädännön kehittämi-

seen.  

Yksi edellä kartoittamistani levytyssopimusten mahdollisista kohtuuttomuustilanteista on tule-

vien oikeuksien ja käyttömuotojen luovutus. Tämä ongelmatilanne on tunnistettu myös Euroo-

pan komission teettämässä tutkimuksessa. Tutkimuksessa ratkaisuksi on ehdotettu mallia, jossa 

luovutus saisi koskea vain olemassa olevia käyttömuotoja, jotta tekijät ja esittävät taiteilijat voi-

sivat neuvotella uuden käyttömuodon osalta ehdot erikseen.313 Tällainen lainsäädännöllinen rat-

kaisu kulkisi käsi kädessä nykyisen oikeustilan kanssa.314 Täyskielto ei tosin välttämättä ole tar-

peen, vaan tulevien oikeuksien ja käyttömuotojen luovutuksen rajoittaminen riittäisi – esimer-

kiksi Saksassa tulevien oikeuksien luovutusta ei ole kielletty, mutta sitä on rajattu Saksan tekijän-

oikeuslain 31 a ja 32 c §:ssä.315  

Sen sijaan edellä mainitsemani levytyssopimuksen kohtuuttomuus, joka johtuu oikeuksien hyö-

dyntämättömyydestä, ratkeaisi laajentamalla nykyisiä tekijänoikeuslain säännöksiä. TekL 33, 34 

ja 40 §:iin sisältyy nimittäin tiettyjä tekijänoikeussopimusryhmiä koskevia säännöksiä sopimuk-

sen purkamisesta, jos luovutuksensaaja ei ole hyödyntänyt saamiaan oikeuksia. Nämä erityis-

säännökset eivät TekL 45.7 §:n mukaisesti sovellu esittävään taiteilijaan. Nykyiset purkuoikeutta 

koskevat säännökset voisi yhdistää yhdeksi yleiseksi hyödyntämättömyyttä koskevaksi sään-

nökseksi, joka turvaisi tekijän ja esittävän taiteilijan aseman, jos oikeuksia on luovutettu enem-

män kuin on tarpeen tai luovutuksensaaja muuten ei täytä sopimuksen mukaisia velvollisuuksi-

 

312 Pila ja Torremans 2019, s. 244. Salokannel on ehdottanut vastaavia keinoja Suomen lainsäädäntöön jo vuonna 
1990: hänen ehdotuksensa mukaan kokonaisluovutusta ei voisi tehdä, luovutettavat oikeudet tulisi yksilöidä ja tu-
levia oikeuksia ja käyttötapoja ei voisi luovuttaa. Lakiin tarvittaisiin hänen mukaansa myös tulkintasääntö ja kirjaus 
taiteilijan oikeudesta korvaukseen (Salokannel 1990, s. 154).  

313 Euroopan komissio 2015, s. 147.  

314 Uusien oikeuksien ja käyttömuotojen tulkitaan syntyvän alkuperäiselle tekijälle tai esittävälle taiteilijalle ja tällais-
ten oikeuksien etukäteistä luovutusta tulkitaan hyvin ankarasti. Ks. kappaleesta 4.3.3 tarkemmin.  

315 Saksan tekijänoikeuslain 31 a §:ssä säädetään tulevien käyttömuotojen luovutussopimuksen kirjallisesta muo-
dosta ja tekijän oikeudesta peruuttaa tulevien käyttömuotojen luovutus. Peruutusoikeuteen on poikkeuksia – esi-
merkiksi se, että peruutusoikeutta ei ole, jos osapuolet sopivat kohtuullisesta lisäkorvauksesta Saksan tekijänoikeus-
lain 32 c §:n mukaisesti. Ks. Urheberrechtsgesetz – englanninkielinen käännös.  
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aan.316 DSM-direktiivin 22 artikla koskee oikeuksien hyödyntämättömyyttä, joten tällainen sään-

nös on todennäköisesti tulossa tekijänoikeuslakiin jo lähiaikoina.  

Myös luovutuksen rajoittamaton kesto tai irtisanomismahdollisuuden puuttuminen voi merkitä 

levytyssopimuksen kohtuuttomuutta. Tähän voisi puuttua lainsäädännöllä, ja tekijänoikeussopi-

musten keston rajoittamista laissa onkin Euroopan komission teettämässä tutkimuksessa ehdo-

tettu.317 Levytyssopimusten kesto on kuitenkin useimmiten sidottu optioalbumeihin, minkä 

vuoksi kesto ei ole kovinkaan yksiselitteisesti määritettävissä – sopimus kestää usein melko ly-

hyen aikaa, mutta jos levy-yhtiö käyttää optioitaan, sopimus kestääkin hyvinkin pitkään. On-

gelma levytyssopimusten kohdalla ei mielestäni liitykään suoraan sopimusten kestoon, vaan kes-

ton arvaamattomuuteen tavalla, johon artisti ei voi itse vaikuttaa. Tähän auttaisi artistin aseman 

tukeminen neuvotteluissa tai artistien ja levy-yhtiöiden edustajien väliset kollektiiviset neuvotte-

lut levytyssopimuskäytännöstä, ei laissa määritetyt enimmäis- tai vähimmäiskestot luovutukselle.  

Yhteenvetona on todettava, että nykyinen tekijänoikeuslaki kaipa päivittämistä. Sen 3 luku sisäl-

tää eri sopimustyyppejä koskevia erityissäännöksiä ja hyvin vähän yleistä sääntelyä, minkä vuoksi 

luku on sirpaleinen318 ja eri tekijänoikeussopimukset saavat hajanaisesti suojaa. Sääntelyn kehit-

täminen systemaattisemmaksi olisi siis joka tapauksessa tarpeen. Samalla tekijänoikeussopimuk-

sia koskevaan sääntelyyn tulisi lisätä rajoituksia tulevien oikeuksien luovutettavuudelle ja yleinen 

säännös tekijän ja esittävän taiteilijan oikeudesta purkaa sopimus, jos luovutuksensaaja ei hyö-

dynnä saamiaan oikeuksia.  

5.3.4 Säännös kohtuullisesta korvauksesta 

Osapuolten sopimusvelvoitteiden tasapainon kannalta korvaus on olennainen ehto, joka voi it-

sessään olla kohtuuton tai vaikuttaa kohtuullisuuden kokonaisharkinnassa.319 Edellä mainittujen 

kehityskohteiden lisäksi artistin asemaa hyödyttäisikin lakiin tehty kirjaus kohtuullisesta korvauk-

sesta. Tällä hetkellä tekijänoikeuslakiin ei sisälly yleistä säännöstä tekijän tai esittävän taiteilijan 

 

316 Tällaisessa sääntelyssä tulee tosin huomioida se, että joskus luovutuksensaajalla on oikeutettu syy olla hyödyntä-
mättä tälle luovutettuja oikeuksia. Esimerkiksi työnantaja saattaa tarvita oikeuksia kilpailuasemansa tai liikesalai-
suuksiensa turvaamiseksi. Ks. Harenko ja Rapinoja 2007, s. 12.  

317 Euroopan komission teettämässä tutkimuksessa on ehdotettu, että tulevien teosten ja esitysten luovutuksen tulisi 
olla kestoltaan rajattu. Luovutuksen kestoa rajatessa kestosta ei kuitenkaan saisi tehdä liian lyhyttä, jotta käyttäjäyri-
tyksillä on riittävä kannustin sijoittaa taiteilijoihin. Kesto ei saa olla myöskään liian pitkä, jotta sopimuksen ehdoista 
voidaan neuvotella uudelleen riittävän pian. Optimikeston määrittäminen onkin hankalaa tasapainottelua näiden eri 
intressien välillä (Euroopan komissio 2015, s. 147 ja 149).  

318 Tämä ongelma koskee tekijänoikeuslakia kokonaisuudessaan, ei pelkästään 3 lukua.  

319 Levytyssopimuksessa sovitut lisäkorvaukset voivat tehdä sopimuksesta kohtuullisen, vaikka siihen sisältyisi muu-
ten ankaria ehtoja.  
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oikeudesta saada kohtuullista tai ylipäänsä mitään korvausta luovutuksestaan.320 Tekijänoikeus-

toimikunnan mietinnössä tätä on perusteltu sillä näkemyksellä, että tekijä tai esittävä taiteilija 

yksinoikeuden alkuperäisenä haltijana voi oman päätöksensä mukaan vaatia korvausta luovutuk-

sensaajalta.321 Myös tekijänoikeuslain sovittelusäännöstä säädettäessä hallituksen esityksessä to-

dettiin nimenomaisesti, että korvaustasoon ei oteta kantaa.322 Kohtuuttomaan korvaukseen voi-

daan siis toistaiseksi puuttua vain sovittelun keinoin. EU-tasolla tekijän ja esittävän taiteilijan 

tarve korvaukseen on kuitenkin huomioitu323, ja nyt tuoreen DSM-direktiivin 18 artiklassa pyri-

tään turvaamaan korvausoikeus. DSM-direktiivin implementointia käsittelen kappaleessa 5.5.  

Kategorinen kohtuullisen korvauksen edellyttäminen ei kuitenkaan ole ainoa keino puuttua vas-

tikkeettomiin luovutuksiin tai kohtuuttomiin rojalteihin. Sen sijaan, että kaikista luovutuksista 

edellytettäisiin kohtuullisen korvauksen maksamista, korvausta koskeva lainsäädäntö voidaan 

säätää koskemaan vain ongelmallisinta tai merkitykseltään suurinta oikeustyyppiä. Tällainen oi-

keustyyppi olisi Euroopan komission teettämän tutkimuksen mukaan yleisön saataville saatta-

minen, joka kattaa musiikki- ja audiovisuaalisen alan taloudellisen ja teknologisen kehityksen 

myötä laajasti eri käyttömuotoja.324 Kohtuullisen korvauksen vaatimuksen rajaaminen vain yh-

teen oikeustyyppiin olisi sinänsä perusteltua, koska tällöin sääntely puuttuisi mahdollisimman 

 

320 Tekijänoikeuslakiin sisältyy toki erityissäännöksiä, joiden mukaan tekijällä on tietyissä tapauksissa oikeus kor-
vaukseen. Tällainen säännös on esimerkiksi TekL 19 §, jossa todetaan tekijän oikeus lainauskorvaukseen. Työsuh-
teessa tehtyjen tekijänoikeusluovutusten korvauksesta ei myöskään ole sääntelyä tekijänoikeuslaissa. Mallia voisikin 
ottaa toisen aineettoman oikeuden luovutuksesta; työsuhdekeksintölain 7 §:ssä on säädetty työntekijän oikeudesta 
kohtuulliseen korvaukseen ja säännös on saman lain 2 §:n mukaan pakottava.  

321 Tekijänoikeustoimikunnan mietintö 2010:9, s. 36.  

322 HE 181/2014, s. 24. Ruotsiin, missä tekijänoikeuslaki on hyvin samanlainen kuin Suomessa, ehdotettiin vuonna 
2010 lakiin lisättäväksi kohtuullista korvausta koskeva säännös. Säännöksen mukaan tekijällä olisi ollut oikeus koh-
tuulliseen korvaukseen, jos oikeus on luovutettu käytettäväksi kaupallisessa kontekstissa (SOU 2010:24, s. 29–30). 
Säännös ei kuitenkaan lopulta päätynyt Ruotsin tekijänoikeuslakiin; voi olla, että perusteet ovat samoja kuin suo-
malaisessa keskustelussa. Vaikka tekijät ovat ilmaisseet halunsa kohtuullisen korvauksen turvaavaan lainsäädäntöön, 
käyttäjäyritysten mielestä tällainen sääntely tuottaisi ongelmia. Tämä ilmenee tekijänoikeustoimikunnan mietin-
nöstä. Ongelmia sisältyisi esimerkiksi siihen, että työsuhteessa luovutettujen oikeuksien korvaus sisältyy palkkaan 
eikä tästä makseta erikseen korvausta, ja joskus rahallisen korvauksen sijasta korvaus on aineeton, esimerkiksi jul-
kaisusta saatavaa mainetta (Tekijänoikeustoimikunnan mietintö 2010:9, s. 36–37). Työsuhdetekijänoikeuksien 
osalta Peyron on todennut, että tekijällä tai esittävällä taiteilijalla on kyllä joka tapauksessa perustavanlaatuinen oi-
keus korvaukseen, koska tällä on yksinoikeutensa nojalla mahdollisuus vaatia haluamaansa korvausta luovutuksesta. 
Tämän melko teoreettisen kannanoton vastapainoksi Peyron nostaa kuitenkin esiin myös korvaukseen liittyvät tul-
kintavaikeudet, kun työsopimukseen joka tapauksessa sisältyy palkka ja eläke- ja sosiaalimaksut (Peyron 1985, s. 
232–234). Työsuhteessa rajanveto siinä, milloin korvausta itse luovutuksesta tosiasiassa maksetaan, voi juuri tämän 
vuoksi olla ongelmallinen. 

323 Tekijänoikeusdirektiivin johdanto-osan kappaleessa 10 todetaan, että ”voidakseen jatkaa luovaa ja taiteellista 
työtään tekijöiden tai esittäjien on saatava asianmukainen korvaus työnsä käyttämisestä”. Lisäksi myös yhteishallin-
nointidirektiivin 16(2) artiklassa on lisenssien osalta todettu, että oikeudenhaltijoilla on oikeus asianmukaiseen kor-
vaukseen.  

324 Euroopan komissio 2015, s. 152. Näiden vaihtoehtojen tarkempaa arviota ks. Euroopan komissio 2015, s. 152–
156. Tutkimuksen mukaan tarkempi ratkaisuehdotus edellyttäisi maakohtaista arviointia, mutta ratkaisuna voisi olla 
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vähän sopimusvapauteen ja olisi siten käyttäjäyritysten kannalta helpommin hyväksyttävissä. Te-

kijänoikeuslaki on kuitenkin jo nykyisellään hyvin sirpaleinen ja tekijänoikeuden luovutuksia 

koskeva 3 luku koskee hajanaisesti erilaisia luovutussopimuksia. Kohtuullisen korvauksen edel-

lyttäminen vain yhdeltä oikeustyypiltä vain lisäisi tätä pirstaleisuutta, minkä vuoksi lainsäätäjältä 

toivoisi tulevaisuudessa yleisesti kaikkia tekijänoikeussopimuksia koskevaa sääntelyä.  

Ongelmallista kohtuullisen korvauksen merkitsemisessä lakiin on toisaalta se, miten korvauksen 

kohtuullisuus määritetään. Lainsäätäjän on hankalaa itsenäisesti määrittää kohtuullisia korvaus-

tasoja, minkä vuoksi kohtuullisen korvauksen määrittämiseen tarvitaan alan toimijoiden osaa-

mista. Tämä ongelma on ratkaistu Saksan tekijänoikeuslain 32 §:ssä siten, että kohtuullinen kor-

vaus on sidottu muun muassa kollektiivisin neuvotteluin sovittuun korvauksen määrään. Lehti-

nen on pitänyt Saksan järjestelmää hyvinkin järkevänä tapana suojata artistia.325 Sopimusehtojen 

kohtuullisuuden sitomista kollektiiviseen neuvotteluun käsittelen tarkemmin seuraavassa kappa-

leessa. Kohtuullista korvausta koskevaa säännöstä säädettäessä tulee kohtuullisen korvaustason 

määritelmän lisäksi arvioida myös säännöksen soveltamisalaa. Voisi olla perusteltua, että kor-

vausta koskevasta säännöksestä huolimatta tekijä tai esittävä taiteilija saisi kuitenkin luovuttaa 

oikeuksiaan korvauksetta esimerkiksi hyväntekeväisyyteen tai lisensoida oikeutensa avoimella li-

senssillä maksutta julkiseen käyttöön.  

Kohtuullisen korvauksen osalta on syytä pohtia myös korvaustyyppiä ja sitä, voisiko työlainsää-

dännöstä ottaa mallia korvauksen kohtuullisuuden määrittelyyn. Pohjonen on todennut, että 

työsuhteessa toimivan ja freelancer-taiteilijan erona on se, että työntekijän tekijänoikeudellinen 

asema on heikompi, mutta sosiaalinen asema on työ- ja sosiaalilainsäädännön vuoksi parempi.326 

Tämä toteamus pätee osittain myös artistiin ja studiomuusikkoon. Studiomuusikon tekijänoi-

keudellinen asema ei nähdäkseni ole erityisen heikko työehtosopimuksen vuoksi. Sen sijaan stu-

diomuusikon sosiaalinen asema on selkeästi vahvempi kuin artistin; työntekijänä studiomuu-

sikko saa äänitysprosessista palkkaa, josta kertyy eläkettä ja sosiaaliturvaa. Artisti sen sijaan osal-

listuu äänittämiseen yleensä ilman, että hän saa studiossa vietetyistä tunneista suoraa kor-

vausta.327 Artistin asemaa voisikin parantaa se, että tämä saisi tekemistään työtunneista palkkaa. 

 

esimerkiksi yleisön saataville saattamista koskevan oikeuden vapaaehtoinen yhteishallinnointi, luovuttamaton oi-
keus kohtuulliseen korvaukseen tämän oikeuden luovutuksesta tai luovuttamaton oikeus kohtuulliseen korvauk-
seen, jota yhteishallinnointijärjestö hallinnoisi.  

325 Lehtinen 2009, s. 125.  

326 Pohjonen 1995, s. 181.  

327 Lehtinen 2009, s. 44.  
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Palkan saaminen olisi perusteltua, jos artistin rinnastaisi ennemminkin työntekijään kuin yrittä-

jään. Rojaltien neuvottelulla voidaan kyllä päästä hyväänkin kokonaiskorvaukseen, mutta rojalti 

ei suo samaa sosiaalista etua kuin palkka; palkka tarjoaisi artistille turvaa eläkkeen ja sosiaalitur-

van muodossa, mistä olisi selvää hyötyä epävarmoina aikoina.328  

Tekijän ja esittävän taiteilijan oikeus kohtuulliseen korvaukseen on keskeinen kehityskohde, jo-

hon olisi realistista puuttua lainsäädännön keinoin. Toki muutkin luovutuksen ehdot vaikuttavat 

luovutuksen kohtuullisuuteen, mutta korvaus lienee yksi keskeisimmistä neuvoteltavista sopi-

musehdoista. Tehokkaimmillaan kohtuullista korvausta koskeva säännös on, jos se soveltuu ylei-

sesti kaikkiin tekijänoikeussopimuksiin ja jos korvauksen sitoo alakohtaisiin kollektiivisiin neu-

votteluihin. Tukea säännöksen laadintaan saa Saksan tekijänoikeuslaista, johon on jo pitkään 

sisältynyt korvausta koskevaa sääntelyä.  

5.4 Artistin ja levy-yhtiön välinen kollektiivinen sopiminen 

Aiemmin todetusti studiomuusikon työnkuva muistuttaa hyvin paljon artistin tehtäviä, vaikka 

nämä kaksi musiikkiammattilaista ovat täysin erilaisissa sopimussuhteissa levy-yhtiöön. Studio-

muusikon työsuhteesta voikin ottaa mallia, kun levytyssopimusta koskevia kohtuullisuuskeinoja 

kehitetään. Selkein ero levytyssopimuksen ja työsopimuksen välillä on työehtosopimus. Työeh-

tosopimuksen kaltaisen järjestelmän voisi kehittää myös artistin ja levy-yhtiön väliseen suhtee-

seen – työehtosopimusta muistuttava kollektiivinen sopiminen artistin ja levy-yhtiön edustajien 

välillä voisi ratkoa monta levytyssopimuksiin liittyvää ongelmaa. Kollektiivinen sopiminen vai-

kuttaa olevan ratkaisu moneen ongelmaan, kuten tämän tutkimuksen varrella on käynyt ilmi.  

TekL 29 §:n säätämisen yhteydessä taiteilijatahot ehdottivat järjestelmää, jossa kollektiivisten 

neuvottelujen kautta osapuolet sopisivat luovutusten vähimmäisehdoista. Lisäksi ne ehdottivat 

järjestöjen kanneoikeutta329, koska yksittäisen taiteilijan kynnys haastaa sopimuskumppaninsa oi-

keuteen voi olla hyvin korkea. Lakivaliokunnan mielestä tällaisten ehdotusten toteuttamiseen ei 

ollut syytä eikä mahdollisuutta siinä yhteydessä, koska se olisi edellyttänyt poikkeuksia yleisestä 

 

328 Epävarmoilla ajoilla viittaan ylipäänsä siihen, että levytyssopimuksenkin tehnyt artisti ei välttämättä menesty, 
jolloin rojalteja ei tule ja toimeentulo voi vaarantua. Etenkin korona-aikaan vuosina 2020 ja 2021, kun tapahtuma-
ala on seisahtunut, sosiaaliturvan merkitys on korostunut. Luovan alan työntekijöiden ja yrittäjien sosiaaliturvasta 
ks. Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas 2010. Opas on jo 11 vuotta vanha ja saattaa siksi olla joiltain osin vanhentunut, 
mutta opas havainnollistaa hyvin eri sosiaaliturva-asioihin liittyviä eroja, joita eri luovan työn tekijöillä on riippuen 
siitä, ovatko he työsuhteessa, freelancereita vai yrittäjiä.  

329 Tässä tutkimuksessa en perehdy prosessuaalisiin kysymyksiin, mutta yleisellä tasolla totean, että järjestöjen kan-
neoikeus – esimerkiksi Muusikkojen liiton kanneoikeus artistien sopimusasioissa – auttaisi sovittelun nykyiseen 
ongelmaan eli siihen, että artistit eivät tohdi riitauttaa sopimuksiaan tai haastaa sopimuskumppaniaan oikeuteen.  
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sopimus- ja prosessioikeudesta.330 Nyt kollektiivisen neuvottelun mahdollisuutta on syytä tar-

kastella uudelleen.331  

Kollektiivisiin neuvotteluihin perustuville vähimmäisehdoille olisi sinänsä jo paikka tekijänoi-

keuslainsäädännön raameissa: hallituksen esityksen mukaan TekL 29 §:ssä tarkoitettu hyvä so-

pimustapa voi tarkoittaa toimialan toimijoiden välisiin puite- ja mallisopimuksiin perustuvia käy-

tänteitä. Esityksessä on myös todettu, että toimialojen eri osapuolten yhteinen työ hyvän sopi-

mustavan eteen edistäisi sovittelusäännöksen tavoitteita.332 Sovittelusäännöksellä on siis luotu 

rakenne, joka turvaisi nimenomaan kollektiivisiin neuvotteluihin perustuvien ehtojen noudatta-

misen. TekL 29 §:n mukainen alan hyvä sopimustapa on kappaleessa 4.1.1 esittämälläni tavalla 

hankala käsite, joka ei kuvaa äänitealan vakioehtopainotteista levytyssopimuskäytäntöä. Kollek-

tiivinen sopiminen tuottaisi siis vastauksen siihen hankalaan pulmaan, mitä ylipäänsä on hyvä 

levytyssopimustapa. Kollektiivinen neuvotteleminen edes yleisellä tasolla levytyssopimuskäytän-

teistä edistäisi siis sopimusten ennakoitavuutta ja madaltaisi kynnystä vaatia sovittelua.  

Yksi kollektiivisen sopimisen suurimmista hyödyistä on sen alakohtaisuus. Tämä hyöty tulee 

esiin esimerkiksi silloin, jos kohtuullista korvausta yritetään määritellä lainsäädännössä kaikkien 

tekijänoikeussopimusten osalta yhteisesti. Tällainen määrittely voi olla haasteellista, koska kulla-

kin luovalla alalla on omat korvausjärjestelmänsä. Esimerkiksi levytyssopimukseen merkitty ro-

jaltiprosentti ei kerro koko totuutta artistin saamasta korvauksesta. Levytyssopimuksissa rojal-

teista tehdään usein kuluvähennyksiä ja pahimmillaan artisti saattaa jäädä ilman mitään palkkiota 

työstään, jos levy ei menesty.333 Lisäksi mahdolliset artistin maksamat tuotantotuet voivat mer-

kitä sitä, että saamansa rahan lisäksi artisti myös menettää rahaa tuotantoprosessissa. Artistin 

saama kokonaiskorvaus voi siis olla vähemmän kuin sopimukseen merkattu rojalti. Tämän mut-

kikkuuden vuoksi ei riitä, että lakiin kirjataan yleinen toteamus tekijän ja esittävän taiteilijan oi-

keudesta kohtuulliseen korvaukseen. Kollektiivisesti neuvotellen levy-yhtiöiden ja artistien edus-

tajat voisivat laatia raamit kohtuulliselle sopimuskokonaisuudelle, jossa osapuolten sopimusvel-

 

330 LaVL 22/2014, s. 4. Muusikkojen liitto ehdotti jo opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksessä tekijänoikeuslakiin 
kollektiivisopimuksiin perustuvaa ja alakohtaiset erot huomioivaa kohtuussääntelyä (OKM:n selvitys 2014, s. 13).  

331 TekL 29 §:n hallituksen esityksessä nimittäin todettiin, että tekijänoikeusalan sopimuskulttuurin kehitystä seura-
taan ja tarvittaessa siihen puututaan laajemmalla säädännöllä (HE 181/2014, s. 46). Kun sääntelytarvetta ryhdytään 
taas arvioimaan, kollektiivista neuvottelua on harkittava vakavasti syistä, jotka tässä tutkimuksessa esitän.  

332 HE 181/2014, s. 49. Hallituksen esityksessä kuitenkin todetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriö ei kannata 
kollektiivisen sopimisen vahvistamista (HE 181/2014, s. 46). Tätä ei perustella tarkemmin.  

333 Ks. Lehtinen 2009, s. 42.  



 77 

voitteet ovat tasapainossa. Neuvottelevat osapuolet tuntisivat tällöin alan korvaukselle asettamat 

vaatimukset, jolloin neuvottelulla saataisiin aikaan käyttökelpoinen ratkaisu.  

Saksan tekijänoikeuslaissa kohtuullisen korvauksen määritelmässä on hyödynnetty kollektiivista 

sopimista. Lain 32 §:ssä säädetään kohtuullisesta korvauksesta, ja kyseisen säännöksen 2 mo-

mentin mukaan kohtuulliseksi katsotaan muun muassa kollektiivisen sopimuksen mukainen kor-

vaus. Pykälässä 36 säädetäänkin kohtuullisen korvauksen kollektiivisesta sopimisesta – tämä kol-

lektiivisiin neuvotteluihin perustuva vähimmäiskorvaussysteemi muistuttaa Lehtisen mukaan 

työehtosopimusjärjestelmää.334 Kun kerran Saksan oikeuteen sisältyy kollektiiviseen sopimiseen 

perustuvaa lainsäädäntöä, vaikuttaa epätodennäköiseltä, että meidän oikeusjärjestelmämme aset-

taisi oikeudellisia esteitä vastaavalle säädännölle. Saksaa voi muutenkin pitää tekijänoikeussopi-

muksia koskevan lainsäädännön mallimaana, koska sen tekijänoikeuslakiin sisältyy kattava vali-

koima taiteilijaa suojaavaa sääntelyä335 ja nämä säännökset ovat olleet voimassa jo 19 vuotta336.  

Levytyssopimus ei olisi ensimmäinen musiikkialan sopimus, josta neuvoteltaisiin kollektiivisesti 

Suomessa. Suomen Musiikintekijät, Suomen Säveltäjät ja Suomen Musiikkikustantajat ovat laa-

tineet yhdessä mallikustannussopimukset. Sopimuspohjiin on kirjattu tarvittavat ehdot, mutta 

yksityiskohdat on jätetty osapuolten päätettäviksi: esimerkiksi sopimuksen alueellinen kattavuus 

ja kesto ovat osapuolten määritettävissä. 337 Myös Ruotsissa on käytössä vastaava mallimusiikki-

kustannussopimus338 eli käytännössä vakiosopimus, jonka ehdoista osapuolia edustavat tahot 

ovat neuvotelleet molempien intressit huomioiden.339 Sekä suomalaisessa että ruotsalaisessa mal-

likustannussopimuksessa on määritetty tietyt enimmäis- ja vähimmäisrajat, joiden sisällä osapuo-

let voivat sopia korvauksista.340  

Levytyssopimuksia varten voisi neuvotella ja laatia mallikustannussopimusten kaltaisen yksityis-

kohtaisen sopimuspohjan, mutta näin yksityiskohtainen neuvottelutulos ei ole välttämätöntä. 

 

334 Lehtinen 2009, s. 104 ja 120.  

335 Saksan tekijänoikeuslakiin sisältyy kohtuullista korvausta koskevan 32 §:n lisäksi muun muassa tulevia käyttö-
muotoja koskevat 31 a ja 32 c §, tekijän tiedonsaantioikeutta koskeva 32 d §, tulevien teoksien luovutusta koskeva 
40 § ja luovutettujen oikeuksien hyödyntämättömyyttä koskeva 41 §. Ks. Urheberrechtsgesetz – englanninkielinen 
käännös.  

336 Saksan tekijänoikeuslain tekijänoikeussopimuksia koskevat säännökset tulivat voimaan vuonna 2002 (Lehtinen 
2009, s. 5).  

337 Suomen Musiikintekijöiden, Suomen Säveltäjien ja Suomen Musiikkikustantajien mallikustannussopimukset.  

338 MFA 05:3. Vakiosopimuksen ovat laatineet kustantajia edustava Svenska Musikförläggareföreningen (SMFF) 
sekä musiikintekijöitä edustavat Svenska Kompositörer Av Populärmusik (SKAP) ja Svenska Tonsättare (FST).  

339 Stannow ym. 1999, s. 175–176 ja 190, ja Musikförläggarnan infosivu kustannussopimuksista.  

340 MFA 05:3, s. 8–10, ja Suomen Musiikintekijöiden, Suomen Säveltäjien ja Suomen Musiikkikustantajien malli-
kustannussopimukset.  
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Vaihtoehtoisesti kollektiivisilla neuvotteluilla voisi määritellä yleisemmät raamit levytyssopimuk-

sille. Osapuolten edustajat voisivat esimerkiksi sopia neuvottelukäytännöistä, jotka tukisivat ai-

toa keskustelua, molempien osapuolten kantojen huomioimista ja sopimusehtojen molemmin-

puolista ymmärtämistä. Levytyssopimuksen kriittisimmistä ehdoista – esimerkiksi kestosta ja ro-

jaltiin liittyvistä ehdoista – voisi määrittää enimmäis- ja vähimmäisrajat, joiden sisällä olisi riittä-

västi liikkumavaraa. Tällainen yhdessä määritelty hyvä sopimustapa edistäisi levytyssopimuskult-

tuuria, mutta antaisi riittävästi joustoa yksilölliseen sopimiseen.341 Kollektiivisin neuvotteluin laa-

ditussa sopimuspohjassa tai väljemmissä yhteisissä sopimuskäytännöissä tulee huomioida myös 

kilpailulainsäädännön asettamat rajat.342 

Käytännön ongelmana kollektiivisopimuksissa lienee se, että markkinoiden suurimmat toimijat 

eli niin sanotut major-levy-yhtiöt ovat monikansallisia yrityksiä – voi olla, että levytyssopimusten 

ehdoista kollektiivisesti ja sitovasti neuvotteleminen Suomen tasolla on tällaiselle yhtiölle han-

kalasti toteutettavissa. Tämän vuoksi parasta olisi, jos kollektiivinen sopiminen perustuisi Saksan 

oikeuden lailla lainsäädäntöön. Oma-aloitteinen ja vapaaehtoinen neuvottelu on torjuttavissa 

levy-yhtiöiden sopimuskäytäntöjen kansainvälisyyteen vetoamalla, mutta kansallista lainsäädän-

töä ei monikansallinen yritys voi torjua. Muutenkin edellä todetusti osapuolten oma-aloitteisuu-

teen ei voi luottaa, joten kollektiivinen sopiminen on syytä merkitä tekijänoikeuslakiin.  

 

341 Tekijänoikeustoimikunta on puolestaan nostanut esiin mahdollisuuden laatia etukäteisiä hyviä käytäntöjä, jolla 
edistettäisiin sopimusten kohtuullisuutta. Tällaiset käytännöt olisivat joustavampia ja helpommin toteutettavissa 
kuin lainsäädäntö, ja siinä voitaisiin huomioida molempien osapuolten näkökulmat. Tekijät pitivät kuitenkin tätä 
ajatusta riittämättömänä, koska käytännöt eivät ole sitovia (Tekijänoikeustoimikunnan mietintö 2010:9, s. 48). Si-
tova kollektiivinen sopimus ja pakottava lainsäädäntö ovat toki artistille paras vaihtoehto, mutta en täysin tyrmäisi 
hyvien käytäntöjen laatimistakaan. Jos sopijapuolten edustajien välillä laadittu hyvä levytyssopimustapa saadaan ai-
kaan, tätä sopimustapaa voidaan mahdollisesti käyttää sovittelusäännöksen mukaisena sopimustapana. Itse asiassa 
sopimustapa voisikin saada tässä tapauksessa välillisesti sitovuuden, koska TekL 29 §:n mukaisesti hyvän sopimus-
tavan vastaisella tavalla kohtuuton ehto voidaan sovitella.  

342 Kilpailuoikeus on mainittu tekijänoikeuslain sovittelusäännöksen esitöissä. Hallituksen esityksessä nostetaan 
esiin malli- ja puitesopimukset, jotka voivat olla TekL 29 §:n mukaisen hyvän sopimustavan pohjana. Näiden sopi-
musten ei tule olla sitovia eikä niissä saa olla liian tarkkoja määräyksiä korvauksista tai muista sopimusehdoista (HE 
181/2014, s. 49). Tämä malli- ja puitesopimusten määritelmä liittynee luovutuksensaajia koskevaan kilpailulainsää-
däntöön, koska hallituksen esityksen samassa kappaleessa mainitaan kilpailulainsäädännön huomioiminen. Kilpai-
luoikeuden osalta tässä yhteydessä on nostettava esiin kilpailuoikeuden merkitys sekä Suomen että EU:n tasolla. 
Jos osapuolet aikovat tehdä oma-aloitteisesti kollektiivisen sopimuksen, heidän on ensin syytä selvittää kilpailuoi-
keudelliset rajoitukset ja noudattaa tätä lainsäädäntöä. Vaihtoehtoisesti, jos tekijänoikeuslakiin lisätään kollektiivista 
sopimista edellyttävä säännös, tulee lainsäätäjän varmistua sen yhdenmukaisuudesta kilpailulainsäädännön kanssa 
ja tarvittaessa sovitettava yhteen tekijänoikeuslain ja kilpailulainsäädännön vaatimukset. Tukea uuden tekijänoikeus-
lainsäädännön ja kilpailulainsäädännön yhteensovittamiseen saanee Saksasta, missä tekijänoikeusluovutusten kor-
vauksesta neuvotteleminen kollektiivisesti on sisällytetty lainsäädäntöön. Tätä perusteellisemmin tässä tutkimuk-
sessa ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista eikä mahdollista paneutua kilpailuoikeudelliseen sääntelykehikkoon.  
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5.5 DSM-direktiivin vaikutus levytyssopimuksiin 

Tekijänoikeuslain sovittelusäännöstä koskevassa hallituksen esityksessä todettiin seuraa-

vasti: ”Lausuntojen pohjalta muutettu esitys antaa kuitenkin mahdollisuuden tekijänoikeusalalla 

tapahtuvaan neuvottelukulttuurin muutokseen, jota opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa. Laa-

jemmat nykyistä oikeustilaa muuttavat säännökset tulisivat harkittaviksi, jos nyt ehdotettavat 

säännökset eivät tuo toivottua muutosta.”343 Tavoitteena on siis selvästi se, että tekijänoikeusalan 

tilannetta seurataan ja siihen pyritään tarvittaessa puuttumaan. Pääministeri Sanna Marinin hal-

lituksen ohjelman perusteella puuttumisen hetki on koittanut, koska ohjelmassa mainitaan tai-

dealojen minimikorvausten määritteleminen.344  

Kuten olen tässä tutkimuksessa esittänyt, artistien neuvotteluasema on selvästi heikompi kuin 

levy-yhtiöiden, levytyssopimukset koostuvat pitkälti vakioehdoista, sovittelusäännöstä on sovel-

lettu erittäin vähän ja alalla vallitsee sopimuskäytäntöjä – esimerkiksi optioalbumit – joita voi 

pitää artistien näkökulmasta kyseenalaisina. Sovittelusäännöksen voimaantulo ei ole muuttanut 

näitä seikkoja.345 Vaikuttaa siis lähtökohtaisesti selvältä, että lainsäätäjällä on edessään tilanteen 

uudelleenkartoitus ja tehokkaampien ratkaisukeinojen etsiminen – kuten hallituksen esityksessä 

luvattiin tarvittaessa tekemään.  

Sopiva hetki tilanteen tarkastamiselle ja uusien keinojen perustamiselle on käsillä, koska DSM-

direktiivin implementaatio on käynnissä. DSM-direktiivi astui voimaan 17.4.2019 ja sen 29(1) 

artiklan mukaan se olisi tullut implementoida viimeistään 7.6.2021. Hallituksen esitys on kuiten-

kin tulossa vasta syksyllä 2021346, minkä vuoksi säädösehdotuksia ei vielä tässä tutkimuksessa 

voida tarkastella. DSM-direktiivi on kuitenkin tämän tutkimuksen kannalta hyvinkin kiinnostava 

säädös, koska siinä on huomioitu taiteilijan heikompi neuvotteluasema hyvinkin selvästi: joh-

danto-osan kappaleessa 72 todetaan, että ”tekijät ja esittävät taiteilijat ovat lisenssin myöntäes-

sään tai oikeutensa siirtäessään, myös omien yritystensä välityksellä, yleensä heikommassa sopi-

musasemassa korvausta vastaan tapahtuvassa hyödyntämisessä.” Direktiivissä taiteilijan hei-

kompi asema on siis saanut sen rakenteellisen tunnustuksen, joka nykyisestä tekijänoikeuslais-

tamme tällä hetkellä puuttuu.  

 

343 HE 181/2014, s. 46.  

344 Hallituksen ohjelma 10.12.2019.  

345 TekL 29 §:n sovittelusäännös ei ole vaikuttanut oikeustilaan (Pokkinen 22.6.2021 ja Tekijäfoorumi 6.4.2020, s. 
1).  

346 OKM:n hankesivun mukaan hallituksen esitys julkaistaan viikolla 42 vuonna 2021 (OKM:n hankesivu: Tekijän-
oikeuslain uudistus – DSM-direktiivin toimeenpano).  



 80 

Direktiivistä löytyy useita levytyssopimusten ja ylipäänsä tekijänoikeussopimusten kohtuullisuu-

den kannalta relevantteja artikloja.347 Artiklassa 18 säädetään asianmukaisesta ja oikeasuhtaisesta 

korvauksesta, joka tekijän tulee saada siirtäessään yksinoikeutensa. Artikla 19 koskee tekijöiden 

ja esittävien taiteilijoiden oikeutta saada tietoa teostensa ja esitystensä hyödyntämisestä luovu-

tuksensaajilta. Jälkikäteistä puuttumista sopimusten kohtuullisuuteen edustaa artikla 20, joka 

koskee tekijänoikeussopimusten kohtuullistamismekanismia, ja artikla 21 sisältää vaihtoehtoisen 

riitojenratkaisumenettelyn. Artikla 22 puolestaan koskee taiteilijan oikeutta peruuttaa oikeuksien 

siirto, jos luovutuksensaaja ei hyödynnä saamaansa suojattua aineistoa. Osa näistä säännöksistä, 

esimerkiksi kohtuullisuusmekanismi, sisältyy jo valmiiksi tekijänoikeuslakiimme. Kohtuullista 

korvausta koskeva artikla 18 sen sijaan on täysin uusi tulokas tekijänoikeuslakiimme samoin kuin 

artiklat 19 ja 21.  

Vaikka artiklat sinänsä vaikuttavat tekijän ja esittävän taiteilijan asemaa huomattavasti kehittä-

viltä, niiden implementoinnilla määritetään säännösten todellinen arvo; sanamuodolla, imple-

mentointimekanismilla348 ja pakottavuudella on suuri merkitys säädettävän säännöksen vaikut-

tavuudelle. Esimerkiksi asianmukaisen ja oikeasuhteisen korvauksen voi merkitä lakiin niukalla 

vähimmäisimplementoinnilla, jossa ”asianmukainen” ja ”oikeasuhteinen” jäävät käsitteinä pin-

nallisiksi. Tällaisen säännöksen olemassaolo toki antaa taiteilijoille tukea neuvotteluihinsa, mutta 

ei vaikuta käsitykseen korvauksen oikeasuhtaisuudesta tai pyri aktiivisesti turvaamaan sitä. Ah-

maoja onkin huomauttanut, että artiklan 18 mukaisen oikeasuhtaisen ja asianmukaisen korvauk-

sen määrittely voi olla hankalaa ja erityisesti lainsäädännön tasolla se saattaa olla jopa mahdo-

tonta. Korvauksessa tulisi nimittäin huomioida taiteilijan oikeuksien ja panoksen lisäksi myös 

toimintaympäristön realiteetit ja elinkeinonharjoittajan perusoikeudet. Lainsäätäjä voisi asettaa 

korkeintaan tavoitteen, mutta tarkempi korvauksen määrittely jäisi joka tapauksessa – kuten ny-

kyäänkin349 – alan käytännön määritettäväksi. Ahmaojan mukaan DSM-direktiivin tuomat uu-

distukset eivät muutenkaan välttämättä muuta nykytilannetta, koska ne eivät muuta musiikkialan 

 

347 Ahmaojan mukaan ainakin artiklat 18 ja 20 sopivat erityisen hyvin nimenomaan levytyssopimuksen neuvottelui-
hin, mutta nähdäkseni ne sopivat myös työsopimuksen luovutusehtoihin (Ahmaoja 2020, s. 31 ja 34).  

348 Esim. DSM-direktiivin 18(2) artiklan mukaan implementoinnissa voi käyttää vapaasti eri mekanismeja.  

349 Nykytilanteessa kohtuuttomaan korvaukseen voidaan puuttua vain jälkikäteen sovittelun keinoin. Sovittelun 
tarkoituksena ei ole määritellä yleistä hintatasoa, vaan sovittelussa huomioidaan olemassa oleva yleinen hintataso, 
josta poikkeaminen voi merkitä kohtuuttomuutta (Wilhelmsson 2008, s. 122–123). OikTL 36 §:n esitöiden mukaan 
sopimuksessa määritetty korvaus voi olla sellaisenaan kohtuuton tai sitten korvaus voi perustua seikkoihin, jotka 
esimerkiksi olosuhteiden muuttumisen myötä johtavat kohtuuttomaan korvaukseen (HE 247/1981, s. 13).  
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perusasetelmaa, jossa artisteja on tarjolla enemmän kuin levy-yhtiöt voivat ottaa ja artistit yhä 

tarvitsevat levy-yhtiöiden jakelu- ja markkinointiorganisaatioita.350  

Ahmaojan pessimistisen näkemyksen vastapainoksi Tekijäfoorumi on ehdottanut edellä mainit-

tujen artiklojen implementoimiseksi tekijöille ja esittäville taiteilijoille edullisia muotoiluja, joissa 

säännökset ovat pakottavia, taiteilijoiden oikeudet ja luovutuksensaajien velvollisuudet ovat laa-

joja ja direktiivin tekijöitä ja esittäviä taiteilijoita turvaavaa tarkoitusta toteutetaan tehokkaasti.351 

Tekijäfoorumin ehdotukset ovat kunnianhimoisia ottaen huomioon, että vuonna 2014 vastaa-

vantyyppiset ehdotukset eivät johtaneet lainsäädäntöön.352 Monet implementointiehdotuksista 

ovat kuitenkin realistisia ja vaikuttavuudeltaan tärkeitä. Esimerkiksi artiklan 18 implementoi-

miseksi Tekijäfoorumi ehdottaa kollektiivisopimuksiin perustuvaa järjestelmää, jossa korvauk-

sen kohtuullisuus perustuu kollektiivisesti neuvoteltuun vähimmäiskorvaukseen.353 Tämä ehdo-

tus on kappaleessa 5.4 esitetyllä tavalla aiheellinen, minkä lisäksi se on myös realistisesti toteu-

tettavissa. DSM-direktiivin johdanto-osan kappaleessa 73 on nimittäin todettu, että artiklan 18 

asianmukainen ja oikeasuhteinen periaate voidaan toteuttaa esimerkiksi kollektiivisella sopimi-

sella. Kollektiivinen neuvottelu ei ole ainoa vaihtoehto implementointimekanismiksi, mutta se 

on ainoa johdanto-osan kappaleessa nimeltä mainittu vaihtoehto. Johdanto-osan kappaleen si-

sältöä voikin pitää kannanottona siitä, että kollektiivinen sopiminen on suositeltava keino asian-

mukaisen korvauksen turvaamiseksi.354  

DSM-direktiivin lähestyvä implementointi antaa siis erinomaisen mahdollisuuden puuttua niihin 

levytyssopimusten kohtuullisuusongelmiin, jotka olen tässä tutkimuksessa jäsennellyt. Artik-

loista löytyy suoria ratkaisuja joihinkin ongelmiin – kuten kohtuuttomiin korvauksiin ja luovu-

tettujen oikeuksien hyödyntämättömyyteen – mutta ennen kaikkea direktiivi antaa mahdollisuu-

den tekijänoikeusalan sääntelyn päivittämiseen 2020-luvulle. DSM-direktiivin artiklat aidosti tu-

kevat tekijää ja esittävää taiteilijaa, ja suomalaisen lainsäätäjän on syytä huomioida tämä tarkoitus 

laatiessaan uutta kansallista lainsäädäntöä. Tekijänoikeuslakiin tarvitaan tehokkaita ja vaikuttavia 

 

350 Ahmaoja 2020, s. 29–31. Toisaalta Ahmaoja myöntää sen, että vaikka DSM-direktiivin suora vaikutus olisikin 
heikko, se tuo näkyviin sopijapuolten epätasavertaisen aseman.  

351 Tekijäfoorumi 6.4.2020, s. 1–3. Tekijäfoorumi on luovan alan tekijöitä ja esittäviä taiteilijoita edustavien järjes-
töjen yhteistyöelin (Tekijänfoorumi 6.4.2020, s. 1).  

352 Ks. esim. OKM:n selvitys 2014, s. 13.  

353 Tekijäfoorumi 6.4.2020, s. 2.  

354 Kollektiiviset sopimukset on mainittu myös DSM-direktiivin 19(5) artiklassa.  
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pykäliä sopijapuolten tasapainoeron tasoittamiseksi. DSM-direktiivin implementointi tarjoaa hy-

vän mahdollisuuden aitoon tekijänoikeusalan kehittämiseen, jos artikloja ei implementoida vain 

vähimmäismuodossaan.  

6 Johtopäätökset 

Ensimmäisen levytyssopimuksen tekeminen on suuri merkkipaalu aloittelevalle artistille. Artisti 

on kuitenkin ammattimaista – ja usein monikansallista – levy-yhtiötä heikommassa neuvottelu-

asemassa, minkä vuoksi levytyssopimus ei välttämättä ole kaikin puolin kohtuullinen artistille. 

Levytyssopimusten kohtuuttomina ehtoina voi pitää esimerkiksi rajoittamatonta kestoa, ankaria 

rojaltiehtoja tai tulevien oikeuksien ja käyttömuotojen vastikkeetonta luovutusta. Lisäksi koh-

tuuttomia voivat olla alan käytännöstä poikkeavat ehdot – TekL 29 §:n sovittelu koskee yleisesti 

kohtuuttomien ehtojen lisäksi myös alan hyvän sopimustavan vastaisella tavalla kohtuuttomia 

ehtoja. Muun muassa näitä levytyssopimuksen ongelmia ja muita tekijänoikeussopimuksiin liit-

tyviä haasteita kartoitettiin ja pyrittiin korjaamaan 2010-luvun alkupuolella, mutta lainsäätäjän 

ratkaisuna syntynyt tekijänoikeuslain oma sovittelusäännös ei ole kuitenkaan korjannut näitä on-

gelmia. Tekijän ja esittävän taiteilijan aseman turvaava lainsäädäntötyö näyttää jääneen kesken 

tai vähintään epäonnistuneen, kun kuusi vuotta TekL 29 §:n voimaantulosta olemme jälleen 

samojen kysymysten äärellä.  

Opetus- ja kulttuuriministeriössä työskennellään parhaillaan DSM-direktiivin implementoinnin 

parissa. DSM-direktiiviin sisältyy tekijänoikeussopimuksia koskevia artikloja, joten nyt lainsää-

täjällä on mahdollisuus jatkaa kuuden vuoden takaista projektiaan tekijänoikeusalan sopimusta-

sapainon kehittämiseksi. Tällä kertaa olisi syytä rakentaa DSM-direktiivin artiklojen pohjalta hei-

kompaa sopijapuolta tehokkaasti suojaava säädäntökehikko. Esimerkiksi DSM-direktiivin asian-

mukaista ja kohtuullista korvausta koskeva 18 artiklan implementointisäännös tulisi kytkeä Sak-

san tekijänoikeuslakia vastaavasti kollektiivisiin neuvotteluihin, jotta säännöksellä olisi käytän-

nön arvoa.  

Kollektiivinen sopiminen onkin merkittävin konsepti, jonka studiomuusikon työsuhdetta kos-

kevista elementeistä tulisi omaksua myös levytyssopimuksiin. Useita artisteja edustavalla neu-

vottelijalla olisi vahvempi neuvotteluasema kuin yksittäisellä artistilla, jolloin vallitsevaan levy-

tyssopimuskäytäntöön saataisiin myös artistien ääni kuuluviin. Kollektiivinen sopiminen on 

myös yksityiskohtaista lainsäädäntöä varmempi keino torjua alkuperäistä kohtuuttomuutta, 
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koska siinä neuvottelijat osaavat huomioida äänitealan ominaisuudet ja tarpeet. Työehtosopi-

muksen lisäksi studiomuusikoiden työsuhde poikkeaa levytyssopimuksista myös siinä, että työn-

tekijöitä koskee mittava määrä osapuolten epätasapainoisuuden huomioivaa lainsäädäntöä. Sa-

manlaista heikomman sopijapuolen aseman turvaavaa lainsäädäntöä tarvitaan tekijänoikeuslakiin 

– aloitteleva artisti on enemmän rinnastettavissa levy-yhtiön työntekijään kuin yhteistyökump-

paniin, kun ottaa huomioon artistin alisteisen aseman. Rohkeana kehitysehdotuksena olisikin 

vaatia artistille äänitysprosessista palkkaa, joka kerryttää sosiaaliturvaa ja eläkettä. 

Nykyään artistien asemaa helpottaa se, että niin sanottujen perinteisten levytyssopimusten rin-

nalle on noussut uudenlaisia sopimuksia, joissa artistin ja levy-yhtiön vastuunjako poikkeaa pe-

rinteisestä levytyssopimusmallista. Kun artisti hoitaa suuremman osan äänitteestä itse, on hänen 

neuvotteluasemansa levy-yhtiöön nähden parempi. Esimerkiksi master- ja joint venture -sopi-

muksissa artisti osallistuu itse äänitteen tuottamiseen. Tällaisissa sopimuksissa korostuu levy-

yhtiön rooli markkinointikoneistona, mikä onkin levy-yhtiön vahvinta osaamisaluetta. Mitä 

enemmän tällaisia sopimuksia tehdään, sitä tasavertaisempia ovat sopijapuolet, minkä vuoksi 

nykyistä äänitealan kehityssuuntaa voi pitää kohtuullisuuden kannalta hyvänä. Artisteja voisikin 

siten kannustaa tekemään perinteisen levytyssopimuksen sijasta master- tai joint venture -sopi-

muksia.355  

Äänitealan suurimpana haasteena näen vastakkainasettelun artistin ja levy-yhtiön välillä. Pohjim-

miltaan molempien intressi on sama – saada hyvää musiikkia ihmisten kuultavaksi – mutta so-

pimusasioissa ei yhteistä kohtuullista ratkaisua tunnu aina löytyvän. Tähän on kaksi ratkaisuvaih-

toehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto on pakottava lainsäädäntö, joka velvoittaa levy-yhtiön huo-

mioimaan artistin edun. Pakottava lainsäädäntö on kuitenkin ankarin mahdollinen menettely 

kohtuullisuuden saavuttamiseksi eikä se varsinaisesti paranna osapuolten välistä kulttuuria, vaan 

se nimensä mukaisesti pakottaa osapuolet noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä. Pelisäännöt eivät 

tuolloin ole aidosti yhteisiä. Tämä voi aiheuttaa levy-yhtiön ja artistin välille haasteita, kun levy-

yhtiö pyrkii keksimään lainsäädännön rajoissa uusia keinoja taloudellisten riskiensä minimoi-

miseksi.  

 

355 Tämä kannustus edellyttäisi levy-yhtiöstä riippumattomia järjestelmiä, joista saa neuvontaa ja tukea äänitteen 
itsenäiseen tuottamiseen. Taloudellinen puoli voi kuitenkin olla ongelmallinen: artistit ovat Lehtisen mukaan usein 
pätkätyöläisiä, joiden toimeentulo on haasteellista, joten heillä ei välttämättä ole itsellään resursseja itsenäisesti hoi-
taa äänitteidensä tuotantoa ja markkinointia (Lehtinen 2009, s. 43). Taloudellinen puoli ratkeaisi kehittämällä esi-
merkiksi artisteja ja muita vastaavia taiteilijoita varten lainajärjestelyjä, vaikkakin lainarahoitukseen liittyy omat ris-
kinsä.  
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Toinen vaihtoehto sopijapuolten välisen kuilun kuromiseen olisi osapuolten välinen omaehtoi-

nen yhteistyö. Esimerkiksi vapaaehtoinen osapuolten edustajien neuvottelu hyvistä sopimuskäy-

tännöistä olisi pakottavaa sääntelyä kevyempi keino saavuttaa kohtuullisemmat sopimusehdot. 

Uskon, että tällä tavoin löytyisivät lainsäädäntöä käyttökelpoisemmat ratkaisut alan kehittämi-

seen, koska sopijapuolet ymmärtävät toistensa tarpeet ja alan toiminnan paremmin kuin lainsää-

täjä. Tällaiseen tavoitteeseen toki TekL 29 § pyrkikin, mutta sääntelyn tulos ei ollut toivotunlai-

nen. Jotta omaehtoinen sopimuskäytännön kehittäminen toimisi, se edellyttäisikin lainsäätäjästä 

riippumatonta omaa tahtoa toimialan kehittämiseen, mikä olisi melko paljon vaadittu etenkin 

levy-yhtiöiltä. Levy-yhtiöitä voisi kuitenkin motivoida kannustimilla eli esimerkiksi hyvällä mai-

neella, jonka levy-yhtiö saisi artistiystävällisestä toiminnastaan.  

Tehokkain ratkaisu levytyssopimusten kohtuuttomiin ehtoihin voisikin olla yhdistelmä pakotta-

vaa sääntelyä ja osapuolten välisen neuvottelusuhteen parantamista. Sääntelyllä luotaisiin taka-

rajat ehtojen sisällölle, koska nykytilanne on osoittanut, ettei täysin sääntelemätön toiminta-

kenttä luo reilua sopimusasetelmaa. Sääntely sisältäisi sekä sopimusehtoja koskevia säännöksiä 

että velvoitteen kollektiiviseen neuvotteluun. Sääntelyn ohella pitäisi kuitenkin huolehtia siitä, 

ettei lopputulos olisi vain lain vähimmäissäännösten vastahakoista noudattamista, vaan että neu-

vottelukulttuurikin edistyisi tasolle, jossa levy-yhtiö näkee artistin tasavertaisena kumppanina. 

Tämä voitaisiin toteuttaa implementoimalla DSM-direktiivi siten, että se aidosti edistää artistien 

asemaa, mutta jättää neuvottelukumppaneille alakohtaista liikkumavaraa. Lisäksi alalla voisi ke-

hittää maineeseen perustuvan kannustinjärjestelmän, jonka avulla levy-yhtiöitä motivoidaan 

neuvottelupöytään avoimin mielin. Toimiva musiikkiala edellyttää hyvää neuvottelukulttuuria, 

reiluja sopimuksia ja luovuutta ruokkivaa yhteistyötä. Tästä hyötyvät kaikkien musiikkialan toi-

mijoiden lisäksi myös musiikin kuuntelijat.  
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