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Perustuslakivaliokunnalle

HE 26/2006 laeiksi teollis-ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta



Esityksellä pantaisiin täytäntöön teollis-ja tekijänoikeuksien noudattamisen
varmistamisesta vuonna 2004 annettu EU-direktiivi. Noudattamisen
varmistamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, millä keinoilla voidaan puuttua
teollis- tai tekijänoikeuden loukkauksiin.

Direktiivi koskee ainoastaan siviilioikeudellisia menettelyjä, ei rikosoikeudellisia
menettelyjä. Hallituksen esityksestä (kuten direktiivistäkään) ei seuraa muutoksia
teollisoikeuksien tai tekijänoikeuden sisältöön.

Esityksen valmistelun lähtökohtana on ollut se, että lainsäädäntöön tehtäisiin vain
direktiivistä johtuvat välttämättömät muutokset. Esityksessä on pyritty löytämään
tasapainoiset ratkaisut, joissa otetaan riittävästi huomioon oikeusturvanäkökohdat.

Vastaajan tai väitetyn loukkaajan oikeusturvaan liittyvistä syistä esityksestä on
katsottu tarpeelliseksi pyytää peruslakivaliokunnan lausuntoa. Esityksessä
ehdotetaan, että tuomioistuimelle olisi mahdollisuus antaa väliaikainen
keskeyttämismääräys väitettyä loukkaajaa kuulematta. Ehdotus vastaa
oikeudenkäymiskaaren yleistä turvaamistoimisäännöstä, joka myös sisältää
mahdollisuuden turvaamistoimen antamiseen vastaajaa kuulematta. Koska
oikeudenkäymiskaaren säännös säädettiin ennen nykyistä perustuslakia ja ilman
perustuslakivahokunnan myötävaikutusta, on katsottu, että tässä yhteydessä
säännöksestä pyydettäisiin perustuslakivaliokunnan lausunto vastaajan
oikeusturvan näkökulmasta.
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HE 26/2006 VP

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI TEOLLISIA
TEKIJÄNOIKEUKSIA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN
MUUTTAMISESTA

Esityksellä pannaan täytäntöön teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen
varmistamisesta vuonna 2004 annettu direktiivi 2004/48/EY. Direktiivin
tarkoituksena on yhdenmukaistaa teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamista
koskevat kansalliset säännökset sekä oikeuksien loukkaustilanteessa
kansallisesti noudatettavat menettelyt. Direktiivi täydentää ja osin tiukentaa
ns. TÄ/PS-sopimusta (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellec-tual
Property Rights; SopS 5/1995). Direktiivin kansallisen täytäntöönpanon
edellyttämien lainmuutosten valmistelun lähtökohtana on direktiivin minimi-
implementointi. Hallituksen esitykseen on pyritty sisällyttämään vain
välttämättömät lainsäädännön muutokset.

Esitykseen sisältyy valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallisia kohtia. Perus-
tuslain 10 §:n kannalta on oleellista kuitenkin, että esimerkiksi direktiivin 15
artiklasta johtuva ehdotus riita-asian tuomiota koskevien tietojen julkis-
tamisesta (tekijänoikeuslain 59 a § ym.) ei nykyiseen verrattuna laajenna
kantajan oikeutta tietojen julkistamiseen. Kyse on vain siitä, että vastaaja olisi
tuomioistuimen tietyin edellytyksin tekemällä päätöksellä velvollinen
korvaamaan kantajalle julkistamisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset.
Tätä harkitessaan tuomioistuimen tulisi ottaa huomioon julkistamisen yleinen
merkitys, loukkauksen laatu ja laajuus, julkistamisesta aiheutuvat
kustannukset ja muut vastaavat seikat. Tarkoitus ei ole, että julkistamisesta
tulisi säännönmukainen menettely, vaan että mahdollisuutta käytettäisiin
harkiten. Julkistamisella voisi olla yleistä merkitystä, jos esimerkiksi ky-
symyksessä on uusi ennakkoratkaisu jostakin laintulkintakysymyksestä tai
ratkaisusta ilmenevillä seikoilla on merkitystä kuluttajien kannalta (HE s. 21).

Erityisesti tekijänoikeuslain 60 c §.ään ehdotettu mahdollisuus antaa väli-
aikainen keskeyttämismääräys väitettyä loukkaajaa kuulematta, jos asian
kiireellisyys sitä välttämättä vaatii, on kuitenkin ongelmallinen perustuslain
21 §:ssä turvatun oikeusturvan kannalta. Säädös on kuitenkin pyritty
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tiukentamaan mahdollisimman rajatuksi. Oikeusministeriön käsityksen
mukaan näin suppea-alaiseksi rajattuna lakiesitys voitaneen käsitellä taval-
lisessa lainsäätämisjärjestyksessä eikä sillä ole esityksestä muuta huo-
mautettavaa.

Olli Mäenpää
26.4.2006

Perustuslakivaliokunnalle

Hallituksen esitys laeiksi teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan
lainsäädännön muuttamisesta (HE 26/2006 vp)

Keskeyttämismääräys

Tekijänoikeuslain voimassaolevassa 60 c §:ssä säädetään tuomioistuimen toimivallasta antaa
määräys, jonka mukaan tekijänoikeutta loukkaavaksi väitetyn aineiston saattaminen yleisön
saataviin on keskeytettävä. Keskeyttämismääräys annetaan aineiston välittäjänä toimivalle
palvelun tarjoajalle, mutta määräyksellä olisi vaikutusta myös aineiston vastaanottajiksi
tarkoitettujen kolmansien mahdollisuuteen vastaanottaa aineis-tocÄ^sisältyvät viestit.
Keskeyttämismääräyksen antamista sääntelevään pykälän 1 ja 2 momenttiin ei nyt ehdoteta
sisällöllistä muutosta, mutta pykälään lisättäisiin uusi 3 momentti ja muilta osin säännöstä
täsmennettäisiin. Vastaavat säännökset ehdotetaan tässä yhteydessä sisällytettäviksi 3.
lakiehdotuksen 48 a §:ään, 4. lakiehdotuksen 37 b §:ään, 5. lakiehdotuksen 18 a §:ään, 6.
lakiehdotuksen 29 a §:ään, 7. lakiehdotuksen 57 b §:ään, 8. lakiehdotuksen 35 a §:ään ja 9.
lakiehdotuksen 36 a §:ään. Seuraava arvio kohdistuu suoranaisesti vain tekijänoikeuslain 60 c
§:n muotoiluun.

Keskeyttämismääräystä koskeva tekijänoikeuslain 60 c §:n perussisältö muotoutui
eduskuntakäsittelyssä, lakivaliokunnan lausunnossa 5/2005 vp. Säännöstä ei siksi voitu
käsitellä perustuslakivaliokunnan lausunnossa 7/2005 vp, joka muuten koski kyseisen
säännöksen taustalla olevaa hallituksen esitystä 28/2004 vp. Tämän vuoksi säännöstä on nyt
paikallaan arvioida kokonaisuudessaan valtiosääntöoikeudelliselta kannalta.

Arviossa on syytä ottaa eritellysti huomioon 60 c §:ään sisältyvät kolme (1-3 mom.) erilaista ja
eri perustein annettavaa keskeyttämismääräystä. Koska keskeyttämismääräys pitkälti rinnastuu
perustuslakivaliokunnan aikaisemmin arvioimaan tuomioistuimen es-tomääräykseen (PeVL
60/2001 vp) ja pitkälti myös yksityisten estotoimenpiteisiin (PeVL 9/2004 vp), niitä koskevissa
lausunnoissa esitettyjä yleisiä lähtökohtia voidaan soveltuvin osin käyttää tekijänoikeuslain 60 c
§:n sisältämän keskeyttämismääräyksen arvioinnin perusteena.

Keskeyttämismääräyksen kohteena olevan aineiston sisältönä voitaneen yleensä olettaa
olevan erilaisia viestejä, joita saatetaan yleisön saataville. Määräys kohdistuu siten perustuslain
12 §:n 1 momentissa turvattuun oikeuteen ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä
ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Keskeyttämismääräys rajoittaa
sananvapautta etenkin asettaessaan sen käyttämiselle ennakollisen ja välittömästi vaikuttavan
esteen, joten määräyksen mahdollistavien rajoitusten sallittavuutta on arvioitava
perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten (PeVM 25/1994 vp s. 4-5) kannalta. Toisaalta
keskeyttämismääräyksellä turvataan niin ikään perusoikeussuojan kohteena olevan



tekijänoikeuden toteutumista. Kysymys on siten keskeisesti kahden perusoikeuden välisestä
suhteesta ja niiden suojaamista tarkoittavien säännösten tasapainottamisesta.

Tuomioistuimen keskeyttämismääräys kieltokanteen ollessa vireillä (TekijänoikeusL 60 c §:n 1 mom.)

Tuomioistuin voi 60 c §:n 1 momentin nojalla antaa keskeyttämismääräyksen 60 b §:n mukaista
kieltokannetta käsitellessään. Keskeyttämismääräyksen kohteena on "tekijänoikeutta
loukkaavaksi väitetty aineisto". Toimivaltainen tuomioistuin voi 60 c §:n 1 momentissa
määriteltyjen edellytysten täyttyessä määrätä tällaisen aineiston välittäjän sakon uhalla
keskeyttämään "aineiston saattamisen yleisön saataviin".

Keskeyttämismääräyksen hyväksyttävyysvaatimuksen kannalta on merkityksellistä, että 60 c
§:n nojalla annetun keskeyttämismääräyksen avulla pyritään estämään tekijänoikeutta
loukkaavan aineiston saattaminen yleisön saataviin. Tekijänoikeuden suojaa-mistavoite
muodostaa hyväksyttävän rajoitusperusteen, koska tekijänoikeus nauttii perustuslain suojaa 15
§:n omaisuudensuojasäännösten kautta (PeVL 60/2001 vp). Keskeyttämismääräyksellä
pyritään siten turvaamaan yhden perusoikeuden toteuttamista. Hyväksyttävyyden arvioinnissa
on kuitenkin samalla otettava huomioon muut perusoikeudet, erityisesti sananvapaus, joita
samalla rajoitetaan. Tältä osin kysymys on lähinnä suhteellisuusvaatimuksesta sekä
perusoikeuksien välisistä suhteista ja niiden ydinalueen suojasta, joita käsitellään jäljempänä.

Täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimuksen perussisältönä on, että perusoikeuteen
kohdistuvan rajoituksen olennainen sisältö ilmenee suoraan laista. Lailla on näin ollen
säädettävä muun muassa rajoituksen laajuudesta ja sen täsmällisistä edellytyksistä (HE
309/1993 vp, s. 29-30). Perustuslakivaliokunta on pitänyt tärkeänä myös sitä, että
rajoitussäännös antaa riittävän ennustettavuuden viranomaistoimista. Tässä suhteessa
merkitystä on muun muassa sillä, missä määrin viranomaisten toimivaltuudet määräytyvät niin
sanotun sidotun harkinnan tai tarkoituksenmukaisuusharkinnan mukaisesti (PeVL 4/2000 vp).

Täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden kannalta on huomionarvoista, että sananvapauteen
kohdistuvan keskeyttämismääräyksen perusteeksi riittää säännöksen mukaan pelkästään väite,
jonka mukaan viesti (aineisto) loukkaa tekijänoikeutta. Perustuslakivaliokunta on jo aikaisemmin
pitänyt ongelmallisena sananvapauteen kohdistuvaa es-tomääräystä, joka liittyy vain
tekijänoikeuden loukkaamista koskevaan ilmoitukseen, koska ilmoituksen perustana on
ilmoittajan yksipuolinen ja subjektiivinen käsitys asiasta. Valiokunta on kuitenkin katsonut
arvioimansa sääntelyn tältäkin osin pohjautuvan sillä tavoin objektiivisesti havaittavissa olevaan
kriteeriin, että sääntelyä voidaan pitää hyväksyttävänä täsmällisyys- ja
tarkkarajaisuusvaatimuksen näkökulmasta (PeVL 60/2001 vp).

Yksinomaan tekijän esittämää oikeudenloukkausväitettä, johon ei kohdistu esimerkiksi
minkäänlaisia perustelu- tai ilmeisyyskriteereitä, on kuitenkin hyvin vaikea pitää objektiivisesti
havaittavissa olevaan kriteeriin perustuvana perusteena keskeyttää viestin välittäminen.
Tekijänoikeuden loukkaamista koskevan väitteen tarkkarajaisuutta voi heikentää myös
tekijänoikeuslainsäädännön verraten vaikeasti avautuva sisältö, johon vedoten on mahdollista
esittää hyvinkin erilaisia ioukkausväitteitä. Myös väitettyjen oikeudenloukkausten merkittävyys ja
todennettavuus voi vastaavasti olla eritasoista, joskin kohtuullisuusarviointi edellyttää näiden
eroavuuksien huomioon ottamista.

Pelkkä väitteen esittäminen ei siten ilman muuta johda keskeyttämismääräyksen antamiseen,
joskin kohtuuliisuusarvioinnin tuloksen ennakointi voi olla vaikeaa. Lisäksi todistustaakka
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kohdistuisi pääasiassa kieltomääräyksen kohteelle eli sananvapauden käyttäjälle, mikä ei ole
prosessuaalisen tasapainon kannalta aivan ongelmatonta. Sananvapauden ydinalueen suojan
ja oikeusturvan toteuttamiseksi säännöksen sanamuotoa olisikin ilmeisesti perusteltua
täsmentää edellyttämällä väitteen tekijän esimerkiksi esittävän todennäköisiä perusteita sille,
että aineiston välittäminen ilmeisesti ja olennaisesti loukkaa tämän tekijänoikeuksia.

Suhteellisuusvaatimuksen kannalta on merkitystä etenkin sillä, että keskeyttämismää-räyksestä
päätettäessä olisi 1 momentin mukaan arvioitava määräyksen antamisen kohtuullisuutta.
Säännöksen mukaan kohtuullisuutta olisi arvioitava ottaen huomioon kyseistä aineistoa yleisön
saataviin saattavan henkilön, välittäjän ja tekijän oikeudet. Lisäksi määräyksen
antamisedellytyksiä arvioitaessa on 4 momentin mukaan otettava huomioon, että
keskeyttämismääräys ei saa vaarantaa kolmannen oikeutta lähettää ja vastaanottaa viestejä.
Sääntelyssä on näin ollen kiinnitetty erityistä huomiota nimenomaan suhteellisuusvaatimuksen
toteuttamiseen ja muiden perusoikeuksien huomioon ottamiseen kohtuullisuusarviointia
tehtäessä. Sääntelyä voidaan tältä kannalta pitää ongelmattomana suhteellisuusvaatimuksen
valossa.

Suhteellisuusvaatimuksen ja osittain myös oikeusturvan takeiden kannalta on sen sijaan
pulmallista, että 1 momentin nojalla annetun keskeyttämismääräyksen voimassaolosta ja
erityisesti peruuttamisesta ei ole nimenomaisia säännöksiä. Tällä seikalla on merkitystä, koska
60 b §:ssä tarkoitetun kieitokanteen käsittely voi mahdollisesti kestää pitkään ja myös 1
momentin nojalla päätetyn keskeyttämismääräyksen voimassaoloaika voi siten muodostua
pitkäksi. Kun kyseessä on erityissäännökseen perustuva turvaamistoimi, ei ole ainakaan
ilmeisen selvää, että sen keskeyttämiseen voitaisiin soveltaa ulosottolain 7 luvun 13 §:n
säännöstä, joka kohdistuu vain oikeudenkäymiskaaren 7 luvun nojalla määrättyihin
turvaamistoimiin. Säädettävässä laissa ei näyttäisi olevan riittäviä ja selkeitä säännöksiä siitä,
että 1 momentin nojalla annettu keskeyttämismääräys on peruutettava tai se raukeaa, jos sille
ei uuden selvityksen tai vastaavan syyn vuoksi ole perusteita. Vertailun vuoksi voidaan todeta,
että 2 momentin nojalla annettu määräys voi raueta ja 3 momentin nojalla annettua määräystä
voidaan muuttaa tai se voidaan poistaa, mutta nämä säännökset eivät koske 1 momentin
mukaista perusmääräystä. Sääntelyä olisi tältä osin aiheellista täsmentää 1 momentissa.

Perusoikeuksien ydinalueen suoja merkitsee pelkistetysti, että tavallisella lailla ei voida säätää
perusoikeuden ytimeen ulottuvaa rajoitusta tai tällaiseen rajoittamiseen oikeuttavaa toimivaltaa.
Muutenkin syvälle käyvät, poikkeukselliset tai ylimalkaiset perusoikeuden rajoitukset
merkitsevät sellaista puuttumista perusoikeuteen, että ne eivät ole toteutettavissa ainakaan
tavallisella lailla. Tältä kannalta voidaan arvioida keskeyttämismääräyksen sisältämän suojan
kohdistuvan tekijänoikeuden kaikille osa-afueille, koska periaatteessa mikä tahansa
tekijänoikeuden väitetty loukkaus voisi olla kielto-määräyksen aiheena, tosin
kohtuuiiisuusarvioinnista johtuvin rajauksin.

Keskeyttämismääräyksen sisältämät, sananvapauteen kohdistuvat rajoitukset voisivat
toisaalta kohdistua mihin tahansa viestiin riippumatta sen sisällöstä tai välittämistavas-
ta, tosin kohtuuiiisuusarvioinnista johtuvin rajauksin. Rajoitukset voisivat siten kohdistua
myös sananvapauden sisällölliselle ydinalueelle, kuten muun muassa yhteiskunnallista
ja taloudellista päätöksentekoa koskevaan tiedonvälitykseen sekä niitä koskevaan
keskusteluun ja mielipiteen vaihtoon. Keskeyttämismääräys sisältäisi lisäksi ainakin
oikeudellisesti arvioiden sellaisen ennakollisen esteen, joka on nimenomaisesti kielletty
perustuslain 12 §:n 1 momentissa. Ei ole ilman muuta selvää, että tekijänoikeuden
suojaaminen on niin tärkeä tavoite, että sananvapauden näin laaja, edellytyksetön ja
perusoikeuden ydinalueelle ulottuva rajoittaminen olisi sen vuoksi perusteltua.

Voidaan tosin ajatella, että riittävän tasapainon tekijänoikeuden ja sananvapauden
ydinalueiden suojan välillä tuottaa jo 1 ja 4 momentin edellyttämä kohtuullisuusarvioin-ti,



jota lisäksi vahvistaa yleinen valtiosääntöoikeudellinen vaatimus perusoikeuksiin
puuttuvien toimenpiteiden oikeasuhtaisuudesta (PeVM 25/1994, s. 4). Teorian tasolla
tätä ajattelutapaa voitaneenkin pitää riittävän johdonmukaisena. Käytännön kannalta
olisi kuitenkin nähtävästi perusteltua korostaa näiden periaatteiden asianmukaista
huomioon ottamista lisäämällä esimerkiksi 4 momenttiin säännös, jonka mukaan kes-
keyttämismääräyksellä ei saa puuttua aineiston saattamiseen yleisön saataville enem-
pää kuin on välttämätöntä ottaen huomioon sananvapauden merkitys kansanvaltaisessa
oikeusvaltiossa.

Tämänsisältöinen sääntely olisi yhdensuuntainen sen kanssa, mitä säädetään sanan-
vapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 1 §:n 2 momentissa. Lisäksi
säännös sisältäisi periaatteellisesti tärkeän ohjauksen prosessuaalisten turvaamistoi-
menpiteiden käyttämisessä sovellettavan toimivallan laajuudesta, josta on esiintynyt
ajoittain erilaisia, myös perusoikeusmyönteisen lain soveltamisen kannalta ongelmallisia
käsityksiä.

Oikeusturvavaatimuksen kannalta on sinänsä tärkeää, että 60 c §:n perusteella kes-
keyttämismääräyksen antamisesta päättää tuomioistuin ja että pykälän 4 momentin
mukaan määräys tulee voimaan vasta, kun hakija on asettanut säännöksessä mainitun
vakuuden. Lisäksi väitettyä loukkaajaa eli aineiston julkistajaa kuullaan ennen 1 mo-
mentissa tarkoitetun määräyksen antamista. Oikeusturvaa tukee myös 5 momentissa
määritelty korvausvelvollisuus sekä määräyksen antamiseen kohdistuva muutoksen-
hakuoikeus. Oikeusturvan kannalta sääntelyä voidaan pitää asianmukaisena.

Tuomioistuimen keskeyttämismääräys ennen kanteen nostamista (60 c §:n 2 mom.)
Tuomioistuin voi 60 c §:n 2 momentin nojalla antaa väliaikaisen keskeyttämismääräyk-
sen silloin, kun 60 b §;ssä tarkoitettua kieltokannetta ei ole vielä nostettu. Edellytyksenä
on kuitenkin, että 1 momentissa mainittujen edellytysten lisäksi on ilmeistä, että tekijän
oikeuksien toteutuminen muutoin vakavasti vaarantuisi. Sääntelyä voidaan 1 momenttia
koskevat kommentit huomioon ottaen pitää perusoikeusnäkökuimasta asianmukaisena.

Väliaikaismääräystä koskevan asian käsittelyyn sovelletaan hakemusasioiden käsittelyä
koskevia oikeudenkäymiskaaren 8 luvun summaarisia säännöksiä, mikä ei ole ilman
muuta ongelmatonta määräyksen yksipuolinen luonne ja sen sisältämä merkittävä
perusoikeusrajoitus huomioon ottaen (vrt. esim. PeVL 4/2005 vp, s. 3). Kevennetystä
menettelystä ei kuitenkaan voitane arvioida aiheutuvan oikeusturvan kannalta olennaisia
ongelmia, sillä tuomioistuimen on ennen määräyksen antamista varattava tilaisuus tulla
kuulluksi sekä sille, jolle määräystä on haettu annettavaksi, että sille, joka saattaa
tekijänoikeutta loukkaavaksi väitettyä aineistoa yleisön saataviin. Lisäksi keskeyttä-
mismääräyksen voimassaoloaika on varsin lyhyt: määräys raukeaa, jos 60 b §:ssä tar-
koitettua kieltokannetta ei nosteta kuukauden kuluessa määräyksen antamisesta.

Tuomioistuimen keskeyttämismääräys ennen kanteen nostamista ja ilman kuulemismenettelyä
(60 c §:n 3 mom.)

Uutena säännöksenä hallituksen esityksessä ehdotetaan 60 c §:ään lisättäväksi 3
momentti, jonka mukaan tuomioistuin voisi pyynnöstä antaa toistaiseksi voimassa ole-
van keskeyttämismääräyksen kuulematta väitettyä loukkaajaa, "jos asian kiireellisyys
sitä välttämättä vaatii". Tarkoituksena on näin saattaa osaksi Suomen oikeutta direktiivin
9 artiklan 4 kohta, jonka mukaan turvaamistoimenpide tulee voida "tarvittaessa ot-tea
käyttöön toista osapuolta kuulematta, erityisesti jos viivästyminen saattaisi aiheuttaa
korjaamatonta vahinkoa oikeudenhaltijalle. Tässä tapauksessa osapuolille on ilmoi-
tettava asiasta viipymättä viimeistään toimenpiteiden täytäntöönpanon jälkeen."
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Koska oikeus tulla kuulluksi mainitaan erikseen yhtenä oikeudenmukaisen oikeuden-
käynnin takeena perustuslain 21 §:n 2 momentissa, ehdotettua säännöstä on arvioitava
lähinnä oikeusturvaa koskevan perustuslain 21 §:n kriteerien kannalta. Oikeus tulla
kuulluksi kuuluu oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeisiin, joten on valtiosääntöoi-
keudellisesti välttämätöntä, että 3 momenttiin sisältyvä sääntely on mahdollisimman
pitkälle sanonnallisestakin sopusoinnussa perustuslain mukaisen lähtökohdan kanssa.
Tältä kannalta perustuslakivaliokunta on pitänyt sinänsä mahdollisena, että kuulemis-
menettelystä voidaan vastaavanalaisessa tilanteessa poiketa, jos asianosaista ei ole
mahdollista kuulla niin nopeasti kuin asian kiireellisyys välttämättä vaatii (PeVL 60/2001
vp, s. 3). Tältä osin ehdotetun sääntelyn voidaan katsoa sopeutuvan perustuslain 21 §:n
vaatimuksiin, kun lisäksi kuulemismenettely on toteutettava viipymättä määräyksen
antamisen jälkeen.

Asianosaisen eli lähinnä viestin julkistajan perusoikeussuojan kannalta on kuitenkin
jossain määrin ongelmallista ja ainakin epäjohdonmukaista, että 3 momentissa tarkoi-
tettu keskeyttämismääräys annetaan väliaikaisena, mutta se on kuitenkin voimassa,
"kunnes toisin määrätään". Sanonnallisen epäjohdonmukaisuuden lisäksi on merkittä-
vää, että 2 momentin mukainen, tiukempiin menettelyllisiin edellytyksiin sidottu kes-
keyttämismääräys olisi voimassa vain kuukauden. Asianosaista kuulematta annettu
"väliaikainen" määräys olisi sen sijaan voimassa toistaiseksi.

Koska väliaikaisella mutta toistaiseksi voimassaolevalla keskeyttämismääräyksellä
voidaan välittömästi puuttua myös sananvapauden käyttämiseen, määräyksen rajoit-
tamaton voimassaoloaika on sangen ongelmallinen etenkin perusoikeusrajoitukselta
edellytettävän suhteellisuusvaatimuksen kannalta. Toistaiseksi voimassa olevan, asi-
anosaista kuulematta annetun keskeyttämismääräyksen ei voida katsoa mukautuvan
suhteellisuuden vaatimukseen, kun sen kohteena voi oila myös sananvapauden ydin-
alueelle kuuluva viestintä. Sääntelyä olisi tästä syystä perusteltua tiukentaa esimerkiksi
rajoittamalla väliaikaisen määräyksen voimassaolo säännöstasolla määräaikaan, joka ei
voine olla ainakaan pidempi kuin 2 momentissa tarkoitettu kuukauden määräaika, vaan
esimerkiksi enintään muutama viikko. Tällöin 3 momentista olisi myös aiheellista poistaa
lause määräyksen voimassaolosta toistaiseksi, mitä myöskään direktiivin voi-
maansaattaminen tältä osin ei edellytä.

Tuomion julkistaminen

Tekijänoikeuslain 59 a §:n ja vastaavien teollisoikeuksia koskevien lakien säännösten
mukaan tuomioistuin voi antaa tekijänoikeuden loukkausta koskevan riita-asian kanta-
jalle "luvan vastaajan kustannuksella soveltuvin toimin julkistaa tietoja lainvoimaisesta
tuomiosta". Säännöksen taustalla on direktiivin 15 artiklan säännös. Se näyttäisi edel-
lyttävän tiukempaa säännöstä, jonka mukaan tuomioistuimella tulisi olla toimivalta
määrätä, että päätös julkaistaan loukkaajan kustannuksella kokonaan tai osittain. Tosin
tältä osin 2 momentin säännös sisältää määräysvallan, joka on kuitenkin muotoiltu siten,
että määräyksen noudattamatta jättämisen ainoa seuraamus on kustannusten
korvausoikeuden menetys.

Säännöstä on arvioitava lähinnä sananvapauden kannalta. Koska perustuslain 12 §:n 1
momentti jo sellaisenaan takaa yleisen viestien julkistamisoikeuden, erityistä tuomio-
istuimen lupaa ei tarvita tuomionkaan julkistamiseen varsinkin, kun ehdotetun 1 mo-
mentin säännöksen tarkoittama lupa rajoittuisi ainoastaan tietoihin, joiden levittämistä ei
ole muussa laissa rajoitettu. Ehdotetun lupasääntelyn tarkoituksena ei olekaan var-
sinaisesti säännellä sananvapauden käyttämistä, miltä kannalta harkinnanvarainen iu-
patoimivalta olisikin varsin ongelmallinen. Säännöstä ei myöskään voida soveltaa siten,
että lain mukaan julkinen tuomio olisi julkistettavissa ainoastaan tuomioistuimen luvalla.



Ehdotetun lupasäännöksen olennaisena sisältönä on sen sijaan mahdollistaa tuomion
julkistaminen vastaajan kustannuksella. Tuomioistuimen päätöksen varsinaisena sisäl-
tönä on siis vastaajalle asetettu maksuvelvollisuus. Näin ymmärrettynä säännös so-
peutuu sananvapautta määrittelevän perusoikeuden puitteisiin. Perusoikeussuojan
kannalta ehdotettu lupakonstruktio vaikuttaa kuitenkin jonkin verran harhaanjohtavalta.
Selkeämpää myös sananvapauden kannalta olisi määritellä tuomioistuimella pelkästään
toimivalta päättää, että kantaja voi vastaajan kustannuksella julkistaa tietoa kyseisestä
tuomiosta.

Säännöksen 2 momentti näyttäisi velvoittavan kantajan julkistamaan tiedot tuomiosta, mutta
säännöksen ensisijaisena sisältönä on määritellä määräaika tuomion tietojen julkistamiselle
siten, että vastaajan korvausvelvollisuus on voimassa. Tietyn tiedon julkistamisvelvollisuus voi
sinänsä olla ongelmallinen sananvapauden kannalta, mutta tällainen ongelma ei sääntelyn
tarkoitetun sisällön johdosta aktualisoidu tässä yhteydessä. Selkeämpää olisi kuitenkin
näennäisen julkistamisvelvollisuuden ja siihen liittyvän uhan sijasta säätää, että kantajalla ei ole
oikeutta korvaukseen, jos tietoja ei ole julkistettu tuomioistuimen päättämässä määräajassa.

Säännöksen arvioinnissa on merkitystä myös sillä, että tuomion julkistamista koskeva sääntely
ei aseta tiedotusvälineille tai muille tahoille velvollisuutta julkistaa tuomiota. Sananvapauden
kannalta tällainen velvollisuus voisi olla ongelmallinen. Ehdotettu sääntely ei myöskään vaikuta
perustuslain 10 §:ssä määriteltyyn yksityiselämän suojaan, koska julkistamista koskeva
tuomioistuimen päätös ei syrjäytä muussa laissa olevia, yksityiselämän suojaamiseksi
säädettyjä tiedon julkistamisen rajoituksia.

Tiedonsaanti riita-asian oikeudenkäynnissä

1. lakiehdotukseen lisättäväksi ehdotetun uuden 7 a §:n mukaan vastaaja voitaisiin määrätä
antamaan tiettyjä tietoja. Sääntely voi vaikuttaa siihen, miten perustuslain 21 §:n 2 momentissa
turvattu oikeudenmukainen oikeudenkäynti toteutuu riita-asiassa. Lähinnä sääntely voi
vaikuttaa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin keskeisiin elementteihin kuuluvaan
oikeudenkäynnin osapuolten tasaveroiseen asemaan, jota myös Euroopan
ihmisoikeussopimuksen 6(1) artikla edellyttää (equality of arms). Tältä kannalta on merkittävää,
että säännös sisältäisi riita-asiain oikeudenkäynnin toiseen osapuoleen, vastaajaan,
kohdistuvan erityisen tiedonantovelvollisuuden, joka on laajempi kuin normaalissa riita-asiain
oikeudenkäynnissä.

Sääntelyllä on hyväksyttävät perusteet tekijänoikeuksien suojaamisen tavoitteessa. Vastaajaan
kohdistuvia erityisiä tiedonantovelvoitteita voidaan pitää suhteellisuusperiaatteen mukaisina,
koska velvoite ei saa aiheuttaa vastaajalle kohtuutonta haittaa ja koska velvoitteiden
asettamisen edellytyksenä on, että vastaajan on todettu loukanneen teollis- tai tekijänoikeutta
vilpillisessä mielessä. Täsmällisyyden kannalta voidaan kuitenkin todeta, että lähinnä tätä
tarkoittava termi "kaupallisessa laajuudessa" ei millään tavoin viittaa vilpilliseen menettelyyn.
Säännöstä olisi tältä osin paikallaan avata siten kuin perusteluissa (s. 19) ja direktiivin 8(1)
artiklassa määritellään. Oikeusturvan kannalta voidaan pitää asianmukaisena ja
välttämättömänäkin mahdollisuutta hakea muutosta määräykseen, myös oikeudenkäynnin
aikana.

Teuvo Pohjolainen 26.4.2006



Lausunto Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esityksestä Eduskunnalle laeiksi
teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta (HE 26/2006 vp)

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona otsikossa mainitusta asiasta esitän

kunnioittavasti seuraavan.

1 Yleistä

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettaviksi lukuisia teollis- ja tekijänoikeuksia säänteleviä lakeja

teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta vuonna 2004 annetun Euroopan

parlamentin ja neuvoston direktiivin (2004/48/EY) täytäntöönpanemiseksi. HE:n mukaan kyseessä on

ns. minimi-implementointi, eli hallituksen esitykseen on sisällytetty vain välttämättömät direktiivin

edellyttämät lainsäädännön muutokset. Muutokset tulee direktiivin mukaan saattaa voimaan viimeistään

29. huhtikuuta 2006, joten asian arviointi perustuslakivaliokunnassa on jäänyt varsin viime tinkaan.

Direktiivillä ei ole vaikutusta rikoslain tai -prosessin säännöksiin.

Hallituksen esityksessä direktiivin keskeiset muutosvaatimukset on tiivistetty kolmeen kohtaan (s. 16):

1) riita-asian oikeudenkäynnissä loukkaajalle annettavaan määräykseen tietojen antamiseksi oikeutta

loukkaavien tavaroiden ja palvelujen alkuperästä ja jakeluverkosta, 2) välittäjälle (teleoperaattorille)

annettavaan määräykseen loukkaavan aineiston saannin keskeyttämiseksi ja 3) tuomion julkistamiseen.

Kiinnitän lausunnossani huomiota erityisesti näitä kysymyksiä koskevien säännösehdotusten suhteeseen

perustuslailliseen (perusoikeus-)sääntelyyn.



Näiden direktiivin edellyttämien keskeisten säännöskohtien lisäksi hallituksen esityksessä esitetään -

mitä direktiivi ei siis edellytä - teollisoikeuksien loukkauksesta maksettavan vahingonkorvauksen ja

hyvityksen vanhenemista koskevien määräaikojen yhtenäistämistä 5 vuodeksi. Tällä muutoksella en

katso olevan valtiosääntöoikeudellista merkitystä.

Sinänsä tekijän- teollisoikeuksien yhdenmukaistaminen on tärkeää integroituvassa maailmassa.

Euroopan unionin kannalta tämä on välttämätöntä. Direktiivin edellyttämällä sääntelyllä on siten

painava yhteiskunnallinen tarve.

2 Keskeyttämismääräys ja perustuslain sääntely

Tekijän- sekä teollisoikeuksia koskeviin säädöksiin esitetään lisättäväksi direktiivin edellyttämä säännös

tuomioistuimen päätöksellä välittäjälle annettavasta väliaikaisesta keskeyttämismääräyksestä, joka

voidaan antaa väitettyä loukkaajaa kuulematta, jos asian kiireellisyys sitä välttämättä vaatii. Määräys on

voimassa, kunnes toisin määrätään. Väitetylle loukkaajalle on määräyksen antamisen jälkeen viipymättä

varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Keskeyttämismääräyksen täytäntöönpano edellyttää vakuuden

asettamista ulosottomiehelle. Prosessilainsäädännössä (OK 7:5,2 §) on turvaamistoimen osalta

vastaavanlainen säännös, joka oikeuttaa turvaamistoimen asettamisen vastapuolta kuulematta, jos

"turvaamistoimen tarkoitus saattaa muuten vaarantua". Oikeudenkäymiskaaren säännös on hyväksytty

ennen perusoikeusuudistusta.

Ehdotettu sääntely kytkeytyy perustuslain 21 §:n sääntelyyn. Jokaisella on perustuslain 21 §:n 1

momentin nojalla oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain

mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeet, kuten

käsittelyn julkisuus, oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta turvataan saman

pykälän 2 momentin mukaan lailla. Myös esimerkiksi vaatimus käsittelyn suullisuudesta kuuluu oikeu-

denmukaisen oikeudenkäynnin takeisiin. Perustuslain säännös ei estä säätämästä lailla vähäisiä

poikkeuksia oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeisiin, kunhan tällaiset poikkeukset eivät muuta

oikeusturvatake iden asemaa pääsääntönä eivätkä vaaranna yksilön oikeutta oikeudenmukaiseen

oikeudenkäyntiin (ks. HE 309/1993 vp , s. 74 ja esim. PeVL 35/2002 vp).

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kappaleen mukaan jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan

kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja



puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai

häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä.

Kuulemisen vaatimus (kontradiktorinen periaate) on siten perustuslain takaaman hyvän hallinnon ja

oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin peruselementtejä (PeL 21.2 §). Sen vuoksi kuulemisvelvoitteen

syrjäyttäviin säännöksiin tulee lähtökohtaisesti suhtautua erittäin pidättyvästi. Myös

perustuslakivaliokunta on korostanut kuulemisvaa-timuksen keskeisyyttä oikeudenmukaisen

oikeudenkäynnin arvioinnissa.

Vrt. PeVL 16/2000 vp: "Asianosaisen oikeus tulla kuulluksi on erityisen tärkeä
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin tae, mitä valiokunnan mielestä ilmentää oikeasuhtaisesti
tämän menettelyperiaatteen erillinen mainitseminen perustuslain 21 §:n 2 momentissa.
Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen kannalta on asiaan vaikuttamatonta, että
hakijaa on kuultu perusteellisesti turvapaikkakuulustelussa. Oikeudenmukainen
oikeudenkäynti edellyttää, että asianosaisella on oikeus tulla kuulluksi siinä asiassa, joka on
tuomioistuimen käsiteltävänä, eli tässä tapauksessa ulkomaalaisviraston hallinto-oikeudelle
alistetusta päätöksestä. Ehdotettu 7 päivän määräaika on vastoin perustuslain 21 §:n 2
momenttia siitä syystä, että tällainen lyhyt määräaika estää käytännössä asianosaisen
kuulemisen.

Ilmeisen perusteettomiin turvapaikkahakemuksiin liittyvässä alistusmenette-lyssä hallinto-
oikeuden on kuultava hakijaa vain silloin, jos asiaan on turva-paikkakuulustelun jälkeen tullut
sellaista asian ratkaisuun vaikuttavaa uutta selvitystä, josta hakijalla ei ole ollut tilaisuutta
lausua (34 a §:n 2 moni.). Oikeutta tulla kuulluksi on perustuslain 21 §:n 2 momentin valossa
tarkasteltava oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kuuluvana itsenäisenä oikeutena. Koska
ehdotetussa alistusmenettelyssä ulkomaalaisella ei valituskiellon takia ole kunnollista
mahdollisuutta omien käsitystensä esittämiseen ulkomaalaisviraston päätöksen johdosta
tuomioistuimelle, ei lakiehdotuksen kuulemis-säännökseen liitetty tarkoitusrajaus ole
valiokunnan mielestä sopusoinnussa perustuslain tasoisten oikeusturvavaatimusten kanssa.
Siten lakiehdotusta ei tämänkään seikan vuoksi ole mahdollista käsitellä tavallisen lain
säätämisjärjestyksessä."

Oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevan perusoikeussäännöksen (PeL 21 §) eräänlainen esikuva

on Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artikla. Ihmisoikeustuomioistuimen mukaan säännöksen

turvaama oikeudenmukainen oikeudenkäynti sisältää muun muassa tasa-arvoisen ja riittävän

mahdollisuuden osallistua oikeudenkäyntiin perehtymällä tuomioistuimen ratkaisuun vaikuttaviin

asiakirjoihin ja muuhun selvitykseen. Tämä korostaa siten kontradiktorista periaatetta, johon liittyy

olennaisella tavalla kuuleminen.

Hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten mukaan kuulematta jättäminen tulee kysymykseen

vain, jos asian kiireellisyys sitä välttämättä vaatii ja tällöinkin kuuleminen on jälkikäteen viipymättä



järjestettävä. Kun kuuleminen on oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin keskeinen elementti,

kiireellisyyttä kuulematta jättämisen perusteena tulee tulkita suppeasti. Lisäksi kuuleminen voidaan

kiireellisissäkin tapauksissa yleensä toteuttaa joustavasti esimerkiksi suullisesti. Näin ollen tullee

ehdotettu poikkeus sovellettavaksi vain harvoissa tapauksissa.

Kuulematta jättäminen on ehdotuksessa kytketty välttämättömyyden vaatimukseen. Kun kuuleminen on

lisäksi toteutettava jälkikäteen viipymättä, ja keskeyttämismääräys on voimassa vain, kunnes toisin

määrätään, ei perusoikeuden loukkausta voida pitää kohtuuttomana tavoiteltavaan intressiin verrattuna.

Ehdotettu säännös on tällä perusteella perustuslain sääntelyn näkökulmasta hyväksyttävä.

Ehdotuksen - jolle on sinänsä painava yhteiskunnallinen tarve - valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa

on keskeistä myös se, ettei kolmannen oikeus lähettää ja vastaanottaa viestejä vaarannu. Tätä edellyttää

perustuslain 12 §:ssä turvattu sananvapaus. Lakiehdotuksiin sisältyy nimenomainen säännös siitä, että

keskeyttämismääräys ei saa vaarantaa kolmannen oikeutta lähettää ja vastaanottaa viestejä. Tämän

säännöksen perusteella ehdotuksen ei voi katsoa loukkaavan perustuslaissa turvattua sananvapautta.

3 Tiedonsaanti ja perustuslain sääntely

Ehdotukseen sisältyy myös säännös tiedonsaannista (1. lakiesityksen 7 a §). Sen mukaan tuomioistuin

voi teollis- ja tekijänoikeuden loukkaamista koskevassa riita-asian oikeudenkäynnissä kantajan

vaatimuksesta määrätä vastaajan, jonka on todettu loukanneen tällaista oikeutta kaupallisessa

laajuudessa, antamaan tarpeelliset tiedot oikeutta loukkaavien tavaroiden tai palvelujen alkuperästä ja

jakeluverkosta. Määräystä ei kuitenkaan saa antaa, jos siitä aiheutuisi vastaajalle tiedonsaannin

merkitykseen verrattuna kohtuutonta haittaa.

Ehdotusta voi tältä osin arvioiden perustuslain 21 §:ssä turvatun oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin

näkökulmasta. Tiedonsaantioikeus siviiliasioissa on Suomen oikeusjärjestykselle vieras konstruktio,

mikäli se liitettäisiin riita-asian käsittelyyn lähtökohtaisesti. Silloin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin

voitaisiin katsoa vaarantuvan. Tiedonsaantia koskevan määräyksen antaminen tulisi ehdotuksen mukaan

kuitenkin kysymykseen vasta, kun vastaajan on jo oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä todettu

loukanneen teollis- tai tekijänoikeutta. Vastaajan velvollisuudet ja oikeudet olisivat samanlaiset kuin

todistajalla oikeudenkäynnin tässä vaiheessa.



Kun ehdotukseen sisältyy erityinen säännös kohtuuttoman haitan estämisestä (tiedonsaannin

merkitykseen verrattuna), en pidä ehdotettua sääntelyä perustuslain kannalta ongelmallisena.

4 Tuomion julkistaminen

Ehdotuksiin sisältyy erityinen säännös, jonka mukaan tuomioistuin voi tekijän- tai teollisoikeuden

loukkausta koskevassa riita-asiassa kantajan vaatimuksesta antaa tälle luvan vastaajan kustannuksella

soveltuvin toimin julkistaa tietoja lainvoimaisesta tuomiosta, jossa vastaajan on todettu loukanneen

tekijän- tai teollisoikeutta. Harkitessaan luvan antamista ja luvan sisältöä tuomioistuimen tulee ottaa

huomioon julkistamisen yleinen merkitys, loukkauksen laatu ja laajuus, julkistamisesta aiheutuvat kus-

tannukset ja muut vastaavat seikat.

Tuomioistuinten päätösten julkaisemisesta vastaajan kustannuksella annettavat luvat saattaisivat

osoittautua kohtuuttomiksi vähäisissä tai tahattomissa oikeudenloukkauksissa. Ehdotuksessa on

kuitenkin asetettu tuomioistuimen harkinnalle perusteet, jotka täyttävät suhteellisuusperiaatteen

vaatimukset.
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Veli-Pekka Viljanen

HE 26/2006 vp LAEIKSI TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUKSIA

KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTTAMISESTA

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 26.4.2006

1. Keskeyttämismääräyksen antaminen välittäjää kuulematta

Tekijänoikeuslakiin ehdotetaan otettavaksi uusi säännös (2. lakiehdotus, 60 c § 3 mom.),

jonka mukaan määräys keskeyttää tekijänoikeutta loukkaavaksi väitetyn aineiston

saattaminen yleisön saataviin voitaisiin antaa välittäjälle tuomioistuimen päätöksellä

väliaikaisena väitettyä loukkaajaa kuulematta, jos asian kiireellisyys sitä välttämättä vaatii.

Vastaavansisältöinen säännös ehdotetaan sisällytettäväksi myös useisiin teollisoikeuksia

koskeviin lakeihin (3. lakiehdotus 48 § 3 mom., 4. lakiehdotus 37 b § 3 mom., 5.

lakiehdotus 18 a § 3 mom., 6. lakiehdotus 29 a § 3 mom., 7. lakiehdotus 57 b § 3 mom., 8.

lakiehdotus 35 a § 3 mom.).

Keskeyttämismääräyksellä on yhteyksiä perustuslain 12 §:n 1 momentissa

turvattuun sananvapauteen. Keskeyttämismääräystä ei ole kuitenkaan sellaisenaan pidetty

tekijänoikeuslakia aikaisemmin uudistettaessa perustuslain kanssa ristiriidassa olevana (vrt.

PeVL 7/2005 vp). Toisaalta nyt tehtyä ehdotusta on arvioitava myös suhteessa oikeuteen

oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, koska oikeus tulla kuulluksi on perustuslain 21 §:n

2 momentissa mainittu yhtenä niistä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän

hallinnon takeista, jotka on turvattava lailla.

Keskeyttämismääräyksen antamisen yleisenä edellytyksenä on muun muassa

se, että on ilmeistä, että tekijän tai vast. oikeuksien toteutuminen muutoin vakavasti

vaarantuu. Keskeyttämismääräyksen antamiselle asianomaista kuulematta on lisäedelly-

tyksenä, että "asian kiireellisyys sitä välttämättä vaatii". Väitetylle loukkaajalle on mää-

räyksen antamisen jälkeen viipymättä varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Keskeyttämis-

määräyksestä voi myös tietyin edellytyksin syntyä korvausvelvollisuus sille, joka on

vaatinut määräystä.

Asian ratkaiseminen ilman asianosaisen kuulemista on selvä poikkeus

perustuslain 21 §:n mukaisesta pääsäännöstä. Kun kyse on kuitenkin väliaikaisesta tur-

vaamistoimenpiteestä, jolle on laissa asetettu kohtuullisen tiukat edellytykset ja siitä



päättäminen ilman asianomaisen kuulemista on rajoitettu vain välttämättömiin kiireti-

lanteisiin, en pidä ehdotettua sääntelyä perustuslain 21 §:n vastaisena. Tältä osin on

huomattava, että välittäjälle on välittömästi määräyksen antamisen jälkeen varattava

tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi välittäjän oikeusturvaa takaavat osaltaan korvaussään-

nökset perusteettoman keskeyttämismääräyksen osalta.

2. Tuomion julkaisemisoikeus

Tekijänoikeuslakiin ehdotetaan otettavaksi säännös, jonka mukaan tuomioistuin voi

tekijänoikeuden loukkausta koskevassa riita-asiassa kantajan vaatimuksesta antaa tälle

luvan vastaajan kustannuksella soveltuvin toimin julkistaa tietoja lainvoimaisesta tuo-

miosta, jossa vastaajan on todettu loukanneen tekijänoikeutta, jollei tietojen levittämistä

ole muussa laissa rajoitettu. Tuomioistuin määräisi vastaajan korvattavien kohtuullisten

julkaisukustannusten enimmäismäärän (2. lakiehdotus 59 a §). Vastaavansisältöinen

sääntely ehdotetaan otettavaksi useisiin teollisoikeuksia koskeviin lakeihin (3. lakiehdotus

41 a §, 4. lakiehdotus 40 a §, 5. lakiehdotus 23 a §, 6. lakiehdotus 33 a §, 7. lakiehdotus 60

a §, 8. lakiehdotus 36 a §).

Tuomion julkaisemisoikeudella voi olla merkitystä yksityiselämän ja kun-

nian suojan (PL 10 §) kannalta. Julkaisemisoikeutta koskeva säännös ei muuttaisi tuomion

julkaisemiselle mahdollisesti muusta lainsäädännöstä aiheutuvia rajoituksia ("jollei tietojen

levittämistä ole muussa laissa rajoitettu"). Näin muun muassa oikeudenkäynnin

julkisuudesta annetut säännökset määräisivät edelleen tuomion julkaisemisen edellytyksiä

(ks. HE, s. 20). Julkaisemisoikeus ei siten merkitsisi sellaisenaan yksityiselämän suojan

kaventumista. Uutta olisikin lähinnä se, että kantaja voisi julkaista tuomion vastaajan

kustannuksella. Tuomion julkaisemisoikeudesta voi sinänsä aiheutua merkittäviäkin

taloudellisia seuraamuksia vastaajalle. Tältä osin on kuitenkin huomattava, että

tuomioistuimen on määritettävä julkaisemiskustannusten enimmäismäärä, jonka tulee olla

kohtuullinen. Lisäksi tuomioistuimen on lupaharkinnassaan otettava huomioon jul-

kistamisen yleinen merkitys, loukkauksen laatu ja laajuus, julkistamisesta aiheutuvat

kustannukset ja muut vastaavat seikat. Näin ollen laissa on mielestäni riittävästi turvattu se,

ettei julkaisemisoikeus muodostu vastaajan kannalta kohtuuttomaksi rasitteeksi.

Ehdotettu julkaisemisoikeus-instituutio on sinänsä kyllä lainsäädännössämme

varsin erikoinen ilmiö eikä sitä voida pitää oikeuspoliittisesti mitenkään ongelmattomana

lainsäädännöllisenä uudistuksena. Toisaalta esimerkiksi laki sananvapauden käyttämisestä

joukkoviestinnässä (460/2003) sisältää jo nykyisin säännöksen kunnian ja yksityiselämän
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loukkaamista koskevan tuomion julkaisemisesta, jonka mukaan tuomioistuin voi suoraan

velvoittaa tuomion julkaisemiseen asianomaisessa joukkoviestimessä (23 §). Tätä nyt

ehdotettua pidemmälle menevää tuomion julkaisemisvelvoitetta ei pidetty

sananvapauslakia säädettäessä perustuslain kannalta ongelmallisena (vrt. Pe VM 14/2002

vp).

Edellä olevin perustein katson, etteivät ehdotetut julkaisemisoikeutta kos-

kevat säännökset ole valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallisia.

3. Tiedonsaanti riita-asiassa

1. lakiehdotukseen ehdotetaan otettavaksi säännökset, jossa teollis- tai tekijänoikeuden

loukkausta koskevan riita-asian vastaaja voitaisiin määrätä antamaan tarpeelliset tiedot

oikeutta loukkaavien tavaroiden ja palvelujen alkuperästä ja jakeluverkosta (7 a §).

Sääntelyn valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin kannalta on keskeistä, että määräyksen

saaneen vastaajan velvollisuudesta tai oikeudesta kieltäytyä kertomasta seikkaa on voi-

massa, mitä oikeudenkäymiskaaren 17 luvussa säädetään todistajasta. Oikeudenkäymis-

kaaren 17 luvun 24 §:n mukaan todistaja saa muun muassa kieltäytyä kertomasta seikkaa

tai vastaamasta kysymykseen, jos hän ei voisi tehdä sitä saattamatta syytteen vaaraan

itseään. Näin ollen ehdotus ei ole tältä osin ongelmallinen perustuslain 21 §:ssä turvatun

oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimusten kannalta, joihin kuuluu myös vaatimus,

jonka mukaan jokaisella on oikeus olla tulematta pakotetuksi todistamaan itseään vastaan

tai tunnustamaan syyllisyytensä (ks. myös kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia

koskeva kansainvälinen yleissopimus, 14 artiklan 3 kappale g-kohta).



l^ooAiUo-S f2L#5~.  Z o o 4
PeVL /2006 vp — HE 26/2006 vp

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN
LAUSUNTO /2006 vp

Hallituksen esitys laeiksi teollis- ja tekijän-
oikeuksia koskevan lainsäädännön muuttami-
sesta

Lakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä huhtikuuta 2006 lähettäessään hallituksen esityksen laeiksi teol-

lis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta (HE 26/2006 vp) val-

mistelevasti käsiteltäväksi lakivaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivalio-

kunnan on annettava asiasta lausunto lakivaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

- vanhempi hallitussihteeri Sami Sunila, kauppa-ja teollisuusministeriö

- erityisasiantuntija Kirsi Neiglick, oikeusministeriö

- professori Olli Mäenpää

- professori Teuvo Pohjolainen

- professori Veli-Pekka Viljanen.

HE 26/2006 vp Versio 0.1



PeVL /2006 vp — HE 26/2006 vp.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia

koskevissa riita-asioissa annettua lakia, tekijänoikeuslakia ja eräitä teollisoikeusla-keja.

Esityksen pääasiallisena tarkoituksena on panna täytäntöön teollis- ja tekijänoikeuksien

noudattamisen varmistamisesta vuonna 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston

direktiivi. Lakiehdotukset sisältävät säännöksiä muun ohella teollis- tai tekijänoikeuden

loukkausta koskevan riita-asian vastaajan tietojenantovelvollisuudesta, palvelun tarjoajaan

kohdistuvasta keskeyttämismääräyksestä sekä riita-asian tuomion tietojen julkistamisesta

vastaajan kustannuksella.

Ehdotetut lait olivat tarkoitetut tulemaan voimaan 29 päivänä huhtikuuta 2006,

jolloin direktiivin täytäntöönpanoon varattu aika päättyi.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa ehdotettua sääntelyä arvioidaan perustuslain

10 §:ssä turvatun yksityiselämän suojan, 12 §:ssä turvatun sananvapauden ja 21 §:ssä

turvatun oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kannalta. Perusteluissa katsotaan, että

lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Hallitus on

kuitenkin väliaikaiseen keskeyttämismääräykseen sisältyvien vastaajan oikeusturvaan

liittyvien seikkojen vuoksi pitänyt suotavana, että esityksestä hankitaan perustuslakiva-

liokunnan lausunto.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Keskeyttämismääräys

Ehdotus. Tuomioistuin voi 2. lakiehdotuksen 60 c §:n perusteella antaa määräyksen, jonka

mukaan tekijänoikeutta loukkaavaksi väitetyn aineiston saattaminen yleisön saataviin on

keskeytettävä. Lakiehdotuksen 60 c §:n 1 ja 2 momentti sisältyvät asiallisesti sellaisinaan

voimassaolevaan tekijänoikeuslakiin. Pykälän nykyinen sisältö muotoutui
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eduskuntakäsittelyssä perustuslakivaliokunnan lausunnon (PeVL 7/2005 vp) antamisen

jälkeen. Pykälän uuden 3 momentin tarkoituksena on panna täytäntöön teollis- ja teki-

jänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun direktiivin 9 artiklan 4 kohta.

Vastaavat säännökset keskeyttämismääräyksestä ehdotetaan sisällytettäviksi 3. lakieh-

dotuksen 48 a §:ään, 4. lakiehdotuksen 37 b §:ään, 5. lakiehdotuksen 18 a §:ään, 6. la-

kiehdotuksen 29 a §:ään, 7. lakiehdotuksen 57 b §:ään, 8. lakiehdotuksen 35 a §:ään ja 9.

lakiehdotuksen 36 a §:ään.

Tuomioistuimen keskeyttämismääräys kieltokanteen ollessa vireillä. Tuomioistuin voi 2.

lakiehdotuksen 60 c §:n 1 momentin nojalla määrätä kannetta käsitellessään välittäjän

keskeyttämään tekijänoikeutta loukkaavaksi väitetyn aineiston saattamisen yleisön saa-

taviin.

Ehdotus on merkityksellinen perustuslain 12 §:n 1 momentissa turvatun sananva-

pauden kannalta. Tähän perusoikeuteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa

tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Julkistamisella

säännöksessä tarkoitetaan kaikenlaista viestien julkaisemista, levittämistä ja välittämistä

(HE 309/1993 vp, s. 57/1). Sääntelyä on arvioitava perusoikeuksien yleisten rajoitus-

edellytysten kannalta.

Keskeyttämismääräyksen avulla pyritään estämään tekijänoikeutta loukkaavan ai-

neiston pitäminen yleisön saatavilla. Tekijänoikeus luetaan perustuslain 15 §:ssä turvattua

omaisuuden suojaa nauttiviin varallisuusarvoisiin immateriaalioikeuksiin (HE 309/1993

vp, s. 62/11, PeVL 7/2005 vp, s. 2/1). Tämän vuoksi on selvää, että ehdotetulle sääntelylle

on perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät ja painavat perusteet.

Perustuslakivaliokunta on oikeasuhtaisuuden näkökulmasta pitänyt tärkeänä, että

tekijänoikeutta suojaavassa lainsäädännössä tulevat tasapainoisella tavalla huomioon

otetuiksi kaikki sääntelyn kannalta merkitykselliset perusoikeudet. Sääntely ei saa esi-

merkiksi johtaa sen enempää tekijänoikeuden haltijoiden kuin teosten käyttäjienkään

oikeuksien kohtuuttomaan rajoittamiseen (PeVL 7/2005 vp, s. 2/II). Tekijänoikeuden ja

sananvapauden välinen tasapaino tulee ottaa asianmukaisesti huomioon myös nyt käsi-

teltävänä olevaa lainsäädäntöä tulkittaessa ja sovellettaessa.
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Merkityksellistä  edellä  esitetyn  kannalta  on,  että  tuomioistuin  voi  antaa  keskeyt-

tämismääräyksen ainoastaan, jos sitä ei voida pitää kohtuuttomana ottaen huomioon ai-

neistoa yleisön saataviin saattavan henkilön, välittäjän ja tekijän oikeudet. Kohtuulli-

suusarvioinnin yhteydessä tulee kiinnittää huomiota myös kantajan vaatimuksensa tueksi

esittämien perusteiden asianmukaisuuteen. Keskeyttämismääräyksen antamisen perusteena

ei esimerkiksi voi olla vain kantajan yksipuolinen ja subjektiivinen käsitys asiasta. Lisäksi

valiokunta painottaa valtiosääntöoikeudellisesta oikeasuhtaisuusvaatimuk-sesta johtuvan,

ettei keskeyttämismääräyksellä saa puuttua aineiston saattamiseen yleisön saataville

enempää kuin on tekijänoikeuden suojaamisen kannalta välttämätöntä. Näin ymmärrettynä

ja sovellettuna sääntely ei muodostu perustuslain kannalta ongelmalliseksi.

Tuomioistuimen keskeyttämismääräys ennen kanteen nostamista. Tuomioistuin voi 2.

lakiehdotuksen 60 c §:n 2 momentin nojalla antaa väliaikaisen keskeyttämismääräyksen jo

silloin, kun lain 60 b §:ssä tarkoitettua kieltokannetta ei ole vielä nostettu. Pykälän 1

momentissa mainittujen edellytysten lisäksi tulee tällöin olla ilmeistä, että tekijän oike-

uksien toteutuminen muutoin vakavasti vaarantuisi. Ennen määräyksen antamista tuo-

mioistuimen on varattava sekä välittäjälle että väitetylle loukkaajalle tilaisuus tulla

kuulluksi. Keskeyttämismääräys raukeaa, jollei kieltokannetta nosteta kuukauden kuluessa

määräyksen antamisesta. Tällaista sääntelyä voidaan pitää oikeusturva- ja suhteel-

lisuusvaatimuksen kannalta asianmukaisena etenkin, kun otetaan huomioon, mitä valio-

kunta on edellä pykälän 1 momentista esittänyt.

Tuomioistuimen keskeyttämismääräys ilman kuulemismenettelyä. Tuomioistuin voi 2.

lakiehdotuksen uuden 60 c §:n 3 momentin mukaan antaa pyynnöstä väliaikaisen kes-

keyttämismääräyksen myös väitettyä loukkaajaa kuulematta, jos asian kiireellisyys sitä

välttämättä vaatii. Välittäjälle on esityksen perustelujen mukaan sen sijaan aina varattava

tilaisuus tulla kuulluksi ennen määräyksen antamista.

Oikeus tulla kuulluksi kuuluu perustuslain 21 §:n 2 momentin turvaamiin oikeu-

denmukaisen oikeudenkäynnin takeisiin. Perustuslakivaliokunta on pitänyt sinänsä

mahdollisena vastaavanlaista sääntelyä määräyksen antamisesta vastapuolta kuulematta,

jos tätä ei ole voitu kuulla niin nopeasti kuin asian kiireellisyys välttämättä vaatii.
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Kuulematta jättäminen on valiokunnan kannan mukaan voinut tulla kysymykseen paitsi

siitä syystä, että kuulemista ei käytännössä ole mahdollista toimittaa pikaisesti eikä kuu-

lemista voida odottaa kauemmin asiaan liittyvän erityisen kiireellisyysintressin takia, myös

sen perusteella, että vastapuoli ei ole ensinkään tiedossa tai kuulemista varten saa-

vutettavissa. Valiokunta on kuitenkin edellyttänyt, että sääntelyssä säilytetään perustuslain

mukainen pääsääntö vastapuolen kuulemisesta (PeVL 60/2001 vp, s. 3AI).

Ehdotetun sääntelyn lähtökohtana on lain 60 c §:n 2 momentin mukainen vasta-

puolen kuuleminen ennen keskeyttämismääräyksen antamista. Pykälän 3 momentin mu-

kainen menettely koskee vain poikkeuksellisia tilanteita, joissa asian kiireellisyys vält-

tämättä vaatii määräyksen antamista väitettyä loukkaajaa kuulematta. Lakiehdotus on tältä

osin perustuslain 21 §:n 2 momentin kannalta ongelmaton etenkin, kun väitetylle

loukkaajalle on määräyksen antamisen jälkeen viipymättä varattava tilaisuus tulla kuul-

luksi.

Väitettyä loukkaajaa kuulematta annettu väliaikainen keskeyttämismääräys on

voimassa, kunnes toisin määrätään. Esityksen perustelujen perusteella säännöksen tar-

koituksena näyttäisi kuitenkin olevan, että keskeyttämismääräys olisi peruutettava, jos

tuomioistuin tulee väitettyä loukkaajaa kuultuaan siihen tulokseen, ettei keskeyttämis-

määräykselle olekaan perusteita, tai jos väitettyä loukkaajaa ei tavoiteta kohtuullisessa

ajassa. Valiokunta pitää tärkeänä muotoilla säännös vastaamaan paremmin esityksen tätä

tarkoitusta.

Sääntelyn johdonmukaisuuden ja asianosaisten oikeusturvan kannalta on ongel-

mallista, että ilman kuulemista annettu keskeyttämismääräys ei näyttäisi raukeavan —

toisin kuin pykälän 2 momentin mukainen, tiukempiin menettelyllisiin edellytyksiin si-

dottu keskeyttämismääräys — vaikka kannetta ei nostettaisikaan kuukauden kuluessa

määräyksen antamisesta. Pykälän 3 momenttia on tämän vuoksi syytä täydentää 2 mo-

menttiin sisältyvän kaltaisella viittauksella keskeyttämismääräyksen raukeamiseen, jos

kannetta ei nosteta määräajassa. Tämä määräaika ei valiokunnan mielestä voi olla ainakaan

pidempi kuin 2 momenttiin sisältyvä yksi kuukausi.

Edellä mainitut huomautukset koskevat myös 3. lakiehdotuksen 48 a §:n 3 mo-

menttia, 4. lakiehdotuksen 37 b §:n 3 momenttia, 5. lakiehdotuksen 18 a §:n 3 momenttia,
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6. lakiehdotuksen 29 a §:n 3 momenttia, 7. lakiehdotuksen 57 b §:n 3 momenttia, 8.

lakiehdotuksen 35 a §:n 3 momenttia ja 9. lakiehdotuksen 36 a §:n 3 momenttia.

Tuomion julkistaminen vastaajan kustannuksella

Tuomioistuin voi 2. lakiehdotuksen 59 a §:n perusteella antaa tekijänoikeutta koskevassa

riita-asiassa kantajan vaatimuksesta tälle luvan julkistaa vastaajan kustannuksella tietoja

lainvoimaisesta tuomiosta, jossa vastaajan on todettu loukanneen tekijänoikeutta.

Edellytyksenä julkistamiselle on, ettei tietojen levittämistä ole muussa laissa rajoitettu.

Tuomioistuin määrää samalla vastaajan korvattavien kohtuullisten julkistamiskustan-

nusten enimmäismäärän. Sääntelyllä pannaan täytäntöön teollis- ja tekijänoikeuksista

annetun direktiivin 15 artikla. Vastaavat säännökset tuomion julkistamisesta ehdotetaan

sisällytettäviksi 3. lakiehdotuksen 41 a §:ään, 4. lakiehdotuksen 40 a §:ään, 5. lakiehdo-

tuksen 23 a §:ään, 6. lakiehdotuksen 33 a §:ään, 7. lakiehdotuksen 60 a §:ään, 8. lakieh-

dotuksen 36 a §:ään ja 9. lakiehdotuksen 38 a §:ään.

, Ehdotetun sääntelyn olennaisena sisältönä on mahdollistaa tuomion julkistaminen

vastaajan kustannuksella. Lupa rajoittuu tuomiota koskeviin tietoihin, joiden levittämistä ei

ole muussa laissa rajoitettu. Luvan myöntäminen tai sen myöntämättä jättäminen ei näin

ollen vaikuta esimerkiksi annettavan tuomion julkisuuteen. Luvan myöntämisestä aiheutuu

vastaajalle kustannuksia, joiden enimmäismäärä kuitenkin määritellään tuomioistuimessa

kohtuullisuusharkintaa noudattaen. Perustuslakivaliokunta ei pidä ehdotettua sääntelyä

perustuslain kannalta ongelmallisena.

Säännösten sanamuodosta voi saada sellaisen kuvan, että tietojen julkistaminen

tuomiosta olisi luvanvaraista. Asianmukaisempaa on säätää esimerkiksi tuomioistuimen

toimivallasta päättää, että kantaja voi vastaajan kustannuksella julkistaa tietoa kyseisestä

tuomiosta.

Tiedonsaanti riita-asian oikeudenkäynnissä

Tuomioistuin voi 1. lakiehdotuksen 7 a §:n nojalla kantajan vaatimuksesta määrätä vas-

taajan antamaan tarpeelliset tiedot oikeutta loukkaavien tavaroiden tai palvelujen alku-

perästä ja jakeluverkosta. Sääntelyllä pannaan täytäntöön teollis-ja tekijänoikeuksista

annetun direktiivin 8 artikla
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Ehdotusta on arvioitava perustuslain 21 §:ssä turvatun oikeudenmukaisen oikeu-

denkäynnin  kannalta.  Merkityksellistä  on,  että  säännös  sisältää  riita-asian  toiseen  osa-

puoleen kohdistuvan erityisen tiedonantovelvollisuuden, joka on laajempi kuin riita-asiain

oikeudenkäynnissä yleensä. Vastaajaan kohdistuvia erityisiä tiedonantovelvoitteita voidaan

kuitenkin pitää oikeasuhtaisina, koska velvoite ei saa aiheuttaa vastaajalle tiedonsaannin

merkitykseen verrattuna kohtuutonta haittaa ja koska velvoitteen asettamisen edellytyksenä

on, että vastaajan on todettu loukanneen teollis- tai tekijänoikeutta kaupallisessa

laajuudessa.

Sääntelyn valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin kannalta on lisäksi keskeistä, että

määräyksen saaneen vastaajan velvollisuudesta tai oikeudesta kieltäytyä kertomasta

seikkaa on voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 24 §:ssä säädetään todistajasta.

Näin ollen ehdotus ei ole ongelmallinen perustuslain 21 §:ssä turvatun oikeudenmukaisen

oikeudenkäynnin sen vaatimuksen kannalta, jonka mukaan jokaisella on oikeus olla

todistamatta itseään vastaan (HE 309/1993 vp, s. 74/11, ks. myös kansalaisoikeuksia ja

poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 14 artiklan 3 kappaleen g

kohta).

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä.

Helsingissä päivänä toukokuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj.    Kimmo Sasi /kok vpj. Arja
Alho /sd jäs.   Hannu Hoskonen
/kesk Roger Jansson Ix

Johannes Koskinen /sd f
Irina Krohn /vihr
Annika Lapintie /vas
Outi Ojala /vas
Reino Ojala /sd
Klaus Pentti /kesk



PeVL /2006 vp — HE 26/2006 vp.

Markku Rossi /kesk
Simo Rundgren /kesk
Arto Satonen /kok
Seppo Särkiniemi /kesk
Ilkka Taipale /sd
Astrid Thor s Ix

Jan Vapaavuori /kok.

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Petri Helander.


