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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 
 
 

Hallituksen esitys laeiksi 
tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta (HE 28/2004 vp) 
 
 

Opetusministeriö esittää kohteliaimmin perustuslakivaliokunnalle lakiesitykseen 
liittyviä näkökohtia. Hallituksen esitys on muotoiltu ajatellen myös 
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perustuslakivaliokunnassa tapahtuvaa käsittelyä. Esitykseen sisältyy 
perustuslakikysymyksiä käsittelevä jakso. 
 
Esityksen ja sen perustelujen lisäksi opetusministeriö haluaa kiinnittää 
perustuslakivaliokunnan huomion eräisiin lakiesityksen arvioinnin kannalta 
merkityksellisiin seikkoihin. 
 
 

Lakiesityksen valmistelusta ja sisällöstä 
 
Esitys sisältää kolmenlaisia muutosehdotuksia: 1) tietoyhteiskunnan 
tekijänoikeuksia koskevan EY-direktiivin 2001/29/EY edellyttämiä muutoksia; 2) 
direktiivin asia-alueeseen kytkeytyviä muutoksia, joita direktiivi ei edellytä; 3) muita 
asiallisia muutoksia sekä teknisiä ja teknisluonteisia muutoksia. 
 
Esitys on valmisteltu lokakuussa 2002 annetun hallituksen esityksen pohjalta, joka 
raukesi valtiopäivien päättymiseen keväällä 2003. 
 
Uuden esitysluonnoksen valmistelussa otettiin huomioon eduskunnan 
sivistysvaliokunnan ja perustuslakivaliokunnan edellä mainitun lakiesityksen 
eduskuntakäsittelyn aikana saamat lausunnot. Esitysluonnos julkaistiin heinäkuussa 
2003. Esitysluonnoksesta saatiin 100 lausuntoa viranomaisilta, järjestöiltä, yhteisöiltä 
ja yrityksiltä. 
 
Syksyn 2002 esitykseen ei sisältynyt yksityiskohtaista säätämisjärjestyksen 
arviointia. Esityksen eduskuntakäsittelyssä esiin tulleiden kysymysten ja 
huomautusten vuoksi nyt käsillä olevaan esitykseen on lisätty esitykseen liittyvistä 
perustuslakikysymyksistä laaja ja yksityiskohtainen arviointi. 
 
Säätämisjärjestystä koskevassa jaksossa on arvioitu yleisesti tekijänoikeutta ja sen 
rajoituksia perustuslain ja siinä taattujen perusoikeuksien valossa: 

- tekijänoikeuden suhde omaisuuden suojaan 
- tekijänoikeuden suhde sananvapauteen 
- tekijänoikeuden suhde sivistyksellisiin perusoikeuksiin 
- tekijänoikeuden suhde elinkeinovapauteen. 

Eräitä säännösehdotuksia on lisäksi analysoitu tarkemmin perusoikeuksien valossa, 
esimerkiksi: 

- vapaat teokset (9 §) 
- laillisen teoskappaleen vaatimus (11 §:n 5 mom.), koskee kopiointia 
rajoitussään-nösten nojalla 
- tilapäinen kappaleen valmistaminen (11 a §) 
- sopimuslisenssijärjestelmä (26 §) 
- ajansiirto sosiaalilaitoksissa (15 §) 
- opetuksen sopimuslisenssi (14 §) 
- aineiston käyttö arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa (16, 16a-16e§ )  
- käyttö vammaisten hyväksi (17 
§) -julkisen esittämisen vapaus 
(21 §) 
- hyvitysmaksu (2 a luku, erityisesti 26 a §) 
- elokuvaamisoikeuden olettamasäännös (39 §, 45 §:n 5 mom.) 
- tilauspohjaisen välittämisen oikeus (45, 46,46 a ja 48 §) 
- tekniset toimenpiteet (50 a - 50 c §) 
- laittomasti valmistettujen teoskappaleiden yksityinen maahantuonti (56 a §) 



 

 

 
Edelliseen hallituksen esitykseen verrattuna on yleisperustelujen useita 
asiakysymyksiä koskevien jaksojen loppuun lisätty lyhyt vaikuttavuusarviointi, usein 
säännöksen vaikutuksista perusoikeuksien toteutumiseen. 
 
Esityksen taloudellisia vaikutuksia on edelliseen esitykseen verrattuna tarkasteltu 
perusteellisemmin. 
 
Arvioinnin päätteeksi hallituksen esityksessä on katsottu, että lait voidaan säätää 
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Hallitus esittää myös, että esityksestä 
pyydetään perustuslakivaliokunnan lausunto. 
 
Tekijänoikeuksia koskeva keskustelu on viime vuosina laajentunut myös 
perusoikeusas- 
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ilmaisee kantansa ehdotettuihin muutoksiin. Perustuslakivaliokunnan tulkinnat 
tulevat selkiinnyttämään myös tekijänoikeusjärjestelmän kehittämislinjauksia. 
 
 

Tekijänoikeuden ja tekijänoikeuden rajoitusten luonne 
 
Tekijänoikeuden kansainväliset sopimukset määrittelevät ne oikeudet, jotka 
sopimuspuolet ovat velvollisia antamaan toistensa kansalaisille, sekä oikeuksien 
tason. 
 
Tekijänoikeuden rajoitukset mahdollistavat ja helpottavat teosten käyttöä. Ne 
toteuttavat tärkeitä ja keskeisiä yhteiskunnallisia intressejä. Näitä ovat 
sivistykselliset edut mukaan luettuna opetuksen, kirjastojen, museoiden ja 
arkistojen edut sekä tiedonvälityksen ja vapaan tiedonsaannin edut. Tekijänoikeutta 
on rajoitettu myös käytännön syistä. Monet näistä säännöksistä ovat syntyneet kauan 
ennen nykyaikaisen perusoikeuskäsityksen ja esimerkiksi uudenaikaisen 
sananvapausdoktriinin syntymistä. 
 
Tekijänoikeuden rajoitussäännöksiä on tarkasteltava siitä näkökulmasta, mikä 
merkitys rajoitussäännöksillä on perusoikeuksien toteutumisen kannalta. Lisäksi on 
tarkasteltava sitä, miten tekijänoikeutta perustuslaissa turvattuna omaisuutena ja 
elinkeinovapauden kohteena tasapainotetaan muiden perusoikeuksien kanssa. 
 
On myös kysyttävä, milloin jokin rajoitussäännös vie pohjan tekijänoikeuden 
normaalilta, järkevältä ja kohtuulliselta käytöltä. Tulevaisuudessa rajoitussäännösten 
täysimääräinen soveltaminen digitaalisessa ympäristössä voi merkitä kohtuuttoman 
laajaa oikeuksien rajoitusta. 
 
Esityksessä on ollut tavoitteena säilyttää tekijänoikeuden rajoitukset pääosin 
ennallaan. Säännöksiä, joihin on tehty muutoksia, on yleensä ehdotettu 
laajennettavaksi (käyttö vammaisten hyödyksi, arkistot, kirjastot ja museot). 
Joissakin säännöksissä on tehty vähäisiä direktiivin vaatimia muutoksia, jotka 
liittyvät vaatimukseen tekijöiden nimen ja tähteen mainitsemisesta ja siitä, että käyttö 
on joissain tapauksissa sallittua vain analogisessa muodossa. 
 
Suurimpaan osaan perinteisistä, laajoista tekijänoikeuden rajoituksista ei ehdoteta 
muutoksia, eikä direktiivi sellaisia edellytä: 

- kappaleiden valmistaminen yksityiseen käyttöön 
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- kirjastolainaus 
- teoskappaleiden näyttäminen 
- sitaattisäännös 
- taideteosten ja valokuvien toisintaminen tieteellisissä esityksissä 
- päiväntapahtuman 
toisintaminen -julkisten 
lausumien toisintaminen 
- asiakirjajulkisuus ja oikeudenhoito 
- tietokoneohjelmia ja tietokantoja koskevat erityiset rajoitussäännökset 

 
 
Sopimusiisenssijärjestelmä 
 
Direktiivi sallii laajennetun kollektiivisen luvan säilyttämisen ja sen käytön 
laajentamisen uusille alueille. Tästä on erityinen säännös direktiivin johdannossa. 
Säännös sallii nimenomaisesti Pohjoismaiden sopimuslisenssisäännösten 
säilyttämisen, ja se on Pohjoismaiden yhteisponnistusten tulos Brysselissä. 
 
Erityisenä syynä Pohjoismaiden vaatimukselle sopimuslisenssisäännösten 
säilyttämis-mahdollisuudesta oli se, että direktiiviin otettiin suljettu rajoitusten 
luettelo. Pohjoismaat olivat sitä mieltä, että dynaamista aluetta ei voi säännellä 
staattisella sääntelyllä vaan pitää voida tarpeen tullen helpotta teosten käyttöä myös 
uusilla käyttöalueilla. Tekniseksi mahdollisuudeksi jäi sopimuslisenssin käyttöalan 
laajentaminen. 
 
Kaikki sopimuslisenssisäännökset on säädetty käyttölupien hankinnan 
helpottamiseksi ja käyttäjien suojaamiseksi. 
 
Tasapainoja kohtuullisuus sopimuslisenssijärjestelmässä syntyy siitä, että 
käyttölupien ehdoista neuvotellaan ja sovitaan. Samoin ehdoin saadaan käyttää 
sellaisten oikeudenhaltijoiden teoksia, joita järjestö ei edusta. 
Sopimuslisenssisäännökset kuitenkin takaavat ulkopuoliselle oikeudenhaltijalle 
oikeuden korvaukseen myös niissä tilanteissa, joissa järjestö ei tiiitä korvauksia 
henkilökohtaisesti edustamilleen oikeudenhaltijoille. Useimmissa sek-
torisäännöksissä on ehdotettu tekijöille säädettäväksi oikeus kieltää teostensa 
käyttäminen sopimuslisenssin nojalla. Tämä antaa oikeudenhaltijoille 
mahdollisuuden itse lisensioida teostensa käyttämistä. 
 
 

Hyvitysmaksu 
 
Vuonna 1984 tekijänoikeuslakiin otetut säännökset ns. kasettimaksusta ehdotetaan 
säilytettäviksi pääosin ennallaan. Tärkein muutosehdotus on se, että maksun laissa 
säädettyä soveltamisalaa ehdotetaan kavennettavaksi vain sellaisiin laitteisiin, joita 
merkittävässä määrin käytetään yksityiseen kopiointiin. Tämä edellyttää jatkossa 
tähänastista tarkempaa markkinoiden ja kuluttajien kopiointikäyttäytymisen 
seurantaa. 
 
Aiemmin kaavailtua ehdotusta maksun ulottamisesta ilman muistiominaisuutta 
oleviin tallentaviin laitteisiin ei ehdotukseen ole sisällytetty. 
 
 

Lopuksi 



 

 

 
Hallituksen esityksessä olevat arviot tuskin voivat selventää kaikkia mahdollisia 
perustuslakivaliokunnassa esiin tulevia kysymyksiä. 
 
Opetusministeriö lausuu erikseen niistä kysymyksistä, joita perustuslakivaliokunnan 
kuulemisissa nousee esille. 
 
Opetusministeriö on lisäksi tarvittaessa valmis antamaan perustuslakivaliokunnalle 
lisätietoja yksittäisten ehdotusten tavoitteista, sisällöistä ja vaikutuksista sekä 
muista tarpeellisista seikoista. 
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Johdannoksi 
 
WTPOn esitys- ja äänitesopimuksella pyritään parantamaan esittävien taiteilijoiden ja ää-
nitetuottajien oikeuksien kansainvälistä suojaa muun muassa takaamalla uusia oikeuksia sekä 
parantamalla esittävillä taiteilijoilla ja äänitetuottajilla aiemmin olleiden oikeuksien tehokasta 
käyttämistä. Sopimuksilla mukautetaan tekijänoikeuden alan kansainvälistä sopimusjärjestelmää 
digitaalitekniikkaan ja tietoverkkoihin liittyviin erityiskysymyksiin. 
 
Niin sanotulla tietoyhteiskuntadirektiivillä (2001/29/EY) yhteisön lainsäädäntö on saatettu 
WIP0n tekijänoikeussopimuksen ja WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen mukaiseksi. 
Tekijänoikeuslakia esitetään puolestaan nyt muutettavaksi niin, että se olisi mainitun direktiivin 
mukainen. Lakiin ehdotetaan lisäksi tehtäväksi eräitä muita direktiivistä joh-tumattomia 
muutoksia sekä teknisiä tarkistuksia. 
 
Tekijänoikeuksien perustuslainsuoja 
 
Immateriaalioikeudet kuuluvat perustuslain omaisuuskäsitteen piiriin. Perustuslakivaliokunnan 
käytännössä tekijänoikeutta on käsitelty muutamassa tapauksessa ja arvioitu 
omaisuudensuojasäännöksen suojaamana oikeutena (PeVL 15/1992 vp, PeVL 1/1995 vp, PeVL 
10/1986 vp ja PeVL 60/2001 vp). 
 
Tekijänoikeus nauttii siten suojaa perustuslain 15 §:n omaisuudensuojasäännösten kautta. 
Tekijänoikeudella on myös liittymäkohtia perustuslain 12 §:ssä turvattuun sanavapauteen. 
Säädettäessä tekijänoikeuksista on siten huolehdittava siitä, ettei lainsäädäntö rajoita 
sanavapautta. Tekijänoikeuslainsäädännön pääasiallisena tavoitteena on kuitenkin tekijän 
taloudellisten etujen turvaaminen siten, että hän voi hyödyntää teostaan. 
 
WIPO-sopimusten käsittelyjärjestys 
 
Esityksen käsittelyjärjestystä koskevassa jaksossa (s. 20) WIPO-sopimusten todetaan sisältävän 
määräyksiä, joiden mukaiset säännökset on nykyisessä tekijänoikeuslaissa ja rikoslaissa säädetty 
tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Edelleen todetaan, että tietoyh-teiskuntadirektiivin ja siten 
myös sopimusten mukaiset lainsäädännön muutokset ehdotetaan säädettäviksi tavallisen lain 
säätämisjärjestyksessä. 
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WIPOn tekijänoikeussopimuksen tarkoituksena on antaa kirjallisten ja taiteellisten teosten tekijöille uusia 
maailmanlaajuisesti taattavia oikeuksia ja parantaa tekijöillä aiemmin olleiden oikeuksien tehokasta käyttämistä. 
Esitys- ja äänitesopimuksella on vastaavasti tarkoitus parantaa esittävien taiteilijoiden ja äänitetuottajien 
oikeuksien maailmanlaajuista suojaa antamalla uusia oikeuksia sekä parantamalla nykyisten oikeuksien 
tehokasta käyttämistä. 
 
Sopimukset näyttävät ongelmattomilta perustuslain 15 §:ssä säädetyn omaisuuden suojan kannalta, koska niiden 
tarkoituksena on tekijöiden nykyisten oikeuksien parantaminen tavalla, jota ei voida katsoa loukkaavan muiden 
tahojen perusoikeuksia eikä sananvapautta. Sopimusten määräysten vaikutuksia ei voida arvioida muodostuvan 
valtiosään-töoikeudellisesti merkittäväksi esteeksi omaisuuden normaalille, kohtuulliselle ja järkevälle käytölle. 
 
Perustuslakivaliokunta on aikaisemmassa lausunnossaan (PeVL 1/1995 vp) katsonut, että tekijänoikeuden 
aikanaan lakattua, teoksen hyödyntämisestä on tullut vapaata ja teos on muuttunut eräänlaiseksi julkiseksi 
omaisuudeksi. Jos tällaista teosta on ryhdytty hyödyntämään, säännösten muuttaminen niin, että teos palaa 
tekijänoikeussuojan piiriin tulee ongelmalliseksi valallisuusoikeudelliselta kannalta. Nyt käsiteltävien 
sopimusten osalta ei syntyne tilanteita, joissa tekijänoikeudesta vapautettu teos palautuisi tekijänoikeuden 
piiriin. Näin ollen sopimusten hyväksymisestä voitaisiin päättää perustuslain 94 §:n 2 momentin 1 virkkeessä 
säädetyssä järjestyksessä. 
 
 

Esitys tekijänoikeuslain muuttamiseksi 
 
Tekijänoikeuslain muuttamista koskevan esityksen säätämisjärjestystä koskevassa jaksossa on perusteellisesti 
käsitelty tekijänoikeutta perustuslain valossa. Oikeusministeriö yhtyy siinä esitettyihin arvioihin. Yksittäisistä 
säännösehdotuksista ministeriö lausuu 
seuraavan: 
 
9 §:n 1 mom. Ehdotuksen mukaan lakeihin ja asetuksiin sekä viranomaisen tai muun julkisen toimielimen 
päätöksiin ja lausumiin sekä viranomaisen tai muun julkisen toimielimen niistä tekemiin tai teettämiin 
käännöksiin ei ole tekijänoikeutta. Sanamuodoltaan säännös ei koskisi muita säädöksiä kuin lakeja ja asetuksia, 
esimerkiksi kansainvälisiä sopimuksia ja viranomaisten määräyksiä. Pykälä olisi syytä täsmentää tältä osin 
perusteluja vastaavaksi. Teksti voisi kuulua: Lakeihin, asetuksiin ja muihin säädöksiin sekä viranomaisen tai 
muun julkisen toimielimen päätöksiin sekä viranomaisen tai muu julkisen toimielimen niistä tekemiin tai 
teettämiin käännöksiin ei ole tekijänoikeutta. 
 
Ehdotettu säännös merkitsee, että muiden kuin viranomaisten tekemät tai teettämät säädöskäännökset olisivat 
edelleen tekijänoikeuden alaiset. Lakiehdotukseen sisältyvän siirtymäsäännöksen mukaan tekijänoikeus ennen 
lain voimaantuloa tehtyihin käännöksiin säilyisi. Ehdotus ei sen vuoksi ole ongelmallinen perustuslain kannalta. 
 
11 §:n 5 mom. Momentin mukaan lain 2 luvussa säädetyn tekijänoikeuden rajoituksen nojalla ei saa valmistaa 
kappaleita sellaisesta teoksen kappaleesta, joka on valmistettu tai saatettu yleisön saataviin 2 §:n vastaisesti. 
Kappaleita ei saa valmistaa myöskään sellaisesta teoksen kappaleesta, jota suojaava tekninen toimenpide on 50 
a §:n vastaisesti kierretty. Perustelujen mukaan (s. 144) teoksen kappaleen valmistaminen yksityiseen käyttöön 
11 §:n 5 momentin vastaisesti ei ehdoteta rangaistavaksi 56 a §:n 2 momentissa. Tätä perustellaan perustuslain 
10 §:ssä säädetyllä yksityiselämän suojalla. Perustelua voidaan pitää siinä mielessä oikeutettuna, että kielto 
valmistaa kappaleita yksityiseen käyttöön johtaisi yksityiselämän ja kotirauhan piiriin ulottuvaan valvontaan. 
 
16 §. Arkistojen, kirjastojen ja museoiden oikeudesta toimintaansa varten valmistaa kappaleita teoksesta 
voidaan nykyisin säätää asetuksella. Ehdotuksessa pykälää on täsmennetty niin, että asetuksenantovaltuus on 
rajattu. Lisäksi ehdotetaan 16 a §:ssä säädettäväksi asetuksenantovaltuus teosten kappaleiden valmistamisesta 
yleisölle ja teosten välittämisestä yleisölle. Ehdotetut valtuutussäännökset täyttävät niille asetettavat tarkkara-
jaisuusvaatimukset perustuslain 80 §:n 1 momentin valossa. 



 

 

 
21 §:n 1 mom. Julkisen esittämisen vapauden piiristä esitetään poistetavaksi vapaus esittää julkaistu teos 
jumalanpalveluksen yhteydessä. Muutos tarkoittaisi tekijänoikeussuojan palauttamista 
jumalanpalvelusmusiikkiin ja sitä olisi sen vuoksi arvioitava edellä mainitun perustuslakivaliokunnan mietinnön 
valossa (PeVL 1/1995 vp). 21 §:n 4 mom. Momentin mukaan "mitä 1-3 momentissa säädetään, ei koske julkista 
esittämistä jumalanpalveluksen yhteydessä. Momentin perustelut ovat niukat ja sen sisältö jää epäselväksi 
suhteessa 1 ja 3 momenttiin. Esimerkiksi jää epäselväksi, onko tarkoitettu, että julkaistua teosta ei saisi esittää 
koulun aamurukouksen yhteydessä. Perustelujen mukaan jumalanpalveluksella tarkoitetaan kuitenkin evankelis-
luterilaisen kirkon osalta kirkkolain ja kirkkokäsikirjan mukaista jumalanpalvelusta ja muiden uskonnollisten 
yhdyskuntien osalta siihen rinnastettavia tilaisuuksia. 

25 i  ja  26  h  §.  Ehdotuksen mukaan nykyistä valtuussäännöstä tarkistettaisiin siten, että asetuksen antajaksi 
mainitaan valtioneuvosto ja että ilmaisu "pykälän soveltamisesta" korvataan ilmaisulla "pykälän 
täytäntöönpanosta". Muutokset ovat tarpeelliset perustuslain 80 §:n johdosta. Tällaista valtuutusta on kuitenkin 
tulkittava ja sovellettava supista-vasti siten, että valtuuden nojalla annetaan vain pykälän asianmukaisen 
täytäntöönpanon kannalta välttämättömiä säännöksiä. 

26 a §. Pykälä koskee ns. kasettimaksua. Siihen sisältyvän valtuuden nojalla opetusministeriön asetuksella 
säädettäisiin, mitkä laitteet kuuluvat pykälässä tarkoitetun maksun piiriin. Opetusministeriön asetuksella 
säädettäisiin myös maksun suuruudesta. Rahasuorituksen valtiosääntöoikeudellinen luonne vaikuttaa niihin 
vaatimuksiin, joita perustuslaki kohdistaa suorituksesta säätämisen tapaan. Perustuslain 81 §:n 2 momentin 
mukaan valtion viranomaisten virkatoimien, palvelujen ja muun toiminnan maksullisuuden sekä maksujen 
suuruuden yleisistä perusteista säädetään lailla. Saman pykälän 1 momentin mukaan valtion verosta säädetään 
lailla, joka sisältää säännökset verovelvollisuuden ja veron suuruuden perusteista sekä verovelvollisen 
oikeusturvasta. 
 
Perustuslakivaliokunnan vakiintuneen tulkintakäytännön mukaan vaitiosääntoisille maksuille on ominaista, että 
ne ovat korvauksia tai vastikkeita julkisen vallan palveluista; muut rahasuoritukset valtiolle ovat sen sijaan 
veroja valtiosääntöoikeudellisessa mielessä (PeVL 3/2003 vp s. 2 ja PeVl 61/2002 s. 5-6). 
 
Pykälässä tarkoitettu maksu ei ole suoranainen vastike virkatoimesta, palvelusta tai muusta toiminnasta. Sitä ei 
myöskään käytetä suoraan valtiontaloudessa, joten verolain kriteerit eivät näytä soveltuvan siihen. Maksua 
koskee joka tapauksessa perustuslain 
80 §:n 1 momentissa säädetty vaatimus siitä, että lailla on säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien 
perusteista. 
 
Voimassa olevaan lakiin verrattuna ehdotus merkitsee asetuksenantovaltuuden täsmentämistä ja rajoittamista. 
Direktiivi edellyttää tietyissä tapauksissa hyvityksen järjestämistä, mutta hyvityksen suuruutta tai 
määräytymisperusteita ei direktiivi tarkasti määrittele. Ehdotuksen mukaan maksu tulee vahvistaa sellaiseksi, 
että sitä voidaan pitää "sopivana hyvityksenä" teosten kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön. 
Maksulle tulee myös vahvistaa yläraja. Lisäksi maksun suuruutta vahvistettaessa tulee ottaa huomioon se, missä 
määrin yksityisen kappaleen valmistamisen estäviä teknisiä toimenpiteitä on käytetty yleisön saataviin 
saatettujen teosten suojana. 
 
Ehdotuksen mukaan nykyinen 26 g § kumottaisiin (pykälä puuttuu rinnakkaistekstistä) Pykälään sisältyvien 
valituskieltojen kumoamisen johdosta mm. kasettimaksun suuruudesta olisi aina mahdollisuus valittaa. Tätä 
ehdotusta voidaan perustuslain 21 §:n valossa pitää tarpeellisena. 
 
26 b §. Pykälän mukaan maksun perii lukuisia "Suomessa käytettyjen teosten tekijöitä edustava järjestö", jonka 
opetusministeriö on hyväksynyt tehtävään määräajaksi. Säännös perustuu voimassaolevaan lakiin, mutta olisi 
arvioitava perustuslain 124 §:n valossa. Sen mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin 
viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä 
vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. 



 

 

 
Pykälässä tarkoitetun järjestön on sitouduttava käyttämään opetusministeriön ja järjestön vuosittain sopiman 
osan maksun tuotosta tekijöiden yhteisiin tarkoituksiin opetusministeriön hyväksymän maksuvarojen 
käyttösuunnitelman mukaisesti. Tämä säännös vastaa voimassa olevaa lakia. Järjestön tehtäviä voidaan pitää 
julkisina hallintotehtävinä. Järjestelmää voitaneen sen erikoislaatuun nähden pitää tarkoituksenmukaisena. 
Kokemuksen perusteella voitaneen myös päätellä, että järjestelmä ei vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa eikä 
muita hyvän hallinnon vaatimuksia. 
 
50 b §. Pykälän mukaan kiellettäisiin tehokkaan teknisen toimenpiteen kiertämisen mahdollistavia tai 
kiertämistä helpottavia laitteita ja tuotteita. Ehdotus ei näytä rajaamaan sananvapautta, koska sillä pyritään 
estämään purkuvälineiden levittämistä eikä tiedon ilmaisemista. Kieltoa tulisi myös arvioida elinkeinovapauden 
kannalta. Ehdotettua rajoitusta voitaneen pitää oikeutettuna yhteiskunnallisten intressien ja tekijänoikeuksien 
turvaamiseksi sekä rikosten estämiseksi. 
 
 

Ehdotus laiksi rikoslain 49 luvun muuttamisesta 
 
Lakiehdotus ei oikeusministeriön käsityksen mukaan sisällä säännöksiä, jotka olisivat ongelmallisia 
valtiosääntöoikeudelliselta kannalta. 
 
Lakitekninen huomio 
 
Usean muutoksen sekä lukuisten pykäläviittausten seurauksena tekijänoikeuslaki on erittäin vaikeaselkoinen. 
Tämä voi oikeusturvan kannalta muodostua ongelmaksi. 
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/ . Taustaa 
 
 
Hallituksen esityksessä 28/2004 vp1 ehdotetaan tehtäviksi tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 
tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annetun direktiivin 
(2001/29/EY) edellyttämät muutokset tekijänoikeuslakiin. Lisäksi ehdotetaan eräitä 
direktiivistä riippumattomia muutoksia tekijänoikeuslakiin ja rikoslakiin. Asia oli esillä jo 
viimeksi päättyneillä valtiopäivillä, jolloin sitä koskenut hallituksen esitys 177/2002 vp raukesi 
valtiopäivien päättyessä. Nyt käsiteltävänä olevat hallituksen esitykseen sisältyvät 
lakiehdotukset ovat sisällöltään merkittäviltä osin samat kuin rauenneeseen esitykseen 
sisältyneet. Perustelujen osalta merkittävin muutos koskee sinällään asianmukaisia 
säätämisjärjestysperusteluja, jotka uuteen esitykseen on nyt jälkikäteen lisätty. 
 
Rauenneeseen hallituksen esitykseen kohdistettiin silloisen eduskuntakäsittelyn yhteydessä 
lähinnä kahdensuuntaista kritiikkiä. Yhtäältä lain valmistelussa oli kokonaan sivuutettu 
tekijänoikeussääntelyyn liittyvät perusoikeusnäkökohdat. Kyse ei tuolloin ollut vain 
asianmukaisten säätärnisjärjestysperustelujen puuttumisesta vaan yleisemminkin siitä, että laki 
oli valmisteltu valtiosääntöoikeudelliset näkökohdat ilmeisesti sivuuttaen. Yleisarviona 
voidaan todeta, ettei tähän liittyviä puutteita ole poistettu. Oikeastaan kehitys on ollut 
päinvastainen. Nyt ehdotettu sääntely puuttuu teosten käyttäjien perusoikeuksiin pidemmälle 
menevällä tavalla kuin rauennut ehdotus. Myös seuraamus- ja oikeussuojajärjestelmää on eräin 
osin ankaroitettu. Joissakin kohdin muutokset ovat tapahtuneet teoksia hyödyntävän yleisön 
kannalta myönteiseen suuntaan. Esimerkiksi Euroopan talousalueen ulkopuolelta ostetun 
teoksen saisi sen hankkinut yksityishenkilö nyt myydä tai muutoin pysyvästi luovuttaa 
edelleen. 
 
Toinen aiemmin esitetty kritiikin kohde koski tekijänoikeussäantelyn vaikeaselkoisuutta. Tässä 
suhteessa ei ole tapahtunut mitään muutosta. Kuitenkin tekijänoikeus koskee periaatteessa 
kaikkia yksilöitä niin mahdollisina tekijöinä kuin erityisesti teosten käyttäjinäkin. Tähän 
nähden, ja kun huomioidaan hallituksen esityksessä ehdotettavan seuraamusjärjestelmän 
ankaruus, niihin liittyvät toimivaltuudet ja eräissä tapauksissa myös riippumattomuus 
yksilöiden omista perusteltavissa olevista selonottomahdollisuuksista, sääntelyn huomattavaa 
vaikeaselkoisuutta ja monimutkaisuutta voidaan pitää ilmeisenä oikeusturvaongelmana. 
Tällaiseen oikeusturvanäkökohtaan on myös perustuslakivaliokunta viitannut korostaessaan 
jokaista koskettavalle lainsäädännölle asetettavia erityisiä selkeys-ja 
ymmärrettävyysvaatimuksia (PeVL 14/1993 vp). 
 
 

2. Valtiosääntöoikeudellisen arvion lähtökohdat 
 
Lakiehdotuksen valtiosääntöoikeudellisessa arviossa on yleisellä tasolla syytä kiinnittää 
huomiota kahteen lähtökohtaan. Ensinnäkin kysymys on yksilöiden perusoikeuksien 
toteutumisen kannalta huomattavan merkityksellisestä sääntelystä. Tämä johtuu osaksi siitä, 
että tekijänoikeuslainsäädäntö perustaa teoksen tekijälle ja tekijänoikeuden haltijoille 
varallisuusarvoisen immateriaalioikeuden, joka kuuluu perustuslain 15 §:n määrittämän 
omaisuudensuojan piiriin (ks. PeVL 1/1995 vp). Myös tekijänoikeuteen liittyvillä moraalisilla 
oikeuksilla on merkitystä tekijöiden perusoikeuksien kannalta. 
 

                                            
1 Keskityn lausunnossani hallituksen esityksen 28/2004 vp arviointiin yksinkertaisesti sen vuoksi, että sitä 
koskevat valtiosääntöoikeudelliset ongelmat ovat huomattavasti merkityksellisempiä kuin nyt 
myöskäsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen n:o 29/2004 vp liittyvät kysymykset. 



 

 

Tekijänoikeuden varallisuusarvoiseen luonteeseen liittyvää omaisuudensuojaa laaja-
alaisemmat ja monesti myös merkityksellisemmät valtiosääntöoikeudelliset kysymykset 
liittyvät kuitenkin teosten käyttäjien oikeusasemaan. Tämä liittyy siihen, että tekijänoikeuden 
tuottama varallisuusoikeudellinen suoja ja teosta koskevan määräysvallan perustaminen 
toteutetaan olennaisesti sananvapautta ja sivistyksellisiä oikeuksia rajoittamalla. Perustaessaan 
oikeudenhaltijalle rajoitetun yksinoikeuden määrätä teoksesta valmistamalla tai saattamalla se 
yleisön saataviin, muiden oikeutta käyttää teosta tietojen, mielipiteiden ja muiden viestien 
ilmaisemiseen, julkistamiseen ja vastaanottamiseen rajoitetaan vastaavassa suhteessa. Näiden 
rajoitusten sallittavuus tulee yleisesti ottaen arvioitavaksi samojen kriteerien valossa kuin 
muidenkin perusoikeusrajoitusten (ks. PeVL 12/1999 vp, PeVL 60/2001 vp). Sivistyksellisten 
oikeuksien osalta kyse on sekä perustuslain 16 §:n 2 momentissa turvatusta oikeudesta kehittää 
itseään varattomuuden sitä estämättä sekä 16 §:n 3 momentin turvaamasta tieteen ja taiteen 
sekä ylimmän opetuksen vapaudesta. Molemmat oikeudet edellyttävät julkiselta vallalta myös 
aktiivisia toimenpiteitä, joilla edistetään yksilön mahdollisuuksia tiedon hankintaan (ks. myös 
HE 309/1993 vp, s. 64/11). 
 
Tekijänoikeus rajoittaa myös teoksia sisältävien teoskappaleiden käyttöä. Tässä suhteessa 
rajoitukset ulottuvat teosten käyttäjien omaisuudensuojaan. Tämä koskee sekä sellaisia 
teoskappaleita, jotka teosten käyttäjä on hankkinut esimerkiksi ostamalla kyseisen kappaleen 
teoksia myyvästä liikkeestä että kappaleita, jotka käyttäjä on itse valmistanut esimerkiksi 
yksityiseen käyttöön kopioimalla siten kuin tekijänoikeuslain 12 §:ssä säädetään. 
Toiseksi, asiassa on merkitystä sillä, että kysymys on osaltaan direktiivin toimeenpanosta. 
Monia teosten käyttäjien oikeuksia rajoittavia toimenpiteitä perustellaankin sillä, että rajoitus 
on toimeenpantavan direktiivin edellyttämä (ks. esimerkiksi teknisiä suojakeinoja koskevan 5 
a luvun perustelut, HE 28/2004 vp, s. 123). Tältäkin osin voidaan perustuslakivaliokunnan (ks. 
PeVL 5/2001 vp) viimeaikaisen käytännön valossa lähteä siitä, että kansallisella lainsäätäjällä 
on velvollisuus pyrkiä säädöksen toimeenpanossa lopputulokseen, joka turvaa perusoikeudet. 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Matthews-tapauksen (ks. Matthews v. Yhdistynyt 
kuningaskunta 18.2.1999, kohta 34) valossa on puolestaan selvää, ettei EU:n jäsenvaltio 
vapaudu ihmisoikeussopimuksen mukaisesta vastuusta sen perusteella, että sopimusloukkaus 
perustuu EU-säädökseen. Myös EU:n perusoikeusdoktriinin valossa on lähdettävä siitä, ettei 
direktiivillä voida pätevästi poiketa EU:n perusoikeuksia koskevista periaatteista. Tämä 
merkitsee vähintään sitä, että siltä osin kuin yhteisöoikeuden säännös sinänsä jättää kansallista 
liikkumavaraa, ei jäsenvaltio voi pätevästi poiketa EU:n perusoikeuksista (ks. asia C-5/88, 
Wachauf, kohta 19) vaan sen on erilaisista tulkintavaihtoehdoista valittava perusoikeuksien 
kanssa yhteensopivin (h. asia C-112-00, Schmidberger, kohta 73). Näin ollen nyt 
toimeenpantavana olevan direktiivinkin asettamia vaatimuksia on tulkittava tavalla, joka 
perustuslain 22 §:nkin edellyttämällä tavalla turvaa mahdollisimman hyvin sekä 
perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien että EU:n oikeuden, perusoikeudet mukaan lukien, 
toteutumisen. 
 
Arvioin seuraavassa ensimmäisen lakiehdotuksen sisältämiä säännösehdotuksia pitäen taustana 
edellä viitattua valtiosääntöoikeudellista viitekehystä. Arvioinnin taustana on siis se jo 
perustuslain 22 §:n ilmentämä periaate, että lainsäätäjän tulisi pyrkiä lopputulokseen, joka 
turvaa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen parhaalla mahdollisella tavalla. Tarkastelun 
kohteeksi otetaan ensin tekijänoikeussääntelyn systematiikan kannalta oleellinen jaottelu 
yksinoikeuden perustavaan sääntelyyn ja oikeuden rajoituksia koskevaan sääntelyyn sekä 
jaottelun keskinäissuhteita koskevat systemaattiset ratkaisut. Toiseksi arvioin 
sopimuslisenssijärjestelmän sääntelyä erityisesti siltä osin kuin tähän järjestelmään liittyy 
tekijöitä, joita tulisi arvioida perustuslain 124 §:n sääntelemänä julkisena hallintotehtävänä. 
Kolmanneksi otan esille teknisen suojauksen kiertämistä koskevan sääntelyn, jonka jälkeen 
tarkastelen lopuksi lakiehdotukseen liittyvää valvonta-ja seuraamusjärjestelmää. 
 
 



 

 

3. Tekijänoikeuden ala ja sen suhde oikeuksien rajoituksiin ja perusoikeuksiin 
 
Tekijänoikeus perustaa tekijälle yksinoikeuden teokseensa, jonka seurauksena teosten käyttö 
riippuu tekijän ja teoksen käyttäjän välisestä sopimuksesta ja sen ehdoista (HE 28/2004 vp, s. 
7/T). Tekijällä on näin ollen oikeus kieltää teostensa käyttö, ellei käytön ehdoista päästä 
sopimukseen. Yksinoikeus ei toisaalta ole ehdoton. Tekijänoikeuteen on laissa säädetty 
rajoituksia, jotka perustuvat yleensä sivistyksellisiin ja muihin tärkeisiin yhteiskunnallisiin 
syihin. Rakenteellisesti tekijänoikeussääntely nojaakin yhtäältä tekijänoikeuden kohdetta ja 
sisältöä määrittävän 1 luvun ja oikeuden rajoituksia määrittävän 2 luvun yhdistelmään. 
 
Valtiosääntöoikeudellisesti olennaista on ensinnäkin, että tekijänoikeuden soveltamisalaa ei 
ole sisällöllisesti tai välineellisesti mitenkään rajattu ja toiseksi, että 
1 luvussa määriteltyä yksinoikeutta pidetään systemaattiselta kannalta pääsääntönä, johon 
nähden 2 luvun rajoitukset ovat poikkeuksia. Tästä seuraa, kuten hallituksen esityksen 
perusteluissakin todetaan (ks. HE 28/2004 vp, s. 38/II-39/I), että tekijänoikeuslain 2 luvun 
rajoitus- ja sopimuslisenssisäännöksiä on yksittäistapauksessa sovellettaessa tulkittava ahtaasti. 
Tämän lähtökohdan merkitys korostuu puolestaan sen vuoksi, että tekijänoikeuslain 2 luvun 
rajoitussäännökset on kirjoitettu hyvin kasuistiseen, käyttäjäryhmittäin teosten erilaisia 
käyttötapoja määrittelevään muotoon. Vastaavasti laajentavasti tulkittavaa oikeuden kohdetta 
ja sen sisältöä koskevat säännökset ovat sanamuodoltaan hyvin avoimia (ks. esim. 2 §:n 
säännökset kappaleen valmistamisesta ja yleisön saataville saattamisesta). Johtuen suurelta 
osin näistä lähtökohdista oikeuskäytännössä tekijänoikeuden suojaamana julkisena 
esittämisenä on pidetty mm. radion välityksellä asiakkaiden läsnäollessa tapahtunutta 
sävelteosten esittämistä taksissa (KKO 2002:101) sekä televisiolähetysten seuraamista 
asuntohotellin hotellihuoneessa (KKO 2002:20), ilman että kysymys tällaisen tulkinnan 
merkityksestä sananvapauden rajoituksena tuli edes esille. 
 
Lienee ilman muuta selvää, että yksilön oikeus vastaanottaa radio- ja tv-lähetyksiä kuitenkin 
kuuluu sananvapauden piiriin. Kyseenalaista on tässä suhteessa, voidaanko tekijänoikeuden 
nojalla tapahtuvaa sananvapauden rajoittamista pitää sallittuna ja oikeasuhtaisena esimerkiksi 
edellä mainittujen korkeimman oikeuden ratkaisujen kaltaisissa tilanteissa, joissa 
oikeudenhaltija on jo kertaalleen saanut korvauksen teoksen saattamisesta yleisön saataville 
osana televisio-ja radiolähetystä. 
 
Tällaiset tekijänoikeussääntelyn taustaan liittyvät lähtökohdat heijastavat tekijänoikeuden 
nykytilan ongelmallisuutta ja ovat perustuslain 12 §:ssä turvatun sananvapauden kannalta 
vähintäänkin epäilyttäviä. Kun tekijänoikeuden rajoituksia koskevassa 2 luvun sääntelyssä on 
olennaisesti kysymys ilmaisuvapauden toteutumisen varmistamisesta sellaisissa tilanteissa, 
joissa tekijänoikeuden perustama yksinoikeus olisi ristiriidassa perustuslain edellyttämän 
ilmaisuvapauden kanssa, tulkintaperiaate, joka edellyttää tällaisen rajoituksen supistavaa 
tulkintaa merkitsee itse asiassa sananvapauden rajoituksen laajentavaa tulkintaa. Kuitenkin 
esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on vakiintuneesti korostanut sananvapauden 
rajoitusten supistavan tulkinnan tärkeyttä (ks. esim. Vogt v. Saksa 26.9.1995, kohta 52). 
 
Tekijänoikeussääntelyn tapaan painottuva sääntely muodostuu herkästi sananvapauden 
käyttämisen kannalta haitalliseksi ja viestintää tarpeettomasti rajoittavaksi. Näin tapahtuu 
etenkin kun laissa ei erikseen korosteta ilmaisuvapauden merkitystä kansanvaltaisessa 
oikeusvaltiossa eikä perustuslain sananvapaussäännöksen vaikutusta lain tulkintaan ja 
soveltamiseen (vrt. myös PeVM 14/2002 vp). Ottaen huomioon tekijänoikeussääntelyn 
luonteen olennaisesti sananvapautta rajoittavana sääntelynä, tässä yhteydessä olisi ollut 
vähintään yhtä perusteltua liittää sääntelyyn sellainen sananvapauden perusoikeusasemaa ja 
sen käyttämiseen puuttuvien toimenpiteiden oikeasuhtaisuutta korostava säännös, jonka 
perustuslakivaliokunta lisäsi sananvapauden käyttämisestä joukkoviestimissä koskevan lain 1 
§:n 2 momenttiin. Nykyinen järjestely, josta sekä oikeuskäytännön että oikeustieteen 



 

 

tulkintasuositusten tukemana seuraa sananvapautta edistävien säännösten supistava tulkinta ei 
ole yhteensopiva sananvapaudelle perustuslain esitöissä (ks. HE 309/1993 vp, s. 56/11, PeVM 
25/1994 vp, s. 5), perustuslakivaliokunnan     käytännössä     (PeVM     14/2002     vp)     ja     
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa (ks. Handyside v. Yhdistynyt Kuningaskunta, 
7.12.1976, Lingens v. Itävalta 8.7.1986 ja Jersild v. Tanska 23.9.1994) annetun merkityksen 
kanssa. Vähintään tekijänoikeussääntelyssä pitäisi varmistaa aukottomasti se, ettei 
tekijanoikeusinstituutiosta muodostu perustuslain 12 §:n nimenomaan kieltämää ennakollista 
sananvapauden estettä. Tässä suhteessa olennainen merkitys on annettava sääntelyn 
ennakoitavuudelle ja tekijänoikeuden loukkauksista aiheutuvien seuraamusten 
oikeasuhtaisuudelle. 
 
Nyt ehdotetuista sisältöä ja rajoituksia koskevista yleissäännöksistä erityisen ongelmallisena 
juuri edellä viitatuissa suhteissa voidaan pitää yhtäältä sananvapauden merkitystä korostavan 
säännöksen puuttumista ja toisaalta 11 §:n 5 momentin säännöstä ns. laillisesta suojan 
kohteesta (ks. HE 28/2004 vp, s. 51). 
 
Tekijänoikeuslain 11 §:n 5 momentti 
 
Tekijänoikeuslain 11 §:n 5 momentin säännös on tekijänoikeuden rajoituksia koskeva 
yleissäännös, joka kieltää 2 luvussa säädetyn rajoituksen soveltamisalan piiriin sinänsä 
kuuluvan kappaleen valmistamisen sellaisesta kappaleesta, joka on valmistettu tai saatettu 
yleisön saataviin 2 §:n vastaisesti tai jota suojaava tekninen toimenpide on 50 a §:n vastaisesti 
kierretty. Säännöksen taustalla vaikuttaa olevan perustelujen valossa varsin epämääräinen, 
oikeudenhaltijoiden omaisuudensuojaan liittyvä symbolinen tarkoitus (ks. HE 28/2004 vp, s. 
52/1). Tähän viittaa myös perusteluissa oleva maininta siitä, että "säännös antaisi jokaiselle 
yksittäiselle kansalaiselle signaalin laittoman teoskappaleen käyttämisen moitittavuudesta" 
(HE 28/2004 vp, s. 53/1). On kuitenkin vaikea ymmärtää, mitä oikeudellisesti moittivaa voi 
olla siinä, että yksityishenkilö käyttää teosta tavalla, johon tekijänoikeuslaki hänet 
nimenomaan oikeuttaa. Pikemminkin on niin, että koska tekijänoikeuden rajoitukset on 
säädetty suojaamaan tärkeiden yhteiskunnallisten ja yksilöllisten, yleensä juuri sananvapauteen 
ja sivistyksellisiin oikeuksiin liittyvien intressien toteutumista tekijänoikeudesta huolimatta, 
tällainen käyttö ei määritelmän mukaan ole moitittavaa vaan nimenomaan lain saliimaa ja 
perusoikeusjärjestelmän perustelemaa käyttöä. 
 
Asiassa on merkitystä myös sillä, ettei yksittäisestä digitaalisessa muodossa olevasta teoksesta 
mitenkään voi suoraan päätellä sitä, onko teos valmistettu tai saatettu yleisön saataville 
tekijänoikeuslain 2 §:n tai 50 a §:n vastaisesti. Hallituksen esityksen perusteluissa todetaankin 
nimenomaisesti (ks. HE 28/2004 vp, s. 52/11), että "avoimessa tietoverkossa saatavilla 
olevasta aineistosta voi olla vaikea päätellä, onko se laillista vai ei. Joskus päättely on jopa 
mahdotonta." Nyt ehdotetun säännöksen seurauksena on siten syntymässä tilanne, jossa 
periaatteessa mikä tahansa tekijänoikeuslain 2 luvun rajoitussäännöksen perusteella sinänsä 
valmistettava kappale saattaakin olla tekijänoikeuslain vastainen sen vuoksi, että kappale tai 
osa siitä perustuu ilman oikeudenhaltijan lupaa valmistettuun tai saataville saatettuun 
kappaleeseen, vaikka teoksesta itsestään ei mitenkään kävisi ilmi, onko se tekijänoikeuslain 2 
§:n vastainen vai ei. Tämä on omiaan aiheuttamaan huomattavaa epävarmuutta sen suhteen, 
voidaanko jotakin tiettyä, esimerkiksi digitaalisessa muodossa tietoverkossa olevaa teosta, 
käyttää siten kuin rajoitussäännös muutoin mahdollistaisi. Tällaisen teoksen käyttäminen olisi 
periaatteessa rangaistavaa sekä tekijänoikeuslain määrittärnänä tekijänoikeusrikkomuksena 
että mahdollisesti rikoslaissa säädettynä tekijänoikeusrikoksena. Rikosoikeudelliset 
seuraamukset edellyttävät   tahallisuutta   tai   törkeää   huolimattomuutta,   joten   täydellinen 
tietämättömyys aineiston laittomuudesta estää rikosoikeudellisen vastuun syntymisen 11 §:n 5 
momentin vastaisesti teoskappaleen valmistaneen osalta. Tällaiseen tekoon sovellettaisiin 
kuitenkin hyvitystä ja korvausta koskevia 57 ja 58 §:n säännöksiä riippumatta siitä onko teko 
rangaistava vai ei. 



 

 

 
Valtiosääntöoikeudellisesti arvioiden ehdotettu 11 §:n 5 momentin säännös luo tilanteen, jossa 
tekijänoikeuslain 2 luvun rajoitussäännöksen nojalla esimerkiksi internetissä olevia teoksia 
perustuslain takaaman sananvapauden puitteissa hyödyntävä ei mielekkäällä tavalla voi 
etukäteen varmistua siitä, salliiko tekijänoikeuslaki kyseisen teoksen käyttämisen vai ei. Jo 
kysymys jonkin teoskappaleen valmistamisen lainmukaisuudesta on oikeudellisesti hyvin 
tulkinnanvarainen kysymys. Asiassa on merkitystä myös sillä, että tekijänoikeuslain 2 §:n 2 
momenttiin sisältyvä kappaleen valmistamisen määritelmä, johon 11 §:n 5 momentti nojaa, on 
kirjoitettu hyvin yleiseen ja periaatteessa kaikki mahdolliset teoskappaleita synnyttävät 
käyttötavat sisältävään muotoon. Sääntely ei ehdotetussa muodossaan täytä perusoikeuksien 
rajoittamisen täsmällisyys- ja tarkkaraj aisuusvaatimusta. 
 
Ottaen huomioon että 11 §:n 5 momentin rikkomisesta seuraa 57 §:n mukainen tuottamuksesta 
riippumaton hyvitysvelvollisuus, säännökseen liittyy ilmeisiä ongelmia perustuslain 12 §:n 
säätämän ennakkoesteiden kiellon kannalta. Epätäsmälliseen sääntelyyn perustuva, 
sananvapauttaan käyttävän selonotto-mahdollisuudesta ja teosta käyttävän vilpittömästä 
mielestä riippumatta syntyvä korvausvelvollisuus on omiaan yleisesti estämään etenkin 
sellaisten teosten kaikenlaista käyttöä, joissa riski tekijänoikeuden loukkauksesta on tavallista 
suurempi vaikka tämä johtuisi yksinkertaisesti siitä, ettei kyseisten teosten oikeudellista 
statusta tekijänoikeuden tarkoittamassa mielessä voi mielekkäällä tavalla selvittää. Ehdotettu 
11 §:n 5 momentti tulisi perustuslain 12 §:n kanssa ristiriitaisena poistaa. 
 
 
 

4. Kollektiivinen hallinnointi ja julkisen vallan käyttö 
 
Tekijänoikeuslain 26 § ja siihen liittyvä sääntely 
 
Tekijänoikeuslakiehdotuksen 26 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi sopimuslisenssijärjestelmästä 
ja oikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista, joka sinänsä on implementoitavan direktiivin 
hyväksymä järjestely (ks. johdantokappaleen kohta 18). Vaikka järjestely on 
valtiosääntöoikeudellisesti jossain määrin problemaattinen ulottaessaan kahden osapuolen 
välillä tehdyn sopimuksen oikeusvaikutukset sopimusten ulkopuolisiin tahoihin, on vastaavia 
järjestelyjä meillä aiemmin pidetty perustuslain omaisuudensuojan kannalta kuitenkin 
hyväksyttävinä (ks. PeVL 41/2000 vp). Nytkin ehdotettua järjestelmää voidaan 
lähtökohdiltaan pitää valtiosääntöoikeudellisesti sinänsä perusteltuna erityisesti kun 
huomioidaan, että oikeudenhaltijoilla säilyisi suhteellisuusvaatimuksen kannalta 
merkityksellinen oikeus eräin osin kieltää teoksensa käytön (esim. 14 §) sekä oikeus tehdä 
erillissopimuksia, jotka syrjäyttäisivät sopimuslisenssisopimuksessa olevat ehdot (ks. HE 
28/2004, vp. s. 105). 
Sen sijaan eräät kollektiiviseen hallinnointiin ja erityisesti valvontatoimivaltuuksiin liittyvät 
piirteet viittaavat vahvasti siihen, että hallinnointia tulisi arvioida perustuslain 124 §:n 
tarkoittamana julkisena hallintotehtävänä. Julkinen hallintotehtävä voidaan perustuslain 124 
§:n mukaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen 
tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai 
muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä 
voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle. 
 
Hallituksen esitykseen sisältyvien sopimuslisenssisääntelyä koskevan 26 §:n yhteydessä 
esitettyjen perustelujen mukaan oikeudenhaltijoita edustavat järjestöt eivät tekijänoikeuslain 
mukaisia tehtäviään toteuttaessaan edusta julkista valtaa eikä niihin näin ollen voida soveltaa 
esimerkiksi hallintomenettelylakia tai muita julkishallintoa koskevia lain säännöksiä (ks. HE 
28/2004 vp, s. 104-105). Perustuslain esitöiden mukaan julkisella hallintotehtävällä viitataan 
verrattain laajaan asiakokonaisuuteen, johon kuuluu esimerkiksi lakien toimeenpanoon sekä 



 

 

yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen oikeuksia, velvollisuuksia ja etuja koskevaan 
päätöksentekoon liittyviä tehtäviä (ks. HE 1/1998 vp, s. 179). 
 
Tekijänoikeuslain 26 a §:ssä ehdotetaan säädettäväksi perussäännökset hyvityksestä 
kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön sekä näiden maksujen perinnästä. Maksujen 
perusteet ja suuruus sekä maksuilla saatujen varojen käyttö perustuu huomattavilta osin 
tekijänoikeuslakiin ja opetusministeriön antamiin asetuksiin ja ministeriön päätöksiin, joita 
tekijänoikeusjärjestö toimeenpanee. Opetusministeriö myös hyväksyy maksuvarojen 
käyttösuunnitelman. Jo tässä suhteessa tekijänoikeuslain 26 d §:ssä tarkoitetun järjestön 
toimintaan liittyy olennaisesti perustuslain 124 §:n tarkoittaman julkisen hallintotehtävän 
luonne.2 

 
Tällaisten tehtävien antamista tekijänoikeudenhaltijoiden edustamalle järjestölle voidaan 
sinänsä pitää tarkoituksenmukaisena. Muiden perustuslain 124 §:n säätelemien edellytysten 
osalta perustuslakivaliokunta korosti perustuslain säätämisen yhteydessä, että uskottaessa 
hallintotehtävä suoraan laissa muulle kuin viranomaiselle tulee säännösperusteisesti taata 
oikeusturvan ja hyvän hallinnon vaatimusten noudattaminen tässä toiminnassa (PeVM 10/1998 
vp, s. 35/TI). Keskeisenä on pidetty hallintomenettelystä, viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta ja viranomaisessa käytettävästä kielestä annettujen yleisten säännösten 
saattamista sovellettavaksi (ks. PeVL 2/2001 vp ja PeVL 23/2000 vp , s. 5/II). Tavallisen 
lainsäätämisjärjestyksen edellytyksenä olisi näin ollen, että lakiehdotukseen lisätään tarvittavat 
säännökset kyseisten yleissäännösten soveltamisesta tekijänoikeuslain 26 b §:ssä tarkoitettuun 
järjestöön sen hoitaessa tekijänoikeuksien kollektiiviseen hallinnointiin liittyviä tehtäviä. 
 
 

5. Teknisten suojakeinojen sääntely 
 
Tekijänoikeuslakiehdotuksen 5 a luvussa ehdotetaan säädettäväksi direktiivin 4 artiklan 
mukaisista teknisistä suojakeinoista ja oikeuksien sähköisistä hallinnointitiedoista. 
Säännöksillä pyritään estämään tekijänoikeuslain mukaista suojaa nauttivien teoksen suojaksi 
asetetun tehokkaan teknisen toimenpiteen kiertäminen ja kiertämiskeinojen valmistaminen, 
levittäminen, mainostaminen, myyminen ja vuokraaminen sekä hallussapito kaupallisessa 
tarkoituksessa. Myös teknisen suojauksen kiertämisen mahdollistavien tai helpottavien 
palvelujen tarjoaminen kielletään. 
 
Sääntelyn tavoitteena on tekijänoikeuden suojaaminen, jota sinänsä voi pitää hyväksyttävänä 
perusoikeuden rajoitusperusteena. Ongelmana kuitenkin on, että tekijänoikeuden perustama 
varallisuusoikeus on tekijänoikeuslain 2 luvun keskeisiltä osin rajaama oikeus ja että 
perustuslain perusoikeudet perustelevat suurta osaa kyseisistä rajoituksista. 
 
Tekniset suojakeinot eivät puolestaan sinällään mahdollista teknisen suojakeinon kiertämistä 
tilanteessa, jossa teoksen käyttäminen olisi sallittua tekijänoikeuden rajoitusten puitteissa. 
Tämän vuoksi valtiosääntöoikeudellisesti olisi tärkeää, että teknisten suojakeinojen 
kiertäminen määritellään kielletyksi vain sellaisissa tilanteissa, joissa teoksen käyttöön ei 
                                            
2 Lisäksi voimassa olevan tekijänoikeuslain monet muut säännökset sisältävät määräyksiä, jotka olisivat 
perustuslain 124 §: kannalta ongelmallisia, jos ne olisi sisällytetty nyt käsiteltävään hallituksen esitykseen. 
Esimerkiksi tekijänoikeuslain 26 d §:n 6 momentin mukaan lääninhallitus voi käyttää järjestöjen nimeämiä 
asiantuntijoita tarkastuksissa, joita suoritetaan 26 a §:n 1 momentissa tarkoitetun maksuvelvollisuuden 
noudattamisen valvomiseksi valmistajan, maahantuojien tai eräissä tapauksissa myyjän hallinnassa olevissa 
liike- ja varastotiloissa ja muun muassa kulkuneuvoissa. Nähdäkseni on periaatteessa mahdollista, että 
tarkastukset voivat näiltä osin ulottua kotirauhan piiriin. Ottaen huomioon perustuslakivaliokunnan 
lausuntokäytäntö, menettelyä koskevassa sääntelyssä olisi kotirauhan piiriin kuuluvat tilat syytä rajata 
tarkastussääntelyn ulkopuolelle lakeihin lisättävillä nimenomaisilla maininnoilla (ks. PeVL 19/2002 vp). 
Olennaista tässä yhteydessä kuitenkin on, että tällaiset tarkastusvaltuudet jo sinänsä liittävät nyt ehdotetut 
tekijänoikeuslain 26 a §.n ja 26 b §.n säätelemän hyvitysmaksujärjestelmän ja sen toimeenpanon sellaiseen 
vallankäyttöön, johon saattaa liittyä PL 124 §:n nimenomaan kieltävää merkittävää julkisen vallan käjttöä. 



 

 

sovellu jokin tekijänoikeuslain ja perustuslain perusoikeussäännösten perustelema 
rajoitusperuste. Muussa tapauksessa suojakeinot estäisivät rajoitussäantelyn subjekteja 
käyttämästä teoksia tavalla, johon laki antaa heille oikeuden. 
 
Tässä suhteessa on syytä kiinnittää erityistä huomiota teknisten suojakeinojen 
kiertämiskieltojen poikkeuksiin ja lain takaamiin mahdollisuuksiin käyttää teosta teknisestä 
suojakeinosta riippumatta silloin, kun 2 luvun rajoitussäännös oikeuttaisi käytön. 
Ideaalitilanteessa poikkeukset ja käyttöoikeudet kattaisivat saman alan, jonka tekijänoikeuden 
rajoitussääntelykin kattaa. Näistä poikkeuksista säädetään sekä lakiehdotuksen 50 a §:ssä ja 50 
c §:ssa. 
 
Tekijänoikeuslain 50 a § 
 
50 a §:ssä säädetään eräistä poikkeuksista teknisen toimenpiteen kiertämiskieltoon. Kierto 
sallitaan 3 momentin mukaan mm. silloin, jos tekninen toimenpide kierretään salaustekniikkaa 
koskevan tutkimuksen tai opetuksen yhteydessä. Perustelujen mukaan tutkimuksella viitataan 
tällöin tutkimuslaitoksissa ja yrityksissä tapahtuvaan tutkimukseen, mutta ei esimerkiksi 
yksityisten henkilöiden toimintaan (s. 124). Ottaen huomioon, ettei teosta, josta suojaus on 
tutkinustarkoituksessa purettu, saa mitenkään muuten hyödyntää, ei perustuslain 16 §:n 2 
momentin alaan kuuluvan toiminnan rajoittamista voida ilman muuta hyväksyä. On myös 
ilmeistä, että kotioloissa voidaan suorittaa tutkimusta siinä kuin missä tahansa muussakin 
ympäristössä. Tällaiselle rajaukselle, joka ei edes ilmene säädöstekstistä, ei ole hyväksyttäviä 
perusteluja. Olisi harkittava säännöksen täydentämistä niin, että se nimenomaan kattaa 
kaikenlaisen tutkimustoiminnan. 
 
Teknisen suojakeinon saisi kiertää myös silloin, kun teoksen kappaleen laillisesti hankkinut tai 
haltuunsa saanut kiertää teknisen toimenpiteen teoksen saamiseksi kuultavilleen tai 
nähtävilleen. Tällaisesta teoksesta ei kuitenkaan saisi valmistaa kappaletta. Säännös kohdistuu 
yksityisen oikeuteen käyttää omaisuuttaan. Samoin on kyse myös oikeudesta ottaa vastaan 
teoksen sisältämiä viestejä. Lähtökohtaisesti poikkeusta voidaankin pitää perusteltuna, koska 
sillä turvataan teoskappaleen yhteiskunnassa tavanomaisella tavalla käyttöönsä hankkineen 
henkilön oikeus saada teos nähtävilleen tai kuultavilleen. Lienee kuitenkin pääsääntönä, että 
teknisen suojakeinon purkaminen on tyypillisesti toteutettavissa vain siten, että suojatusta 
teoksesta valmistetaan kappale, jonka käyttöä tekninen suojakeino ei estä. Kun näin on, estää 
nyt ehdotettu säännös käytännössä teoksen käyttämisen sananvapauden suojaamalla ja 
omaisuudensuojan kannalta normaalilla tavalla, vaikka se muodollisesti näyttäisikin 
mahdollistavan teoksen tällaisen käytön. Tällaista sananvapauden ja omaisuuden 
käyttörajoitusta ei voi pitää välttämättömänä oikeudenhaltijoiden omaisuudensuojankaan 
kannalta. Kyseiset oikeudet tulevat nimittäin jo riittävästi suojatuksi sillä, että suojattuja 
teoksia olisi kappaleen valmistamisoikeudesta riippumatta sallittua käyttää vain teosten 
saattamiseksi kuultaville tai nähtäville yksityiselämän piirissä. Niiden levittäminen olisi 
tekijänoikeuslain vastaista jo muutenkin. 
 
Myöskään direktiivi ei edellytä teknisten suojakeinojen näin ankaraa kieltoa. Teknisiä 
toimenpiteitä koskevia velvoitteita käsittelevässä direktiivin 6 artiklassa ja sen 4 kohdan 1 
alakohdassa todetaan nimenomaan, että jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että oikeudenhaltijat tarjoavat tekijänoikeuden rajoituksiin 
ja poikkeuksiin oikeutetulle keinot hyödyntää poikkeusta tai rajoitusta tietyissä tapauksissa. 
Alakohdan 2 mukaan tällaisia toimenpiteitä voidaan toteuttaa myös 5 artiklan 2 kohdan b 
alakohdan mahdollistaman yksityisen kopioinnin osalta, paitsi jos oikeudenhaltijat ovat jo 
mahdollistaneet kappaleen valmistamisen yksityiskäyttöön. Tältä osin, kun otetaan huomioon 
samalla se, että kyse on jo oletusarvoisesti laillisesti teoksen hankkineen oikeudesta 
vastaanottaa teoskappaleeseen sisältyviä viestejä, direktiivin 6 artiklan 1 kohdan tarkoittamana 
riittävänä oikeudellisena suojana on perusteltua pitää suojaa, joka sallii teknisen suojakeinon 



 

 

kiertämisen yksityiskäytössä tapahtuvaa kuultaville tai nähtäville saattamista varten, mukaan 
lukien tilanteet, joissa tämä on mahdollista vain siten, että samalla valmistetaan teoksesta 
kappale, josta suojaus on poistettu. Viittaus kieltoon valmistaa kappaleita säännöksen 
tarkoittamista yksityiskäytössä olevista teoksista tulisi sen vuoksi poistaa. 
 
 

Tekijänoikeuslain 50 c § 
 
Tekijänoikeuslakiehdotuksen 50 c § säätää yleisistä menettelyllisistä takeista, joilla pyritään 
varmistamaan teosten käyttömahdollisuus tilanteissa, joissa se on tarpeen säännöksen 
mainitsemissa lainkohdissa säädettyjen tekijänoikeuden rajoitusten hyödyntämiseksi - 
esimerkiksi teosten saattamiseksi vammaisten käytettäväksi. Kyseiset menettelylliset takeet 
nojaavat kuitenkin ensisijaisesti oikeudenhaltijoiden vapaaehtoisuuteen   ja   toissijaisesti   
tekijänoikeuslain    54    §:n   mukaiseen välimiesmenettelyyn. Perustuslain 16 §:n 2 momentin 
näkökulmasta ongelmallista on, jos tietyn tekijänoikeuslain sinänsä turvaaman ja em. 
perastuslainsäännöksen kanssa sopusointuisen oikeuden toteutuminen jää riippumaan 
oikeudenhaltijoiden vapaaehtoisuudesta tai välimiesmenettelystä. Tämän vuoksi ehdotettua 50 
c §:ää olisi muutettava siten, että siinä velvoitetaan tekijät toteuttamaan 50 c §:n 1 momentissa 
tarkoitetulle teoksen käyttäjälle keinot käyttää teosta säännöksessä mainittujen lainkohtien 
mukaisesti, jollei käyttäjällä ole teknisten toimenpiteiden takia keinoja teoksen käyttämiseen. 
Tällaisen velvoitteen asettamista voidaan pitää myös direktiivin 6 artiklan 4 kohdan 
tarkoittamana asianmukaisena toimenpiteenä, joilla varmistetaan rajoitukseen oikeutetuille 
keinot hyödyntää säädettyä poikkeusta tai rajoitusta. 
 
Tekijänoikeuslain 50 b §:n 1 momentissa kielletään teknisen toimenpiteen kiertämisen 
mahdollistavien tai kiertämisen helpottavien laitteiden, tuotteiden tai osien myynnin tai 
vuokrauksen mainostaminen. Myös kiertämisen mahdollistavien tai sitä helpottavien 
palvelujen tarjoaminen kielletään. Tällainen mainonta ja markkinointi kuuluvat perustuslain 12 
§:n suojaaman sananvapauden piiriin, mutta eivät sen ydinalueelle. Kieltoja voidaan sinänsä 
pitää direktiivin 6 artiklan 2 kohdan edellyttaminä. Kieltojen oikeasuhtaisuuden ja 
sananvapauden toteutumisen kannalta kiertämiskeinojen mainonnan rangaistavuutta voidaan 
pitää kuitenkin ongelmallisena. Perustuslakivaliokunta on käytännössään korostanut sitä, että 
rangaistusseuraamuksen ankaruudella on merkitystä suhteellisuusvaatimuksen kannalta (PeVL 
27/1997 vp). Tässä valossa on kyseenalaista voidaanko sananvapauden sinänsä suojaamaan 
ilmaisuvapauden käytöstä säätää rangaistusuhka, jonka asteikko ulottuu yhteen vuoteen 
vankeutta, kuten nyt ehdotetaan rikoslain 49 luvun 4 §:n säännöksellä tehtäväksi. Sekä 
suhteellisuus- että täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimuksen kannalta on merkitystä myös 
sillä, että ehdotettu kriminalisointi nojaa abstraktiin vaarantamisvastuuseen, jonka seurauksena 
sananvapauden käyttö tulee rangaistavaksi jo sellaisissa tilanteissa, joissa konkreettista 
vahinkoa ei ole syntynyt. Lisäksi hallituksen esityksen perusteluissa todetaan nimenomaisesti, 
ettei lehtikirjoituksessa tapahtuvaa tiedon antamista siitä, miten suojauksen purkaminen 
tapahtuu, voida pitää vielä kiellettynä purkupalveluiden tarjoamisena. Perustelujen valossa jää 
epäselväksi, millaista tiedonvälitystä pidetään rangaistavana mainontana ja millaisia tietoja 
sallittuina teknisten suojakeinojen purkuohjeina. Valiokunnan tulisi nähdäkseni harkita 
mainontaa koskevien viittausten poistamista rangaistussääntelyn yhteydestä. 
 
 

6. Seuraamukset ja oikeussuojakeinot 
 
Käsittelen lopuksi tekijänoikeuslakiin nojautuvaa seuraamusten ja oikeussuojakeinojen 
järjestelmää sekä yleisesti että erityisesti joidenkin ehdotettujen säännösten osalta. 
Tekijänoikeuslakiin pohjautuva seuraamusjärjestelmä nojaa sekä rikosoikeudellisiin että 
siviilioikeudellisiin seuraamuksiin. Sekä rikosoikeudellinen että siviilioikeudellinen 
seuraamusjärjestelmä ovat sinänsä sananvapauden sallimia jälkikäteisiä sananvapauden 



 

 

rajoituksia. Tällöinkin on kuitenkin varmistuttava siitä, etteivät jälkikäteiset rajoitukset 
muodostu ankaruudeltaan tai ermakoimattumuudeltaan sellaisiksi, että ne merkitsevät 
tosiasiallisesti perustuslain 12 §:n kieltämää ennakkoestettä. Joka tapauksessa seuraamusten on 
täytettävä perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset. 
Sama vaatimus johtuu tietenkin jo siitä, että kyse kriminalisointien säätämisestä. Kuten 
perustuslakivaliokunta totesi arvioidessaan yleisesti perusoikeuksien suhdetta 
rikoslainsäädäntöön (ks. PeVL 23/1997 vp), lainsäätäjän liikkumavara on tällöin sinänsä varsin 
väljä. Tästä huolimatta siihen kohdistuu rajoituksia sekä perustuslaista että Suomea sitovista 
kansainvälisistä velvoitteista. Tällaisten rajoitusten lähtökohtana on, että lailla ei voida kieltää 
toimia, joihin perustuslaki nimenomaisesti oikeuttaa. Merkityksellinen oli 
perustuslakivaliokunnan mukaan myös se yleinen näkökohta, että sakkorangaistus tarkoittaa 
kajoamista tuomitun omaisuuteen ja vankeusrangaistus henkilökohtaiseen vapauteen. 
Yksittäisten perusoikeuksien käyttöön liittyvien kriminalisointien sallittavuutta joudutaan näin 
ollen arvioimaan samalla tavoin kuin perusoikeuksien rajoituksia ylipäätään. 
 
 
Rikoslain 49 lukuun ehdotettavat muutokset 
 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan rikoslain 49 luvun 1 §:ään uutta 3 momenttia, jonka 
mukaan tekijänoikeusrikoksesta tuomitaan myös se, joka ilman ansiotarkoitusta loukkaa 
tekijänoikeutta tietoverkoissa tai tietojärjestelmien avulla siten, että teko on omiaan 
aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa oikeuden haltijalle. Rangaistusmaksimina on 
kaksi vuotta vankeutta. 
 
Asia on valtiosääntöoikeudellisesti merkityksellinen ensinnäkin sen vuoksi, että säännös 
kohdistuu olennaisesti viestien välittämiseen tietoverkoissa ja näin ollen sananvapauden 
käyttämiseen. Merkitystä on myös sillä, että teon rangaistavuus sidotaan abstraktiin 
vaarantamiseen - tunnusmerkistön täyttymiseksi riittää, että teko on omiaan aiheuttamaan 
huomattavaa haittaa tai vahinkoa - konkreettista vahinkoa ei edellytetä. 
Kolmanneksi,merkitystä on annettava myös kriminalisoimiin tavoitteille. On kyseenalaista, 
voidaanko niitä tässä yhteydessä pitää edes hyväksyttävinä. 
 
Kyse on siis ensinnäkin tietoverkoissa tapahtuvaan sananvapauden käyttämiseen kohdistuvasta 
kriminalisoinnista. Kuten perustuslakivaliokunta on aiemmin todennut, myös tietoverkossa 
harjoitettavaa sananvapauden käyttämistä on sinänsä tarpeen säännellä (PeVL 14/2002 vp). 
Samalla valiokunta kuitenkin korosti sitä, että verkkoviestintään liittyy kuitenkin monia 
erityispiirteitä, jotka tulee ottaa huomioon sääntelyssä. 
 
Yksi keskeinen tällainen tekijä liittyy siihen, että tietoverkkoa käyttävät poikkeuksellisen 
laajasti myös yksityiset henkilöt. Näiden toimintaan ei yleensä tyypillisesti liity ansiotoimintaa 
eikä toiminta myöskään tapahdu organisoidusti vaan pikemminkin vastaavalla tavalla kuin 
arkipäiväinen sosiaalinen kanssakäyminen ja siinä käytävät keskustelut. Perustuslakivaliokunta 
katsoi yksityishenkilöiden ja viestintäyhtiöiden välillä tehtävään erotteluun viitaten, että liian 
pitkälle menevät velvoitteet yksityishenkilöille saattavat käytännössä kaventaa yksityisten 
henkilöiden tosiasiallisia mahdollisuuksia käyttää sananvapautta verkossa. Nyt ehdotettu 
varsin ankara rangaistussäännös kohdistuu suoraan kaikenlaiseen yksityiseen tietojenvaihtoon 
tietoverkossa. Ansiotarkoitus rangaistavuuden edellytyksenä on tietoisesti jätetty säännöksestä 
pois, mitä perustellaan sillä, ettei yksityinen viestintä tapahdu tyypillisesti ansiotarkoituksessa 
(ks. HE 28/2004, s. 72/Q). 
Täsmällisyys- ja tarkkarajaisuuden kannalta ongelmana voidaan pitää myös sitä, että teon 
rangaistavuus sidotaan abstraktiin vaarantumiseen ja sinänsä tulkinnanvaraiseen käsitteeseen 
huomattavasta haitasta. Mitä sitten voitaisiin pitää huomattavana haittana? Hallituksen 
esityksen perusteluiden mukaan kyse ei välttämättä ole edes levitettyjen teosten määrästä. 



 

 

Kuten perusteluissa teknisen suojakeinon kiertämisen kohdalla todetaan, tietoverkoissa 
laittomasti yleisön saataviin saatettu aineisto voi aiheuttaa suurta haittaa määrästä riippumatta 
(HE 28/2004 vp, s. 136). Tämä vaikuttaisi tarkoittavan itse asiassa sitä, että kaikenlainen 
tekijänoikeutta loukkaavan aineiston levittäminen tietoverkossa olisi rangaistavaa 49 luvun 1 
§:n 3 momentin nojalla, koska aineiston saattaminen tietoverkkoon kaikkien saataville 
tulkitaan jo sinänsä tunnusmerkistön täyttäväksi huomattavan haitalliseksi toimenpiteeksi. 
 
Kriminalisointi, jossa rangaistusasteikko ulotetaan kahteen vuoteen vankeutta teosta, johon 
yksityishenkilö saattaa syyllistyä sananvapautta käyttäessään ilman, että teosta sinänsä 
aiheutuisi vahinkoa kenellekään, on jo sinänsä suhteellisuusvaatimuksen kannalta 
ongelmallinen. Vieläkin ongelmallisena pitäisin kuitenkin niitä perusteita, joita ehdotettavan 
rikoslain 49 luvun 1 §:n 3 momentin tueksi on esitetty. Perustuslakivaliokunta on 
nimenomaisesti aiemmassa käytännössään todennut, että kriminalisointiin kytkeytyvien 
viranomaisten toimivallan laajeneminen on otettava huomioon ainakin 
suhteellisuusvaatimuksen osalta (PeVL 23/1997 vp). Vaikka tekijänoikeuden suojaaminen 
sinänsä muodostaisikin hyväksyttävän perusteen asiaa koskevan kriminalisoinnin säätämiselle, 
hallituksen esityksessä uutta kriminalisointia ei kuitenkaan perustella tällaisella tavoitteella. 
Päinvastoin, säännöksen olennaisena tavoitteena on, että yhdessä poliisilakiin ehdotettujen 
muutosten kanssa mahdollistettaisiin tietoverkoissa tapahtuvien tekijänoikeuden loukkausten 
tutkiminen nykyistä tehokkaammin (ks. HE 28/2004 vp, s. 72-73). Kysymys on siis 
kriminalisoinnista, joka perustellaan tarpeella laajentaa poliisin toimivaltuudet yksityisiin 
tietoverkkojen käyttäjiin. 
 
Perustuslakivaliokunnan esittämän kannan mukaan perusoikeusrajoituksen 
hyväksyttävyysvaatimuksen nojalla kriniinalisoinniiie on oltava esitettävissä painava 
yhteiskunnallinen tarve ja perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävä peruste (PeVL 
23/1997 vp.). Nyt esitetty peruste kriminalisoinnille ei täytä tätä vaatimusta. Ottaen huomioon 
rangaistusasteikon ankaruuden ja säännöksen säätelemän käyttäytymisen luonteen 
perusoikeussäännöksen suojaamana käyttäytymisenä kyse on myös suhteettoman ankarasta 
perusoikeusrajoituksesta. Säännös tulisi tämän vuoksi poistaa. Vähimmäisvaatimuksena on, 
että rangaistavuus sidotaan konkreettiseen haittaan ja/tai että säännökseen liitetään vaatimus 
ansiotarkoituksesta. 
 
Tekijänoikeuslain 56 a § 
 
Tekijänoikeuslain 56 a §:ssä säädetään tekijänoikeusrikkomuksesta. Kun otetaan huomioon 
koko tekijänoikeuslain vaikeaselkoisuus, on ylipäätään epäilyttävää, täyttääkö 
rangaistussäantely tältä osin perustuslain 8 §:n laillisuusperiaatteen vaatimuksia. 
Perustuslakivaliokunta on aiemmin blankorangaistussäantelyn yhteydessä viitannut siihen, että 
(PeVM 25/1994 vp, s. 8/1) rangaistavuuden edellytykset ilmaisevien aineellisten säännöksien 
tulee olla kirjoitettu rikossäännöksiltä vaaditulla tarkkuudella. 
Ehdotetussa 56 a §:n 1 momentin 2 kohdassa ehdotetaan lisäksi rangaistavaksi sellaisen 
teoksen kappaleen maahantuonti tai kauttakuljetus, jonka maahantuoja tietää tai jota hänellä on 
perustellusti syytä epäillä valmistetuksi sellaisissa olosuhteissa, että valmistaminen Suomessa 
olisi ollut rangaistavaa tekijänoikeuslain mukaan. Tältä osin on edelleen epäselvää, miten 
yksityinen henkilö voi esimerkiksi pelkän teoskappaleen perusteella ylipäätään varmistua siitä, 
että jokin tietty teos on valmistettu tekijänoikeuslain näkökulmasta sallitulla tavalla. 
Yksityishenkilöltä voidaan tuskin edellyttää sen selvittämistä, onko antikvariaatissa tai 
kirpputorilla myytävä cd-levy laiton teoskappale vai vain esimerkiksi käytetty laillinen 
kappale. Sen vuoksi on perusteltua kysyä, voiko yksityishenkilö itse asiassa koskaan syyllistyä 
56 a §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun tekoon, koska tunnusmerkistön 
täyttyminen edellyttää perusteltua syytä epäillä maahantuodun kappaleen olevan 
valmistettu ulkomailla sellaisissa olosuhteissa, joissa valmistaminen Suomessa olisi 



 

 

ollut rangaistavaa tekijänoikeuslain nojalla. Ja jos perusteltua syytä ei voida 
yksittäistapauksissa osoittaa, kyse olisi samalla ns. symbolisesta rikoslainsäädännöstä, 
johon perustuslakivaliokunnan käytännössä on suhtauduttu kriittisesti (PeVL 29/2001 
vp). Sen vuoksi olisi harkittava ehdotetun 56 a §:n 1 momentin muuttamista siten, että 
teon rangaistavuus sidottaisiin siinä esimerkiksi levittämistarkoitukseen. 
Vaihtoehtoisesti yksityiskäyttöön tapahtuva maahantuonti voitaisiin kokonaan sulkea 
tekijänoikeuslain ulkopuolelle. 
 
Harkita voitaisiin sinänsä myös koko 2 kohdan säännöksen poistamista. Teosten maahantuonti 
ei ensinnäkään edes kuulu tekijänoikeuden suojaaman yksinoikeuden piiriin, joten 
säännöksellä ei ole välitöntä liityntää omaisuudensuojaan. Muutoinkin oikeudenhaltijoiden 
oikeuksien näkökulmasta lienee riittävää, että laittomasti valmistettujen teosten levittäminen 
olisi joka tapauksessa rangaistava teko joko tekijänoikeuslain mukaisena 
tekijänoikeusrikkomuksena tai rikoslain 49 luvun 1 §:n nojalla tekijänoikeusrikoksena. 
 
Tekijänoikeuslain 57 § 
 
Tekijänoikeuslain 57 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi kohtuullisesta hyvityksestä ja 
korvauksesta. Säännös vastaa nykyisin voimassa olevaa säännöstä hyvityksestä ja 
vahingonkorvauksesta, mutta sitä täydennetään maahantuontia koskevilla kohdilla. 
Säännöksen valtiosääntöoikeudellinen merkitys perustuu siihen, että sillä perustetaan 
ensinnäkin tuottamuksesta riippumaton korvausvelvollisuus tekijänoikeuslain, sen 41 § 2 
momentin nojalla annettua määräystä rikkoneelle tai teoksen 56 a §:n 1 momentin 2 kohdan 
mukaisesti maahantuoneelle. Tämän lisäksi teoksen tahallisesta tai tuottamuksellisesta 
käyttämisestä on 2 momentin mukaan suoritettava korvaus kaikesta muustakin menetyksestä, 
myös kärsimyksestä ja muusta haitasta. 
 
57 §:n 1 momentissa säädetty hyvitysvastuu on ankaraa vastuuta, joka sellaisena 
rajoittaa sekä omaisuudensuojaa että sananvapauden käyttämistä. 
Hyvitysvelvollisuuden määräytymisen perusteista ei ole säännöksiä 
tekijänoikeuslaissa. Lainkohdan sanamuodon mukaan loukatulla on oikeus 
kohtuulliseen hyvitykseen. Ottaen huomioon, että tekijänoikeuslaki takaa loukatuille 
lisäksi oikeudet normaaliin vahingonkorvaukseen loukkauksen aiheuttamista 
vahingoista, hyvitysvelvollisuuden määrää ei voi arvioida loukkauksesta mahdollisesti 
aiheutuneen haitan perusteella. Tällaista, korvausvelvollisuuden määrän avoimeksi 
jättämää säännöstä ei voi pitää perusoikeuksiin puuttuvalta sääntelyltä edellytettävän 
täsmällisenä ja tarkkarajaisena. Tekijänoikeuslakiin olisi syytä lisätä perussäännökset 
hyvitysvelvollisuuden suuruuden määräytymisen perusteista. 
 
On kuitenkin kyseenalaista, sopiiko tällainen kaikkiin tekijänoikeuden loukkauksiin 
sovellettava ankaran korvausvelvollisuuden perustava säännös lainkaan sananvapauden 
suojaaman käyttäytymisen sääntelyyn. Ilmeistä on ainakin, että säännöksellä voi olla viestintää 
ennakollisesti estävä vaikutus, etenkin kun samanaikaisesti otetaan huomioon teosten 
alkuperän selvittämiseen liittyvät ongelmat ja tekijänoikeuden tulkinnanvaraisuus 
yleisernrninkin. Oikeudenhaltijoiden omaisuudensuojan kannalta voidaan pitää riittävänä, että 
heille taataan oikeus vahingonkorvaukseen siten kuin nyt joka tapauksessa ehdotetaan ja kuten 
implementoitavan direktiivin 8 artiklan 2 kohta edellyttää. 
 
7. Lopuksi 
 
Tekijänoikeudesta on tulossa yksi tietoyhteiskunnan merkittävimmistä oikeudellisista 
instituutiotioista. Sen vaikutukset ulottuvat periaatteessa kaikkiin teoksia jollakin tavalla 
hyödyntäviin, tapahtui hyödyntäminen sitten perinteisissä yhteiskunnallisissa käytännöissä tai 
tietoverkoissa. Tähän nähden nyt ehdotettu sääntely on perustavalla tavalla ongelmallinen. 



 

 

Lukuisten osittaisuudistusten tuloksena tekijänoikeuslaista on muodostunut hyvin 
vaikeaselkoinen, mikä asiantila ei ainakaan käsiteltävän ehdotuksen tuloksen muutu. 
Ehdotuksessa ei myöskään riittävällä tavalla oteta huomioon sananvapaudelle nykyään 
annettavaa merkitystä demokraattisen yhteiskunnan kannalta keskeisenä perusoikeutena. Siinä 
missä esimerkiksi moderni sanan vapausajattelu korostaa poliittisen viestinnän tärkeyttä, 
tekijänoikeuslainsäädäntö kohtelee erilaista viestintää sisältöneutraalisti tavalla, jossa 
poliittinen viestintä saa merkitystä vain siinä muodossa, joka tekijänoikeuslaissa on etukäteen 
otettu huomioon. 
 
Tässä suhteessa olisi ollut tärkeää, että kansallisessa sääntelyssä olisi hyödynnetty kaikki 
direktiivin sallimat tekijänoikeuden rajoitukset ja poikkeukset. Vaikka esimerkiksi parodia 
saattaa tulla suojatuksi tekijänoikeuslain 4 §:n suojaamana teoksen muunnelmana, tämä ei ole 
läheskään yhtä varmaa kuin silloin, jos teosten käyttö parodiassa olisi nimenomaisella 
säännöksellä sallittu, mikä direktiivin 5 artiklan 3 kohdan alakohdassa k sallitaan. Näin ei 
kuitenkaan ehdoteta tehtävän (ks. s. 37). Myös telrijänoikeuslainsäädännön sisältämät 
rajoitukset, joilla pyritään mahdollistamaan poliittinen viestintä (ks. tekijänoikeuslain 23 ja 25 
c §:t) ovat soveltamisalaltaan huomattavasti suppeampia kuin minkä direktiivi mahdollistaisi 
(ks. 5 artiklan 3 kohdan alakohdat c ja f). Perusoikeuksien tarkoituksen toteutumisen ja 
sananvapaudelle sekä erityisesti poliittiselle viestinnälle Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja 
sen soveltamiskäytännössä annetun merkityksen kannalta olisi ollut 
perusoikeusmyönteisempää, jos toimeenpantavan direktiivin sallimat tekijänoikeuden 
rajoitukset olisi hyödynnetty täysimääräisesti. 
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EHDOTUS TEKIJÄNOIKEUSLAIN JA RIKOSLAIN MUUTTAMISESTA 
 
 

Peruslähtökohtia 
 
Käsillä oleva tekijänoikeuslain uudistus muodostaa merkittävän sääntelykokonaisuu-den 
niin taloudellisilta kuin muiltakin (esimerkiksi kulttuurisilta) vaikutuksiltaan. Te-
kijänoikeudessa määritellään informaatioyhteiskunnan keskeisiä oikeudellisia lähtökohtia. 
Lainsäädännön vaikutukset ulottuvat laajalti yhteiskuntaan, sen eri kansalaisryhmien 
oikeuksiin ja velvollisuuksiin ja tosiasiallisiin mahdollisuuksiin, tietoverkkojen ja 
digitaalisten informaatiojärjestelmien toimintaan sekä entistä useammin myös 
perusoikeuksien toteutumiseen. Tietoverkot ovat muodostuneet yhä keskeisemmiksi 
viestinnän ja talouden rakenteiksi. Samalla mistä on muodostunut osa ihmisten jokapäiväistä 
toimintaympäristöä niin työssä kuin vanaa-ajässäkin. 
 
Toisin kuin tavaramerkkioikeus (liiketoiminta-rajaus) ja patenttioikeus (ammattitoiminta-
rajaus), tekijänoikeus soveltuu myös täysin yksityisiin toimiin. Tekijänoikeus-sääntely 
ulottuu siten yksityisyyden piiriin aivan eri mittakaavassa kuin muut immateriaalioikeudet. 
Uudistus koskee pitkälti digitaalista ympäristöä ja tietoverkkoja. Tässä ympäristössä 
tekijänoikeudellisesti merkittävää kopioitumista tapahtuu, jotta digitaaliset laitteet, 
tietokoneet ja internet voisivat ylipäänsä toimia. Jo pelkkä pääsy digitaaliseen informaatioon 
edellyttää kopioitumista. Kyseinen ympäristö onkin tekijänoikeuden ja siten myös kaikkien 
tietoverkkoja käyttävien kannalta erityinen. Tekijänoikeuden laajan soveltamisalueen ja 
tietoverkko- ja digitalisoitumiskehityksen myötä tekijänoikeuden kannalta olennaisia toimia 
tapahtuu esimerkiksi kenen tahansa internetiä säännöllisesti käyttävän yksityisen henkilön 
jokapäiväisissä rutiineissa. Tämä asettaa sääntelylle erityisiä vaatimuksia. 
 
Tekijänoikeuden rikkominen on laajalti kriminalisoitu. Tältäkin kannalta sääntelyn tulisi 
olla ymmärrettävää, selkeää ja tarkkarajaista. Tekijänoikeudesta on kuitenkin muodostunut 
erittäin monimutkainen sääntelykokonaisuus, jonka toimintaa eivät useimmat juristitkaan 
ymmärrä. Ongelmat korostuvat tietoverkko- ja digitaalisessa ympäristössä, joka muodostaa 
tekijänoikeuden kannalta uuden ja erityisen sovelta-misympäristön. Tekijänoikeudesta 
johtuvien käyttäytymisen rajoitusten mieltäminen tietoverkkoympäristössä edellyttää myös 
tietoverkkoja ja digitaalista ympäristöä koskevaa melko syvällistä tietämystä. Perinteinen 
tekijänoikeusjuristi, joka tuntee tekijänoikeuden peruskäsitteet, systematiikan ja 
tulkintatradition, ei kykene hahmottamaan edes tekijänoikeuden soveltumisen 
peruskysymyksiä tietoverkkoympäristössä tuntematta riittävän perusteellisesti esimerkiksi 
tiedostojen välittymistä internet-ympäristössä koskevia periaatteita, tietokoneiden ja 
tietokoneohjelmien toimintaa, internetin hakukoneiden toimintatapoja tai esimerkiksi 
tietokantojen rakentumista in-ternet-ympäristössä. 
 
Tarkasteltavana oleva uudistusehdotus ei kuitenkaan paranna, vaan päinvastoin pahentaa 
tilannetta näiltä osin. Sääntelystä on muodostumassa entistä vaikeaselkoisempaa ja 
monimutkaisempaa. Vaikuttaa siltä, etteivät edes uudistusehdotuksen valmistelijat ole 
kyenneet hahmottamaan ehdotettujen säännösten kaikkia keskeisiäkään vaikutuksia. 
Yksittäisen lainkohdan merkityksen mieltäminen vie aihepiiriin työkseen jossain määrin 
perehtyneeltä tutkijaltakin rutkasti aikaa, koska uudistusehdotus on täynnä sisäisiä ja 
ulkoisia viittauksia, monimutkaisia käsitteitä ja poikkeuksen poikkeuksia. Useat käsitteet 
määrittyvät lisäksi kansainvälisistä tulkintatraditiosta käsin, joista useimmilla juristeillakaan 
ei ole mitään tietoa. Kuitenkin kyseessä on normisto, jonka nojalla voidaan rajoittaa 
esimerkiksi sananvapauden käyttöä, sivistyksellisiä oikeuksia ja yksityisyyttä, ja jonka 
nojalla voidaan langettaa rangaistuksia ja taloudellisia seuraamuksia kenelle tahansa 
yksityiselle henkilölle tekijänoikeuslain lähes kaikista rikkomisista. 
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Tekijänoikeussuojan riittävästä toteutumisesta on toki tarpeen huolehtia myös internetissä ja 
digitaalisessa ympäristössä, jossa täydelliset kopiot ovat mahdollisia ja helppoja toteuttaa. 
Internetiin ja digitalisoitumiseen liittyvät tekijänoikeusongelmat liittyvät kuitenkin nykyään 
muuhunkin kuin täydellisten kopioiden mahdollisuuteen. Ongelmat koskevat myös sitä, 
miten tekijänoikeuden rajoitusten toteutuminen voitaisiin turvata tässä ympäristössä. Nämä 
ongelmat johtuvat muun muassa teknisen suojauksen ja salausteknologioiden voimakkaasta 
kehittymisestä. Niiden käyttö mahdollistaa tekijänoikeuden perinteisesti suojaamattomankin 
aineksen pitämisen tavoittamattomissa ja tällaisen aineksen kontrollin sopimuksin. Useat 
tekijänoikeuden rajoitukset ovat kuitenkin liityksissä perusoikeuksiin (esimerkiksi 
siteerausoikeus, yksityinen käyttö sekä opetukseen ja tieteelliseen tutkimukseen liittyvät 
rajoitukset). Siten uudistusehdotuksen keskeiset perusoikeusongelmat liittyvät edellä 
mainitun laajan kriminalisoinnin ja soveltamisalueen sekä lainsäädännön 
vaikeaselkoisuuden lisäksi siihen, miten perusoikeusliityntäisten rajoitusten tosiasiallinen 
toteutuminen voitaisiin turvata uudessa teknologisessa ympäristössä. 
 
Tekijänoikeus perustuu nykyään pitkälti kansainvälisiin sopimuksiin ja Euroopan unionin 
direktiiveihin. Näistä voidaan nostaa esiin Bernin yleissopimus, 1990-luvun alkupuolella 
neuvotellut Maailmankauppajärjeston TRIPS-sopimus sekä WIPOn sopimukset (WCT ja 
WPPT) ja välittömänä taustana EU:n 1990-luvun puolenvälin jalkeen neuvoteltu 
tekijänoikeutta tietoyhteiskunnassa koskeva direktiivi 2001/29/EC (jatkossa 
"tietoyhteiskuntadirektiivi"). Kansallinen liikkumatila tekijänoikeusasioissa onkin 
kaventunut huomattavasti. Kansainvälisessä sääntelyssä on erityisesti viime aikoina 
korostunut tekijänoikeuden haltijoiden tekemien investointien suoja. Tämä on ilmennyt mm. 
suoja-aikojen pidentymisessä, tehostuneissa oikeussuojakeinoissa, uusissa suojan kohteissa 
ja siinä, että jo varsin yksityiskohtaiseksi ja pitkälle meneväksi muodostunut kansainvälinen 
ja EU-sääntely on säännönmukaisesti minimihar-monisointia oikeudenhaltijoiden hyväksi.3 
WCT:ssä, VVPPT.ssä ja tietoyhteiskuntadi-rektiivissä korostuvat lisäksi niiden 
neuvotteluajankohtina ongelmallisimmiksi koetut asiat, kuten internet-kopiointi ja 
internetissä syntyvät tilapäiset kopiot silloisessa teknologisessa ympäristössä.4 

 
Tekijänoikeuden perinteisten rajoitusten toteutumista tietoverkkoympäristössä edistäviä 
normeja ei mainittuihin kansainvälisen ja EU-tason instrumentteihin sen sijaan ole juurikaan 
otettu. Jos sellaisia on niihin sisällytetty, ne ovat suljettuja listoja, joita jäsenvaltiot voivat 
halutessaan tietyissä rajoissa toteuttaa. Esimerkkinä tällaisesta sääntelystä on juuri 
tietoyhteiskuntadirektiivi, johon sisältyy suljettu lista mahdollisista poikkeuksista. 
Kansainvälinen ja EU-normisto onkin vienyt tekijänoikeutta viime aikoina melko 
yksipuolisesti tekijänoikeuden haltijoiden intressejä korostavaan suuntaan. Tästä on 
aiheutunut tiettyjä ristiriitoja immateriaalioikeuksien (joita suojataan 
omaisuudensuojaperusoikeuden alla) ja (muiden) pems- ja ihmisoikeuksien välillä. 
Erityisesti Maailmankauppajärjeston TRIPS-sopimuksen osalta YK:n ihmisoikeuksien 
edistämistä ja suojelemista käsittelevä alatoimikunta ja YK:n ihmisoikeusvaltuutettu ovatkin 
todenneet, että kansainvälisen immateriaalioikeusnormiston ja kansainvälisten 
ihmisoikeusvelvoitteiden välillä on selviä ristiriitoja. YK:n ihmisoikeusvaltuutettu muistutti 
hallituksia samalla tarpeesta integroida ihmisoikeusvelvoitteet 
immateriaalioikeuslainsäädäntöön tavalla, joka toteuttaa immateriaalioikeuksien sosiaalista 

                                            
' Laajasta kehityksen ongelmallisuuteen huomiota kiinnittävästä kirjallisuudesta voidaan nostaa esiin esi-
merkiksi Drahos, Peter: "Introduction", teoksessa Drahos, Peter and Mayne, Ruth: Global Intellectual 
Property Rights. Knowledge, Access and Development (Oxfam, Great Britain 2002), s. 4. 
4 Ks. esim. tekijänoikeuden johtaviin eurooppalaisiin asiantuntijoihin kuuluvan Hugenholzin artikkeli" 
Why the Copyright Directive is Unimportant, andPossibly Invalid", European Intellectual Property Review 
2000, s. 501 (saatavilla internetistä osoitteesta http://wwvv.ivir.nl/staff/hugenholtz.html). 
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funktiota.5 Vastaaviin immateriaalioikeuden ja perusoikeusjärjestelmän kärjistymän on 
kiinnitetty huomiota myös oikeuskirjallisuudessa.6 

 
Tietoyhteiskuntadirektiivin kansallisessa täytäntöönpanossa olisikin tarvetta kiinnittää 
korostunutta huomiota eräiden tekijänoikeuden rajoitusten käytännön toteutumismah-
dollisuuksiin tietoverkkoympäristössä. Niistä huolehtiminen edistää usein perusoikeuksia, 
kuten sananvapautta sekä sivistyksellisten oikeuksien toteumista. Niiltä osin kuin direktiivi 
ja em. kansainväliset normistot jättävät liikkumavaraa, tulisikin pyrkiä turvaamaan nyt 
tehtyä selvästi paremmin perusoikeuksien ja tekijänoikeuden perinteisten rajoitusten 
toteutumisedellytyksiä tietoverkkoympäristössä ja samalla selvittää tarvetta mahdollisille 
uusille rajoituksille. Näin ei ole kuitenkaan HE:ssä tehty, vaan siinä pikemminkin 
kärjistetään kansainvälisen ja EU-tason tekijänoikeussääntelystä johtuvia ongelmia 
tekijänoikeuden rajoitusten ja perusoikeuksien tosiasiallisten toteutumismahdollisuuksien 
kustannuksella. 
 
Kansallisessa täytäntöönpanossa ei voida lähtökohtaisesti poiketa direktiivin edellytyksistä. 
Toisaalta direktiivillä ei voida myöskään pätevästi poiketa EU:n perusoikeuksia koskevista 
periaatteista, vaan sitä tulee tulkita niiden mukaisesti. Jos perusoikeuksien edellyttämä 
tulkinta ei ole mahdollinen, direktiivi voi olla osin tai kokonaan pätemätön. Jäsenvaltio ei 
voi myöskään pätevästi poiketa EU:n perusoikeusdoktriinis-ta implementoidessaan 
direktiiviä niiltä osin kuin direktiivi jättää muuten kansallista liikkumavaraa (asia 5/88, 
Wachauf, Kok. 1989, s. 2609 ja asia C-2/92, Bostock, Kok. 1994, s. 1-955). Jos direktiivin 
tulkinta on epäselvä, on kansallisessa implementoinnissa perusteltua päätyä perusoikeuksia 
parhaiten edistävään tulkintaan ja jättää direktiivin lopullinen tulkinta EY:n 
tuomioistuimelle. 
 
Keskityn seuraavassa HE:n 28/2004 vp eräisiin yksittäisiin ongelmakohtiin, jotka ilmeisesti 
rajoittavat perusoikeuksia tai ovat EU-oikeuden vastaisia. 
 

Yksittäisiä ongelmakohtia ll§:n 5 

momentti 

Ehdotuksen 11 §:n 5 momentin mukaan lain toisessa luvussa säädettyjen tekijänoikeuden 
rajoitusten nojalla "ei saa valmistaa kappaleita sellaisesta teoksen kappaleesta, joka on 
valmistettu tai saatettu yleisön saataviin 2 §:n vastaisesti tai jota suojaava tekninen 
toimenpide on 50 a §:n vastaisesti kierretty". HE:n perustelujen (s. 51) mukaan 
säännöksestä seuraa välillisesti myös se, että laillisen teoskappaleen vaatimus koskee 
kaikkea sellaista teoksen hyödyntämistä, joka 2 luvun rajoitussäännösten mukaisesti olisi 
mahdollista, mutta joka edellyttäisi kappaleen valmistamista. Esimerkkeinä voidaan mainita 
siteerausoikeuden käyttö (22 §) ja valmistaminen yksityiseen käyttöön (12 §). 
 
Lainkohdan rikkominen on kriminalisoitu (56 a §), minkä lisäksi sen rikkoja voi joutua 
maksamaan hyvitystä ja korvausta (57§) ja kärsiä menettämisseuraamuksen (58 §). 
Ilmeisesti lainkohtaa kirjoitettaessa mielessä ovat olleet lähinnä vertaisverkkojen 

                                            
5 25th meeting, 17 August 2000, Intellectual property rights and human rights, Sub-Commission on 
Human Rights, Resolution 2000/7, saatavilla internetistä osoitteesta 
http://www.unlKhr.clv^uridocda/Huridoca.nsf/0/c462b62cf8a07bl3cl2569700046704e?Opendocument. 
Ks. Suomessa esim. Pöysti, Tuomas: 'Tekijänoikeus, tekniset suojakeinot ja perusoikeudet", ilmestynyt 
IPRinfon tekijänoikeuden teemanumerossa 2002. Artikkeli saatavilla kokonaisuudessaan osoitteesta 
http://ywwAprinfo.com/fi/fi/tietopalvelu/julkaisut/artikkefa      sekä Koillinen, Mikael ja Lavapuro, Juha: 
"Tekijänoikeudet tietoyhteiskunnassaperusoikeusnäkökulmasta", teoksessa Kulia (toim.): Viestintäoikeus 
(WSOY Lakitieto 2002), s. 335 ja ulkomailta esimerkiksi Drahos, Peter: "Intellectual Property and Human 
Rights", Intellectual Property Quarterly, issue 3/1999, s. 369 siinä viitattuine lähteineen. 
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välityksellä välitetyt tiedostot ja niistä tehtävät kopiot sekä luvattomista DVD:istä ja CDästä 
valmistettavat kopiot (HE s. 82). Ehdotetun lainkohdan rajoittavat vaikutukset ovat 
kuitenkin paljon tätä laajemmat. Ne ulottuvat toimiin, jotka ovat varsin tavanomaisia, jotka 
eivät ole digitaalista kopioimista ja jotka eivät vastaa lainkohdan oikeuspoliittista perustelua 
(HE s. 52: "Ei voi olla oikein, että laittomasti valmistetunteoskappaleen kopiosta tulee 
laillinen teoskappale, kun kopio valmistetaan laissa säädetyn rajoituksen nojalla. Jos näin 
ei säädettäisi, laittomasti valmistetusta teos-kappaleesta voisi tekijänoikeuslain säännösten 
nojalla tehdä laillisia kappaleita'''). Samalla lainkohta johtaa perusteettomiin 
sananvapauden (PL 12 §), yksityisyyden suojan (PL 10 §) ja tieteen ja ylimmän opetuksen 
(PL 16 §:n 3 momentti) rajoituksiin. On syytä huomauttaa, että ehdotettu 11 §:n 5 momentti 
ei perustu direktiiviin eikä kansainväliseen sääntelyyn. 
 
Lainkohdan ongelmallisuutta korostaa ehdotuksen 2 §:n määritelmä kappaleen val-
mistamisesta, joka on mahdollisimman laajaksi muotoiltu. Se kattaa toisintamisen, 
kopioimisen ja monistaminen "muuttamattomana tai muunnettuna, käännöksenä tai 
muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen". 
Ehdotetun, direktiiviin perustuvan 2 §:n 2 momentin määritelmän mukaan kappaleen 
valmistamisena pidetään "sen valmistamista kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, 
tilapäisesti tai pysyvästi sekä millä keinolla ja missä muodossa tahansa". Kappaleita 
voidaan siten valmistaa teoksen osastakin, myös muunnettuna ja toisessa kirjallisuus- ja 
taidelajissa ja toista tekotapaa käyttäen. Esimerkiksi siteerausoikeutta käytettäessä 
valmistetaan 2 §:n mukaisesti teoksen kappale. Jo pelkkä 2 §:n vastaisen teoksen 
tulostaminen tai tallentaminen muodostuisi 11 §:n 5 momentin vastaiseksi. Kappaleen 
valmistamisen laaja määritelmä on ankkuroitu Bernin yleissopimukseen, WCT:hen ja 
tietoyhteiskuntadirektiiviin. Ongelmia olisi siten vaikea poistaa tulkitsemalla kappaleen 
valmistamista kapeammin joissakin tilanteissa.7 

 
Erityisesti internetin käyttäjillä ei ole usein mitään mahdollisuuksia tietää, mikä internetistä 
löytyvä teksti, kuva tai muu kohde on valmistettu 2 §:n mukaisesti. Tämä ilmeinen tosiasia 
on todettu myös HE:ssä (s. 52). Hiljaista (implisiittistä) suostumusta koskeva oppi on 
vakiintumaton ja täsmentymätön, eikä sen avulla voida paikata tekijänoikeuslaista johtuvia 
ongelmia varsinkaan globaalissa tietoverkkoympäristössä.8 Siten kaikki internetistä jotakin 
tulostavat tai tallettavat ottavat riskin tekijänoikeuslain rikkomisesta, hyvitys vastuusta ja 
vieläpä tietyissä tapauksissa rikosoikeudellisesta vastuustakin, jos 11 §:n 5 momentti tulisi 
ehdotetulla tavalla voimaan. Tällainen laajamittaiseen tekijänoikeuden todennäköiseen 
rikkomiseen johtava sääntely olisi omiaan horjuttamaan sitä legitimiteettiä, joka 
tekijänoikeudella vielä on. 
 
11 §:n 5 momentti estäisi myös hakukoneiden (kuten Google) internetistä löytämien 
dokumenttien tallettamisen hakukoneen omalla palvelimelle myöhempää käyttöä varten, eli 
niin sanottujen välimuistitallenteiden (cacAerf-kopioiden) tekemisen. Niidentarkoituksena 
on mahdollistaa tietoyhteyksien katkosten tai alkuperäisen dokumentin sisältävän 
palvelimen epakuntoisuuden vuoksi väliaikaisesti muutoin tavoittamattomien dokumenttien 
saaminen suoraan hakukoneen palvelimelta. Hakukoneen palvelimelle jää joksikin aikaa 
myös internetistä myöhemmin poistettuja tai (esim. sensuurin vuoksi) rajoitettuja 
                                            
7 Laaja määritelmä seuraa jo Bernin yleissopimuksen 9(1) artiklasta (ks. Guide to the Berne Convention 
for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act, 1971), Geneva: WIPO 1978, s. 54) ja 
tietoyhteis-kuntadirektiivin 2 artiklasta. Käsite on pitkälti EU:n oikeudesta käsin määrittyvä. EU-tasolla 
ei enää juurikaan keskustella siitä, mikä on tekijänoikeudellisesti relevanttia kappaleen valmistamista, 
vaan lähtökohtana on, että kaikki tilapäiset ja taloudellisesti merkityksettömätkin kopiot ovat 
tekijänoikeudellisesti relevantteja. Muutenhan ei olisi tarvetta asiaa koskevalle poikkeuksellekaan 
(ehdotuksen 11 a §). 
8 Ks. myös DIPPER Legal Report (Final) - 30 September 1999, by professors Hugenholz and Koelman, s. 
31-32 ja 42, jossa perustellusti huomautetaan, että jos oikeuksien haltijat ryhtyisivät joiltain osin vetoa-
maan oikeuksiinsa (esim. vaatimalla rojaltia hakupalveluyrityksen välimuistitallenteiden välittämisestä), 
implisiittistä suostumusta ei voitaisi enää olettaa niiltä osin. 
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dokumentteja. Välimuistitallenteet eivät ole muun muassa pitkäkestoisuutensa takia 
ehdotuksen 11 a §:n mukaisen väliaikaisten kopioiden poikkeuksen piirissä, joten 11 §:n 5 
momentti soveltuu niihin. Hakukoneet ottavat vä-limuistitallenteita automaattisesti koko 
internetin vapaasta sisällöstä, jolloin niitä syntyy luonnollisesti myös 2 §:n vastaisista 
teoskappaleista. Googlen kaltaisen hakukoneen internetissä olevan informaation jatkuvaa 
saatavuutta edistävä ja sensuuria ehkäisevä toimintamalli muodostuisikin massamittaiseksi 
11 §:n 5 momentin rikkomiseksi. On selvää, että Googlen toiminta täyttäisi myös 
vähintäänkin tekijänoi-keusrikkomuksen tunnusmerkistön, koska myös 2 §:n vastaisen 
aineksen kopioituminen prosessissa on selviö Googlen kaltaiselle yritykselle.9 

 
11 §:n 5 momentti johtaisi myös siihen, että hakukoneen käyttäjä ei saisi juurikaan 
hyödyntää välimuistitallenteita. On selvää, että hakukoneen ylläpitäjä ei ole kysynyt lupia 
välimuistitallenteiden valmistamiseen tekijänoikeuden haltijoilta, vaikka nämä voivatkin 
yleensä estää aktiivisilla toimenpiteillään niiden syntymisen (ks. 
http://www.google.eom/help/features.html#cached). Tällaisen laillisestakin internet-
lähteestä syntyneen välimuistitallenteen osittainenkin tulostaminen tai tallettaminen omalle 
koneelle tulkittaisiin sanamuodon perusteella ehdotetun ll§:n 5 momentin vastaiseksi teoksi. 
Mikäli näin syntyneitä kopioita tai niiden osia tulostettaisiin tai talletettaisiin yksityisessä 
toiminnassa useampia kuin muutama, kyseessä olisi ehdotuksen (56 a §) mukaan 
rangaistava teko. Jos kyseessä olisi ammattiin liittyvä toiminta (esimerkiksi palkallinen 
tutkimustyö), riittäisi yksikin tallennus tai tulostus siihen, että kyseessä olisi lainkohdan 
vastainen ja tekijänoikeusrikkomuksen tunnusmerkit täyttävä teko (sikäli kuin teko on 
tahallinen tai törkeästä tuottamuksesta johtuva). 
 
Ehdotettu lainkohta olisi ongelmallinen monessa muussakin tilanteessa. Sen perusteella 
esimerkiksi kaupasta tietokoneohjelman ostanut henkilö ilmeisesti syyllistyisi lainkohdan 
rikkomiseen ottaessaan siitä varmuuskopion, mikäli jälkikäteen osoittautuisi, että ohjelmaan 
sisältyi tekijänoikeuden suojaama koodinpätkä, johon ohjelman muutoin valmistaneella 
yhtiöllä ei ollutkaan tarvittavia oikeuksia. Sama pätisi sellaisen kirjan osittaiseenkin 
valokopioimiseen tai siteeraamiseen (22 §), jossa myöhemmin todettaisiin olevan plagiointia 
tai liian pitkä sitaatti. Vastaava soveltuisi taideväärennöksestä tai ns. piraatti DVD-elokuvan 
kannesta otettuun valokuvaan. Sitä ei myöskään saisi käyttää esimerkiksi tieteellisessä tai 
arvostelevassa esityksessä kuvituksena taikka sanomalehdessä tai aikakauskirjassa 
selostettaessa piratismia koskevaa päiväntapahtumaa (25 §:n 1 momentti). Mitään 2 §:n 
vastaisesti valmistunutta ei saisi toisarvoisessa merkityksessäkään sisällyttää elokuvaan eikä 
käytännössä televisioesitykseen (25 §:n 2 momentti) taikka uutisointiinkaan (25b §). 
Esimerkiksi tekijänoikeudesta ja piratismista kertovan dokumentin, uutisen tai kuvitetun 
tieteellisen julkaisun tekeminen kävisi lähes mahdottomaksi, kun käytännössä mitään 
aihepiiriin liittyvää kuvamateriaalia ei saisi käyttää. Kaikissa näissä esimerkkitapauksissa on 
kyse kappaleen valmistamisesta 2 §:n vastaisesta kappaleesta. 
 
Esimerkit osoittavat, että 1 l§:n 5 momentin rikkominen olisi käytännössä yleistä erityisesti 
digitaalisessa ja intemet-ympäristöissä, joissa kopioita syntyy jatkuvasti ja "alkuperäisen" 
erottaminen 2 §:n vastaisesta on useimmiten mahdotonta. Joissakin tapauksissa, kuten 
hakukoneiden välimuistitallenteita koskevassa esimerkissä, olisi lisäksi mahdollista, että 
erittäin yleinen tapa tarjota, etsiä ja hyväksikäyttää informaatiota internet-ympäristössä 
muodostuisi ehdotuksen seurauksena kriminalisoiduksi tekijänoikeuslain rikkomiseksi. 
Tekijänoikeuden haltijan kielto-oikeus, rangaistus-, hyvitys-, vahingonkorvaus- ja 
menettämisseuraamusvastuu eivät tällaisissa tapauksissa edistäisi HE:ssä ilmituotua 
oikeuspoliittista perustelua. Sikäli kuin tekijänoikeuden funktion ymmärretään olevan myös 
teoksien leviämisen ja kulttuurin edistäminen, ehdotettu lainkohta olisi tekijänoikeuden 

                                            
9 On mahdollista, että välimuistitallenteiden tekeminen laillisista kappaleistakin olisi kiellettyä suoraan 2 
§:n nojalla (ja rangaistavaa 56 a §:n l)-kohdan nojalla), koska välimuistitallenteet eivät ole 11 a §:n 
mukaisia sallittuja tilapäisiä kopioita. Viimeistään 11 §:n 5 momentti tekisi toiminnasta laitonta. 

http://www.google.eom/help/features.html%23cached
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omienkin premissien vastaista sääntelyä. On selvää, että internetissä olevien 2 §:n vastaisten 
kappaleiden tulostusten tai tallennusten osalta kyseessä olisi kriminalisointi, jota olisi 
mahdotonta valvoa. Käyttäjät eivät yleensä edes tiedä, milloin he tulostavat tai tallettavat 
intemet-dokumenttia, joka on 2 §:n vastainen. Kyse olisikin niin sanotusta symbolisesta 
rikoslainsäädännöstä, johon ei tulisi turvautua (PeVL 29/2001 vp). 
 
11 §:n 5 momentti rajoittaisi perusteettomasti sananvapauden käyttöä (erityisesti si-
teerausoikeus ja kuvamateriaalin sisällyttäminen uutisointiin jne.), yksityisyyden suojaa 
(erityisesti yksityiseen käyttöön tapahtuva kappaleen valmistaminen) ja sivistyksellisiä 
oikeuksia (erityisesti kuvien ja tekstien käyttö opetus- ja tutkimustarkoituksessa). Kuten 
tunnettua, sananvapaus sisältää myös vapauden vastaanottaa ja levittää tietoja tai ajatuksia 
viranomaisten siihen puuttumatta ja alueellisista rajoista riippumatta. Sananvapauden 
rajoituksen ei tarvitse kohdistua viestin sisältöön, jotta se voisi olla kielletty. Ehdotettu 11 
§:n 5 momentti rajoittaisi esimerkiksi internetin käyttäjän sananvapauteen kuuluvaa oikeutta 
vastaanottaa informaatiota ja tallettaa sitä myöhempää yksityistäkin käyttöään varten.10 
Myös internetin toiminnassa nykyään olennaisten hakukonepalveluyritysten menettely 
muodostuisi tärkeiltä ja sananvapautta edistäviltä osin (välimuistitallenteet) 11 artiklan 5 
kohdan vastaiseksi. 
 
11 §:n 5 kohdan oikeuspoliittinen perustelu (ks. HE s. 52) ei näyttäisi lainkaan soveltuvan 
tämän tyyppisiin tekijänoikeudesta johtuviin sananvapauden rajoituksiin. Tällaisille 
rajoituksille olisi vaikea mieltää mitään muutakaan hyväksyttävää tekijänoikeuteen liittyvää 
perustetta. Vähintäänkin vaikuttaisi ilmeiseltä, että perusoikeuksien rajoitusedellytykset 
(esim. suhteellisuusperiaate ja vähimmän rajoitteen periaate) eivät voisi täyttyä yllä 
kuvattujen sananvapauden rajoitusten osalta. 
 
Yksityisyyden suojan lähtökohtana on, että yksilö voi elää omaa elämäänsä ilman vi-
ranomaisten tai muiden ulkopuolisten tahojen mielivaltaista tai aiheetonta puuttumistahänen 
yksityiselämäänsä. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu, 
että yksityisyyden suojaa turvaava 8 artikla ulottuu käytännössä myös yksityisten välisiin 
suhteisiin. Samoin on tulkittu perustuslain 10 §:ää.11 Yksityiselämän suojaa turvaavat normit 
antavat suojaa myös esimerkiksi henkilökohtaisten dokumenttien takavarikoimiselta. Jos 
henkilö on tietoisesti valmistanut yksityiseen käyttöönsä kopion (esim. tulosteen) 
kappaleesta, joka on valmistettu 2 §:n vastaisesti (esim. valokuva taideväärennöksestä tai 
ilman arkkitehdin lupaa tehdystä rakennuksesta), tekijänoikeuden haltija voisi vaatia 
kappaleen hävittämistä. Jos henkilö on ottanut teoksesta useampia kopioita kuin muutaman 
(esim. tulosteina tai valokuvina), hän joutuisi myös rikosoikeudelliseen vastuuseen, 
hyvitysvastuuseen ja mahdollisesti vahingonkorvausvastuuseen. Tällaiset kajoamiset 
rajoittavat yksityisyyden suojaa, eivätkä ole perusteltavissa niillä edellä mainituilla 
argumenteilla, joita 11 §:n 5 momentin osalta HE:ssä esitetään. Näin siitäkin syystä, että 
mainittujen dokumenttien yksityinen tallettaminen on useimmiten myös 
sananvapausperusoikeuden turvaamaa. 
 
Tieteen ja ylimmän opetuksen vapautta suojataan PL 16 §:n 3 momentissa. Ehdotetun 11 §:n 
5 momentin mukainen rajoitus ulottuu myös tutkimus-ja opetustoimintaan. Se tarkoittaa sitä, 
että esimerkiksi hakukoneen välimuistitallenteesta ei saada tehdä pysyvää kopiota tutkimus- 
ja opetustarkoituksiin. Usein tällaisen välimuistitallenteen käytön syynä on juuri se, ettei 
alkuperäistä dokumenttia ole enää (tai sillä hetkellä) saatavilla, vaan joudutaan tyytymään 
                                            
Ks. myös DIPPER Legal Report (Final) - 30 September 1999, by professor Hugenholz and Koelman, s. 15-
16, jotka viittaavat yksinoikeuden ulottamisen tiedon yksityiseen vastaanottamiseen olevan mahdollinen 
EIS 8 (yksityisyyden suoja) ja 10 artiklan (sananvapaus) loukkaus. 
11 Ks. Viljanen: Yksityiselämän suoja (PL 10§), teoksessa Hallberg, Karapuu, Scheinin, Tuori, Viljanen: 
Perusoikeudet (WSLT 1999), s. 350 ja Piispanen: "Välttämätön paha?": Julkisoikeudellinen tutkimus 
poliisin toimivallasta yksilöön kohdistuvassa preventiivisessä tarkkailussa (Helsingin yliopisto, 
julkaisematon lisensiaatintutkimus 1999), s. 30. 
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hakukoneen tallettamaan kappaleeseen. Ehdotus merkitsisi sitä, ettei välimuistitallennetta 
saisi tallettaa tai tulostaa missään tutkimustarkoituksessa. Myöskään taideväärennöksestä tai 
ns. piraatti CD- tai DVD-levyn tekijänoikeuden suojaamasta, lain 2 §:n vastaisesti 
valmistetusta kannesta ei saisi ottaa valokuvaa opetus-, tutkimus- tai valistustarkoitukseen, 
eikä niitä saisi sisällyttää asiaa koskevaan tieteelliseen tutkimukseen. Esimerkiksi 
tekijänoikeutta käsittelevää kirjaa tai kurssia varten ei saisi valmistaa valokuvaa tai 
valokopiota taideteoksesta, jonka on todettu rikkovan jonkun toisen tekijänoikeutta. Sama 
pätisi valokopioon kirjan sivusta, jonka on todettu loukkaavan toisen tekijänoikeutta. Onkin 
ilmeistä, että ehdotetulla 11 §:n 5 momentilla rajoitetaan myös PL 16 §:n 3 kohtaa. 
Rajoitusta ei voida näiltäkään osin perusteilla niillä argumenteilla, joita 11 §:n 5 momentin 
tueksi HE:ssä esitetään. Vähintäänkään rajoitukset eivät täytä perusoikeuksien 
rajoitusedellytystestiä (esim. suhteellisuusperiaate ja vähimmän rajoitteen periaate). 
 
Edellä esitettyjen perusoikeuksiin liittyvien vakavien ongelmien takia pidän perusteltuna 
poistaa 11 §:n 5 momentin kokonaisuudessaan. Sikäli kuin uudistuksessa halutaan puuttua 
digitaaliseen kopioimiseen tietyissä erityisissä asiayhteyksissä (esimerkiksi niin sanotut 
piraatti-DVD:t, piraatti-CD:t ja vertaisverkkojen musiikkitiedostot) ilman yllä kuvattuja 
perusoikeuksia laajalti rajoittavia seurannaisvaikutuksia, lainkohta tulisi rakentaa kokonaan 
uudelta pohjalta. 
11 a § ja erityisesti sen 2 momentti 
 
Ehdotetussa lainkohdassa säädetään tilapäistä kappaleen valmistamista koskevasta 
poikkeuksesta. Kyseessä on direktiivin edellyttämä pakollinen rajoitus tekijän oikeuksiin. 
Poikkeus koskee väliaikaisia tai satunnaisia kopioita, jotka ovat erottamaton ja välttämätön 
osa teknistä prosessia ja joiden ainoa tarkoitus on mahdollistaa välittäjän tekemä teoksen 
siirto tietoverkossa kolmansien osapuolten välillä taikka teoksen laillinen käyttö. 
Tilapäisellä kappaleen valmistamisella ei saa myöskään olla itsenäistä taloudellista 
merkitystä. 

Direktiivin 5 artiklan 1-kohta ja ehdotettu 11 a § muodostuvat ongelmallisiksi erityisesti, jos 
tekijänoikeuden tulkinnoissa pitäydytään tekijänoikeuslain 2 luvun rajoitusten ahtaan 
tulkinnan doktriinissa (HE, s. 38-39), mikä on monessa suhteessa kestämätön oppi useiden 
rajoitusten liittyessä perusoikeusliityntäisiin oikeushyviin. On jopa varsin todennäköistä, 
että direktiivin 5 artiklan 1-kohta ja ehdotettu 11 a § ovat pysyvässä jännitteessä erityisesti 
sananvapautta koskevan perusoikeuden kanssa. Direktiivin 5 artiklan 1-kohtaan ja 11 a 
§:ään liittyvistä yleisistä ongelmista huolimatta keskityn tässä 11 a §:n osalta vain sen 
ehdotettuun 2 momenttiin. Sen mukaan tilapäistä kappaleen valmistamista koskevaa 
poikkeusta ei sovelleta tietokoneohjelmaan eikä tietokantaan. 
 
Internetin sivustot sisältävät käytännössä runsaasti tietokantoja, vaikka sivustojen laatijat 
eivät välttämättä asiaa näin aina mieliäkään. Tietokannan määritelmän ollessa erittäin laaja 
tietokantadirektiivin (96/9/EC) 1 artiklan 2-kohdan ja johdantokappale 17 mukaan ongelma 
on vakava: tietokantoja ovat lähtökohtaisesti esimerkiksi kaikki internet-sivuilla olevat 
teoksien tai muiden aineistojen vähänkään laajemmat kokoelmat, joissa voidaan tehdä 
hakuja.12 Internet-sivustot sisältävät laajasti myös tietokoneohjelmia, jotka latautuvat 
käyttäjien sivuille automaattisesti ja joiden kulkeutumista palvelimiensa kautta välittäjät 
eivät voi käytännössä välttää. Esimerkkinä voidaan mainita Jbva-teknologiaan perustuvat 
tietokoneohjelmat (applets), joita käytetään muun muassa internet-sivujen selailun 
yhteydessä (ks. esimerkiksi http://iava.sun.com/applets/). Tietokoneohjelman määritelmä 

                                            
Ks. tietokannan määritelmästä tarkemmin Koro, Marko: "Tekijänoikeudesta ja tietokantojen suojasta 
informaatioyhteiskunnassa", teoksessa Mylly, Tuomas (toim.): Immateriaalioikeudet kansainvälisessä kau-
passa (Kauppakaari, Jyväskylä 2001), s. 135-137. Ks. myös Hugenholtz: Media Convergence and Trans-
parency in Copyright Law, s. 65 (saatavilla osoitteesta http://www.ivir.nl/staff/Tiugenholtz.htmn. 

http://iava.sun.com/applets/


 

31 

tietokoneohjelmadirek-tiivissä (91/250/ETY) on erittäin laaja: käytännössä pienimpiäkin 
ohjelmia suojataan. 
 
Tietokantojen ja tietokoneohjelmien osalta ei ole säädetty sellaisista poikkeuksista, jotka 
oikeuttaisivat väliaikaisen kopioitumisen siten kuin internetin vakiintunut ja tehokas käyttö 
nykyisellään edellyttäisi. Niitä koskevissa direktiiveissä ei ole esimerkiksi lainkaan välittäjiä 
koskevaa väliaikaisen kopioitumisen sallivaa poikkeusta. 
 
Tietokantojen ja tietokoneohjelmien sulkeminen tilapäistä kopioitumista koskevan 
poikkeuksen ulkopuolelle HE:ssä ehdotettuun tapaan merkitsisi ensinnäkin sitä, että 
välittäjien palvelimille ei saisi muodostua mitään väliaikaisiakaan kopioita internetsivuilla 
olevista tietokannoista ja tietokoneohjelmista niiden siirtyessä tietoverkossa kolmansien 
osapuolten välillä ja esimerkiksi tietokantoja ja tietokoneohjelmia sisältävien sivujen 
latautuessa käyttäjien koneille. Vastaavasti käyttäjän koneella ei saisi syntyä väliaikaisia 
kopioita tietokannoista tai tietokoneohjelmista, vaikka käyttäjä vain selailisi internet-sivuja 
laillisessa tarkoituksessa. Kuten HE:ssä (s. 27) rehellisesti todetaan, kumpikin edellisistä on 
internetiä käytettäessä mahdotonta ("välitettävään aineistoon sisältyy monessa tapauksessa 
myös tietokoneohjelmia ja tietokantoja" '^käytännössä mainittuihin teoslajeihin kuuluvien 
aineistojen sulkeminen säännöksen soveltamisen ulkopuolelle on mahdotonta"). 
 
Koska tietokannat ja tietokoneohjelmat olisivat väliaikaista kopioitumista koskevan 
poikkeuksen ulkopuolella, käyttäjän koneelle välittyvät kopiot olisivat myös ehdotetun 11 
§:n 5 momentin vastaisia kopioita, jotka ovat syntyneet luvatta välittäjän palvelimella. Tämä 
johtaisi siihen, että internetiä käyttävä syyllistyisi tälläkin perusteella jatkuviin rikkomuksiin 
selaillessaan koneellaan internet-sivuja, joihin sisältyy tietokantoja tai koneelle 
automaattisesti latautuvia tietokoneohjelmia. Lainkohdalla annettaisiin internetissä olevien 
tietokantojen tai tietokoneohjelmien oikeudenhaltijoille mahdollisuus kieltää välittäjiltä 
tällaisen aineiston välittäminen, vaikka 11 a §:n edellytykset muutoin täyttyisivät sekä 
(teoreettinen) oikeus kieltää internetin käyttäjiltä internetissä olevien tietokantojen ja 
tietokoneohjelmien käyttöjä mahdollisuus vaatia vähintäänkin hyvitystä (ja mahdollisesti 
muitakin seuraamuksia) niiden latautumisesta kenen tahansa internetin käyttäjän koneelle. 
Edellä 11 §:n 5 momentin alla symbolisesta rikoslainsäädännöstä ja sanavanpauden 
rajoittumisesta sanottu soveltuukin myös tähän tilanteeseen. Samoin edellä hiljaista 
suostumusta koskevan opin merkityksestä vastuun mahdollisesti poistavana soveltuu 
tähänkin tilanteeseen. 
 
Tietokantojen ja tietokoneohjelmien jättämistä tilapäistä kopioitumista koskevan 
poikkeuksen ulkopuolelle perustellaan HE:ssä (s. 27) tietoyhteiskuntadirektiivin sekä 
tietokanta- ja tietokoneohjelmadirektiivien vaatimuksilla. Asiaa on syytä tarkastella 
perusteellisemmin. 
 
Vaikka tietoyhteiskuntadirektiivin johdantokappaleen 50 mukaan tietokoneohjelmadi-
rektiivin 5 ja 6 artiklassa '"määritellään yksinomaan tietokoneohjelmiin sovellettavia 
yksinoikeuksia koskevat poikkeukset", tämä olisi mahdollista ymmärtää myös siten, että 
tietoyhteiskuntadirektiivillä ei puututtaisi tietokoneohjelmadirektiivin 5 ja 6 artiklassa 
määriteltyihin yksinomaan tietokoneohjelmia koskeviin poikkeuksiin, jotka ovat 
luonteeltaan lex specialis suhteessa tietoyhteiskuntadirektiiviin. Tällöin johdantokappale 50 
ei merkitsisi estettä tietokoneohjelmien sisällyttämiselle tilapäistä kappaleen valmistumista 
koskevan poikkeuksen piiriin, koska sillä ei vaikuteta tietokoneohjelmadirektiivin 5 ja 6 
artiklan poikkeusten toteutumiseen. Tätä tulkintaa tukisi tietoyhteiskuntadirektiivin 
johdantokappaleen 50 maininta, jonka mukaan tietoyhteiskuntadirektiivin tarkoituksena "ei 
ole ehkäistä eikä estää sellaisten keinojen kehittämistä tai käyttämistä, joilla kierretään 
tekninen toimenpide, jotka ovat tarpeen [tietokoneohjelma] direktiivin 5 artiklan 3 kohdan 
tai 6 artiklan mukaisten toimien mahdollistami-seksf\ Näin luettuna johdantokappale 50 
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mahdollistaisi tietokoneohjelmien sisällyttämisen väliaikaista kopiointia koskevan 
poikkeuksen piiriin. Olisi myös tietoyhteiskuntadirektiivin johdantokappaleen 33 
teleologisen tulkinnan mukaista päätyä siihen, että poikkeuksen olisi koskettava kaikkia 
niitä toimia, jotka tosiasiassa "mahdollistavat selailun seka aineiston tilapäisen 
tallentamisen välimuistiin, mukaan lukien siirtojärjestelmien tehokkaan toiminnan 
mahdollistava tallennus". 
 
Toisaalta tietoyhteiskuntadirektiivin 1 artiklan 2-kohdan mukaan "muissa kuin 11 artiklassa 
tarkoitetuissa tapauksissa tämä direktiivi ei aiheuta muutoksia eikä millään tavoin vaikuta 
voimassa oleviin säädöksiin, jotka koskevat: a) tietokoneohjelmien oikeudellista suojaa; — 
tai e) tietokantojen oikeudellista suojaa ". HE:n (s. 26 ja 84) mukaan tietokantadirektiivi 
sisältää lisäksi tietokantoihin sovellettavia poikkeuksia ja rajoituksia koskevat säännökset 6 
ja 9 artiklassa. Ne on mielletty yleisesti tyhjentäviksi poikkeuksiksi tietokannan haltijan 
oikeuksiin. Tietoyhteiskuntadirektiivin 5 artiklan 1 -kohdan ja tietokoneohjelma- ja 
tietokantadirektiivien poikkeusten suhdetta on myös oikeuskirjallisuudessa tulkittu siten, 
että tietokoneohjelmat ja tietokannat jäisivät tilapäistä kopioitumista koskevan poikkeuksen 
ulkopuolelle.13 

 
Direktiivien sisältö on kuitenkin näiltä osin ainakin jossain määrin tulkinnanvarainen. 
Nimenomaisesti tietokantoja ja tietokoneohjelmia ei ole suljettu tilapäistä kopioitumista 
koskevan poikkeuksen ulkopuolelle. Kun otetaan huomioon HE:ssä lausuttu ilmeinen 
tosiasia, jonka mukaan tietokoneohjelmien ja tietokantojen "sulkeminen säännöksen 
soveltamisen ulkopuolelle on mahdotonta", olisi myös perusoikeuksien toteutumisen 
kannalta perusteltua sisällyttää tietokannat ja tietokoneohjelmat poikkeuksen piiriin, vaikka 
tämä ei välttämättä vastaakaan edellä käsiteltyjen direktiivien tekstuaalista tulkintaa. Pidän 
tarpeellisena tulkita direktiivejä siten, ettei niiden perusteella jouduta päätymään 
käytännölliseen mahdottomuuteen, minkä seurauksena tietoverkkojen yleisiä teostyyppejä ei 
saisi välittää ja käyttää ilman erillistä lupaa oikeudenhaltijalta. Muussa tapauksessa 
päädyttäisiin internetin missä tahansa käytössä laajamittaisiin ja säännönmukaisiin 
tekijänoikeuden ja sui generis -tietokantaoikeuden kriminalisoituihin rikkomisiin ja 
sananvapauden rajoituksiin. 
 
Pidänkin edellä mainituista syistä johtuen perusteltuna päätyä implementointiin, jossa 
tietokannat ja tietokoneohjelmat sisällytetään 11 a §:n poikkeuksen piiriin. 
 
 
56 a §:n 1 momentin 2)-kohta 
 
Maahantuonti 
 
Tekijänoikeusrikkomusta koskevassa ehdotetussa 56 a §:n 1 momentin 2)-kohdassa 
kriminalisoidaan ensinnäkin sellaisen teoksen kappaleen maahantuonti, jonka maahantuoja 
"tietää tai hänellä on perustellusti syytä epäillä valmistetuksi ulkomailla sellaisissa 
olosuhteissa, että valmistaminen Suomessa olisi ollut rangaistavaa tämän lain mukaan". 
Ehdotetulla säännöksellä pyritään käytännössä rajoittamaan ns. piraat-tituotteiden 
(erityisesti musiikki CD:t ja DVD-elokuvat) laajaksi ymmärrettyä maahantuontia. HE:n 
perustelujen mukaan nykyisiä säännöksiä muutettaisiin ehdotuksessa siten, että 
maahantuonnin rangaistavuudesta poistettaisiin yleisölle levittämisen edellytys (s. 71 ja 
131). Nimenomaan perusteluissa todetaan, että säännös koskisi yhtäläisesti myös yksityistä 
maahantuontia (esim. matkustajien henkilökohtaisissa tavaroissa). Yhdenkin 
"piraattituotteen" maahantuonti olisi siten rangaistavaa, jos teko olisi tahallinen tai tapahtuisi 
törkeästä huolimattomuudesta (s. 71 ja 131). Vaikka teko ei olisi rangaistava, maahantuoja 
                                            
13 Hugenholtz: "Media Convergence and Transparency in Copyright Law", s. 65 (saatavilla osoitteesta 
http:/'/www.ivir.ni/staff/'riugenholtz.htrrin. 
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joutuisi maksamaan oikeudenhaltijalle hyvitystä ehdotetun 57 §:n nojalla. 56 a §:n 1 
momentin 2)-kohta ei ole tietoyhteiskuntadirektiivin tai kansainvälisen 
tekijänoikeusnormiston edellyttämä. 
 
Ehdotettu säännös on kirjoitettu ongeimallisesti EU-oikeuden ja perusoikeuksien to-
teutumisen kannalta. On mahdollista, että jossakin toisessa EU:n jäsenvaltiossa tieto-
yhteiskuntadirektiivin puitteissa sallittu teoksen kappaleen valmistaminen on Suomessa 
kiellettyä (ja siten 56 a §:n 1 momentin l)-kohdan nojalla rangaistavaa), koska meillä ei ole 
käytetty vastaavaa mahdollisuutta poikkeukseen tai rajoitukseen. Tietoyhteiskuntadirektiivin 
5 artikla sisältää 20 kohdan listan tekijänoikeuden poikkeuksista ja rajoituksista, joita 
jäsenvaltiot voivat halutessaan toteuttaa. Suomi on käyttämässä listan mahdollisista 
poikkeuksista ja rajoituksista vain joitakin. On siten odotettavissa, että Suomeen kulkeutuu 
muista EU:n jäsenvaltioista tulevien henkilöiden (olivatpa nämä sitten suomalaisia tai 
ulkomaalaisia) mukana teoskappaleita, joiden valmistaminen Suomessa olisi rangaistavaa, 
vaikka ne on valmistettu täysin laillisesti tietoyhteiskuntadirektiivin poikkeuksen tai 
rajoituksen puitteissa toisessa EU:n jäsenvaltiossa. Sikäli kuin maahantuonnin tarkoituksena 
ei ole lain 2 §:ssä taattujen tekijänoikeuden haltijan taloudellisten oikeuksien rikkominen 
(kuten teoksen kappaleen edelleen levittäminen), muodostuisi maahantuonnin 
kriminalisoinnista selkeästi EY 28 artiklan vastainen tavaroiden vapaata liikkuvuutta 
rajoittava toimenpide, jota ei suurella todennäköisyydellä voitaisi oikeuttaa EY 30 artiklaan 
sisältyvän teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelun (immateriaalikoidet) perusteella. 
 
Yhteisöjen tuomioistuin on todennut laajassa immateriaalioikeuksien ja tavaroiden vapaan 
liikkuvuutta koskevassa oikeuskäytännössään, että tavaroiden vapaan liikkuvuuden 
rajoittaminen ole mahdollista immateriaalioikeuden perusteella vain, jos rajoittamisella 
suojataan immateriaalioikeuden ydinsisältöä (ks. viimeaikaisista ratkaisuista esim. asia C-
200/96, Metronome Music v Music Point Hokamp, [1998] Kok. I-1953, kohta 14). 
Tekijänoikeuden ydinsisältö määrittyy tekijän taloudellisten ja moraalisten oikeuksien 
kautta. Jos maahantuonti ei rajoita tekijän 2 §:ssä taattuja oikeuksia (tai moraalisia 
oikeuksia), ei maahantuonnin rajoittaminen ole mahdollista tekijänoikeuden perusteella. 
Sikäli kuin toisesta EU:n jäsenvaltiosta tuotujen ja siellä laillisesti valmistettujen 
teoskappaleiden maahantuonti Suomeen tapahtuisi muussa kuin levittämistarkoituksessa, ei 
tekijänoikeus voisi muodostaa pätevää perustetta yksityiseen käyttöön tapahtuvan 
maahantuonnin estämiseksi toisesta EU:n jäsenvaltiosta, saati sen kriminalisoimiseksi tai 
hyvitysmaksun määräämiseksi. 
 
Edellä mainittua periaatetta ilmentää myös EU:n tuoteväärennösasetus (neuvoston asetus 
(EY) N:o 1383/2003, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003). Asetuksessa määritellään 
edellytykset, joilla tulliviranomaiset voivat toteuttaa toimenpiteitä, jos epäillään, että EU:n 
alueelle tuotavat tai täältä EU:n ulkopuolelle vietävät tavarat loukkaavat teollis- tai 
tekijänoikeutta. Asetuksen 3 artiklan 2)-kohdan mukaan "Jäsenvaltioiden on pidettävä 
matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyviä tavaroita, joilla ei ole kaupallista 
luonnetta ja joita tuodaan tullittoman tuonnin rajoissa, tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuulumattomina, jolleivät aineelliset seikat viittaa kaupalliseen toimintaan". Asetuksen 
johdantokappale 11 :ssä tätä poissuljentaa perustellaan sillä, ettei matkustajien 
henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvien tavaroiden tullausta vaikeutettaisi. On 
huomattava, että asetus soveltuu sellaisissa tapauksissa, joissa tavaroita tuodaan EU:n 
ulkopuolelta ja joissa on selvää, etteivät tavarat olisi laillisia missään EU:n alueella. Tässä 
suhteessa HErssä ehdotettu säännös olisi paljon enemmän EU:n sisäistä kauppaa rajoittava, 
eikä immateriaalioikeuteen liittyvä perustelu olisi edellä kerrotulla tavalla pätevä silloin, kun 
teoskappale on valmistettu laillisesti jossakin EU:n jäsenvaltiossa. 
 
Sikäli kuin kyse olisi teoskappaleista, joiden valmistaminen on ollut toisessa EU:n jä-
senvaltiossa sallittua esimerkiksi sananvapautta turvaavan (tietoyhteiskuntadirektiivin 5 
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artiklan salliman), poikkeuksen tai rajoituksen puitteissa, olisi ainakin teoskappa-leen omaan 
käyttöön tapahtuvan maahantuonnin kriminalisointi todennäköisesti myös PL 12 §:ssä 
turvatun sananvapauden ja mahdollisesti PL 10 §:ssä turvatun yksityisyyden suojan vastaista 
tavalla, jota ei voitaisi oikeuttaa tekijänoikeuden haltijan taloudellisten etujen turvaamisella. 
 
Edellä kuvatut EU-oikeuteen ja perusoikeuksiin liittyvät ongelmat voitaisiin pitkälti välttää 
muotoilemalla 56 a § näiltä osin uudestaan. Muotoilu voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen: 

 
56a§ 

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta 

1) - 
2) tuo maahan tai Suomen alueelle edelleen kolmanteen maahan kuljetettavaksi teoksen 

kappaleen, jonka hän tietää tai jota hänellä on perustellusti syytä epäillä valmistetuksi 
ulkomailla sellaisissa olosuhteissa, että valmistaminen olisi ollut rangaistavaa tämän lain 
mukaan, paitsi jos teoksen kappale on laillisesti valmistettu toisessa Euroopan 
talousalueeseen kuuluvassa valtiossa ja tuonti tapahtuu muussa kuin yleisön 
keskuuteen levittämistarkoituksessa, 

 
on tuomittava... 
 
 
Kauttakuljetus 
 
56 a §:ssä krirninalisoidaan myös sellaisen teoksen kappaleen kauttakuljetus (tuonti 
"Suomen alueelle edelleen kolmanteen maahan kuljetettavaksf), "jonka maahantuoja tietää 
tai hänellä on perustellusti syytä epäillä valmistetuksi ulkomailla sellaisissa olosuhteissa, 
että valmistaminen Suomessa olisi ollut rangaistavaa tämän lain mukaan". Toisin sanoen 
kauttakuljetus Suomen läpi olisi kielletty rangaistuksen uhalla, jos teoksen kappaleen 
valmistus olisi Suomessa kiellettyä riippumatta siitä, ovatko tuotteet laillisesti valmistettu 
niiden lähtömaassa ja ovatko ne tekijänoikeuden kannalta laillisia määränpäämaassa. 
 
Tästäkin säännöksestä aiheutuisi ongelmia EU:n perusvapauksia koskevien periaatteiden 
kannalta. Kauttakuljetuksen estäminen EU:n jäsenvaltiosta toiseen tai EU:n jäsenvaltiosta 
kolmanteen maahan muodostuisi tavaroiden vapaan liikkuvuuden rajoitukseksi, jota ei voida 
useissa tapauksissa oikeuttaa. 
 
i?/og/as5-tapauksessa (asia C-l 15/02, tuomio 23.10.2003) yhteisöjen tuomioistuin totesi, että 
EY 28 artiklan kanssa ristiriidassa on se, että jäsenvaltion teollis-ja tekijänoikeuksia 
koskevan lainsäädännön nojalla tulliviranomaiset panevat täytäntöön hal-
tuunottomenettelyjä, jotka kohdistuvat jossain toisessa jäsenvaltiossa laillisesti val-
mistettuihin tavaroihin, jotka on tarkoitettu saatettaviksi markkinoille kolmannessa maassa 
sen jälkeen, kun ne on kuljetettu ensiksi mainitun jäsenvaltion alueen kautta. Tämä johtuu 
tuomioistuimen mukaan siitä, että kauttakuljetus, jossa jossain EU:n jäsenvaltiossa laillisesti 
valmistetut tavarat kuljetetaan kolmanteen maahan yhden tai useamman jäsenvaltion alueen 
kautta, ei merkitse kyseisten tavaroiden myyntiä, joten se ei voi loukata oikeuden 
ydinsisältöä. Vapaan liikkuvuuden rajoitusta ei voitu siten oikeuttaa EY 30 artiklan nojalla, 
jossa on teollista ja kaupallista omaisuutta koskeva poikkeusmahdollisuus. 
 
Jo aiemmin yhteisöjen tuomioistuin oli asiassa komissio v. Ranska 26.9.2000 antamassaan 
tuomiossa (asia C-23/99, Kok. 2000, s. 1-7653) katsonut, ettei Ranska ollut noudattanut 
perustamissopimuksen 28 artiklaa, koska se oli teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan 
lainsäädännön perusteella pannut täytäntöön tulliviranomaisten hal-tuunottomenettelyjä, 
jotka kohdistuivat tavaroihin, jotka oli laillisesti valmistettu yhdessä EU:n jäsenvaltiossa ja 
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jotka on tarkoitettu sen jälkeen, kun ne on kulietettu Ranskan alueen kautta, saatettaviksi 
toisen EU:n jäsenvaltion markkinoille, jossa niitä voidaan myydä laillisesti. Tässäkään 
tapauksessa rajoitusta ei voitu oikeuttaa teollista ja kaupallista omaisuutta koskevan, EY 30 
artiklaan sisältyvän poikkeuksen nojalla. 
 
Vaikka yllä mainitut tapaukset ovat koskeneet tavaramerkkiä ja mallioikeutta, pidän täysin 
selvänä, että ne soveltuvat myös mutatis mutandis tekijänoikeuteen. Laillisesti EU:n alueella 
valmistettujen, tekijänoikeuden Suomessa kieltämien teoksen kappaleiden 
kauttakuljetukseen joko toiseen EU:n jäsenvaltioon (komissio v. Ranska ~ tapauksen 
tilanne) tai kolmanteen, EU:n ulkopuoliseen maahan (Rioglass-t&p&uksen tilanne) 
puuttuminen voi siten muodostua EY 28 artiklan vastaiseksi ilman, että sitä voitaisiin 
oikeuttaa EY 30 artiklaan sisältyvällä immateriaalioikeuksia koskevalla poikkeusperusteella. 
 
Tekijänoikeuslain 2 §:ssä turvattuja oikeuksia ei rikota kauttakuljetuksella, koska kyseessä 
ei ole oikeudenhaltijan taloudellisiin oikeuksiin kuuluva kappaleen valmistaminen tai 
saattaminen yleisön saataviin Suomessa. Kauttakuljetus ei voisi siten loukata 
tekijänoikeuden ydinsisältöä Suomessa tilanteissa, joissa teoskappaleet on laillisesti 
valmistettu jossakin EU-maassa. Kun tarkastellaan tietoyhteiskuntadirektiivin 5 artiklan 20 
kohdan listaa tekijänoikeuden poikkeuksista ja rajoituksista, joita jäsenvaltiot voivat 
halutessaan toteuttaa, käy ilmeiseksi, että tällaiset tilanteet olisivat jopa yleisiä, koska Suomi 
on käyttänyt listan mahdollisista poikkeuksista ja rajoituksista vain joitakin. Tällaisessa 
tilanteessa kauttakuljetuksen kieltäminen ja kriminalisointi muine oikeusseuraamuksineen 
nyt esitettävällä tavalla muodostuisi EY 28 artiklan vastaiseksi ilman, että rajoitusta 
voitaisiin oikeuttaa EY 30 artiklan nojalla. 
 
Sikäli kuin toisessa EU:n jäsenvaltiossa valmistettu teoskappale olisi valmistettu sellaisen 
tekijänoikeuden rajoituksen tai poikkeuksen puitteissa, joka turvaa jotakin perusoikeutta, 
olisi kauttakuljetuksen kriminalisointi todennäköisesti myös jonkin pe-rusoikeusnormin 
vastaista. On esimerkiksi mahdollista, että yhdessä EU:n jäsenvaltiossa on valmistettu 
parodiapoikkeuksen (5 artiklan k-kohta) puitteissa teoskappaleita (esim. kirjoja tai 
julisteita), jotka kuljetetaan Suomen läpi toiseen EU:n jäsenvaltioon, jossa teoskappaleita 
voidaan hyödyntää saman rajoituksen tai poikkeuksen puitteissa. Koska Suomen 
tekijänoikeuslaki ei HE:n mukaan (s. 37) tunne parodiaa koskevia poikkeuksia tai 
rajoituksia, olisi teoskappale valmistettu "ulkomailla sellaisissa olosuhteissa, että 
valmistaminen Suomessa olisi ollut rangaistavaa tämän lain mukaan." Tämä tarkoittaisi 
sitä, että kauttakuljettaja olisi syyllistynyt tekijänoikeusrikkomuk-seen Suomessa tämän 
mukaisine seurauksineen. On selvää, että tällainen lopputulos ei olisi vain EU.n 
perusvapauksien, vaan tapauksesta riippuen myös esimerkiksi sananvapauden, 
yksityisyyden suojan tai omaisuudensuojaperusoikeuden kannalta rajoittava ilman, että sille 
voidaan esittää hyväksyttävää perustetta. 
 
Tämäkin ongelma voidaan pitkälti poistaa 56 a §:n edellä ehdotetulla uudelleenmuotoilulla. 



 

 

 
Rainer Oesch 
01.04.2004 
 
 
EDUSKUNNAN PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
 
Asia: lausunto hallituksen esityksien n:o 28/2004 vp ja 29/2004 vp. johdosta, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tekijänoikeuslakia sekä rikoslakia ja saattaa voimaan WIPOn tekijänoikeussopimus ja WlPOn 
esitys ja äänitesopimus 

 
 
1. Yleistä 

 
Asia oli esillä runsas vuosi sitten, jolloin annoin lausunnon esitysten aiemmasta versiosta (28.1.2003). Nyt 
esillä olevissa esityksissä on aiempaa hiottuja paranneltu, joten samanlaisiin problematisointeihin ja 
huomautuksiin ei nyt ole aihetta. Lisäksi nyt hallituksen esityksen 28/2004 perusteluosaan sisältyvät 
yksityiskohtaiset perusoikeuksien ja tekijänoikeuden välistä suhdetta koskevat perustelut, yhteensä noin 
kahdeksan sivua. Tätä voidaan pitää hyvänä ja toivottuna lähtökohtana tarkastelulle. Keskityn esitykseen, 
joka koskee muutoksia tekijänoikeuslakiin ja rikoslakiin (HE 28/2004). 
 
Tekijänoikeuden ja perusoikeuksien välistä suhdetta voidaan tarkastella useasta näkökulmasta. Toisaalta 
tekijänoikeuksia itseäänkin suojataan perusoikeuksien kautta. Esimerkiksi tekijän varallisuusetuja 
suojataan, mikä on yhteydessä omaisuuden suojaan. Lisäksi tekijäpersoonaa suojataan, mikä on lähellä 
yksityisyyden suojaa, joka niin ikään on osa persoonallisuuden suojaa. Toisaalta jännitettä 
tekijänoikeuksien ja perusoikeuksien välille aiheuttaa se, että tekijänoikeussuoja on tekemisissä 
tietosisältöjen ja niiden levittämisen sekä saatavuuden kanssa. Voidaan ajatella, että pitkälle vietyjä laaja-
alainen tekijänoikeussuoja voi joutua ristiriitaan sananvapauden periaatteen kanssa. Näin voi olla sekä 
normitasolla että normeja konkreettisesti sovellettaessa. Kuitenkin tekijänoikeus on perustavoitteiltaan 
samansuuntainen sananvapauden kanssa. Kummankin tarkoituksena on edistää ja tukea vapaata ilmaisua 
ilmenipä tämä lähes missä muodossa tahansa. Kumpaisenkin instituution ajatellaan rikastuttavan kulttuuria 
ja yksilöiden maailmankuvaa. 
 
Tekijänoikeuslaki (TekijäL), jonka selkeä lähtökohta on tekijän tai muun oikeudenhaltijan yksinoikeus 
ennen suurta yleisöä, on aikojen kuluessa muodostunut sellaiseksi, että sananvapauden periaate on pyritty 
kuitenkin ottamaan huomioon jo itse laissa. Esimerkiksi vapaista muunnelmista on oma säännös, joka 
pelkistäen tarkoittaa sitä, että tekijänoikeus ei ole vapaan ilmaisun este vaan kannustin (TekijäL 4 §:n 2 
momentti). Tämä tekijänoikeuden asiallista perusulottuvuutta koskeva säännös merkitsee vapaiden 
muunnelmien tekomahdollisuutta käytännön tasolla, oli kyse sitten vaikkapa valokuvan käyttämisestä 
vapaasti maalauksen pohjana (KKO 1979 II 61 "Maalaus valokuvasta") taikka vaikkapa kriittisen tai 
satiirisen teoksen luomista aikaisemman pohjalta (KKO 1971 II 44 "Lapualaisoopperaa"). Sitaattioikeus eli 
oikeus tehdä lainauksia hyvän tavan mukaisessa tarkoituksessa ja laajuudessa on aina vapaasti mahdollista 
tekijänoikeuden estämättä (TekijäL 22 §). 
 
Lisäksi monissa käytännön tulkinnoissa esimerkiksi vapaita muunnelmia koskevaa säännöstä on 
tuomioistuimissa tulkittu niin, että voidaan katsoa sananvapauden periaatteen aina konkreettisissa 
kulminaatiotilanteissa menevän ja sen tulisikin mennä tekijänoikeuden edelle. Sananvapaus on siten 
tekijänoikeuden käyttämisen rajoite, ja näin tulisikin demokraattisessa yhteiskunnassa olla. 



 

 

(Toisaalta sanavapauden käytölläkin on omat rajoitteensa, kuten kunnian ja yksityiselämän suojaa koskeva 
säännöstö osoittaa. Sananvapauttakaan ei saisi käyttää toista vahingoittaen.) 
 
Nyt esillä olevissa lakiesityksissä on asiallisesti kysymys tietoyhteiskunnan aiheuttamien ongelmien 
huomioon ottamisesta tekijänoikeuslainsäädännössä. Onhan lähtökohdalla jopa eräänlainen 
perusoikeuksiinkin kytkeytyvä tausta. Digitaalitekniikka on toisaalta antanut tekijöille ja muille 
oikeudenhaltijoille lisää mahdollisuuksia omien suojattujen teosten käyttämiseen, kuten kopiointiin, 
levittämiseen ja muuhun yleisön saataville saattamiseen. Toisaalta analogisen maailman entinen melko 
rajoittunut käyttöympäristö on järkkynyt niin, että on yhä helpompi käyttää suojattuja tuotteita 
julkisuudessa ja ilman asianmukaista lupaa. On kyse ikään kuin oikeudenhaltijoiden varallisuusetujen 
korjaamisesta tilanteessa, jossa ne ovat epäilemättä heikentyneet. On kuitenkin hyvä huomauttaa siitäkin, 
että tekniikka voi paitsi helpottaa myös rajoittaa yleisön mahdollisuutta teosten ja muiden suojattujen 
aineistojen hyväksikäyttöön. Nimittäin tekninen suojaus rajoittaa yleisön pääsyn ja muun käytön 
suojattujen aineistojen osalta, vaikka tekninen suojaus pystytään yleensä aina ennemmin tai myöhemmin 
tavalla tai toisella purkamaan - varsinkin suojauksen purkutekniikkaa hyvin taitavien käyttäjien toimesta. 
 
Hallitus on esittänyt tietoyhteiskuntadirektiivin vaatimia muutoksia ja tämän lisäksi muutoksia, jotka ovat 
tästä direktiivistä riippumattomia. 

 
2. Taloudelliset oikeudet 

 
Esityksessä on muotoiltu uudelleen taloudelliset oikeudet. Oikeastaan niiden kokonaisalaa ei laajenneta, 
sillä esimerkiksi oikeus yleisön saataville saattamiseen on yleisen sanamuotonsa takia jo aiemmin 
käsittänyt tulkinnallisesti myös sähköisen välittämisen. Lakiesityksen (TekijäL) 2 §:n mukaan on 
tietoverkoissa tapahtuva levittäminen luettu yleisölle välittämisen oikeuteen (johtimitse tai 
johtimittaj.Tämä on asianmukaista. Julkisen esittämisen oikeus on määritelty aiempaa lakia suppeammin, 
julkisen näyttämisen käsite on tarkennettu. Lisäksi suurehkon suljetun piirin käsittäminen yleisöksi on jo 
ennestään olleen kirjaamista. Kaikkiaan taloudellisten oikeuksien uudelleenmuotoilu ei johda yleisön 
etujen kaventamiseen aiemmasta, vaan oikeastaan vastaa sitä kohtuullista tasapainoa, joka tekijöillä ja 
muiila oikeudenhaltijoina muuttuneessa teknisessä ympäristössä tulisi olla. Joten taloudellisten oikeuksien 
uudelleenmuotoilua voidaan pitää tarpeellisena selvennyksenä. Eri asia on mitä ehdotus vaikuttaa jo 
tehtyihin sopimuksiin. Tämä on osittain sopimusoikeudellinen ongelma eikä lailla säänneltävä asia. 
Hallitus esittääkin voimaantulosäännöksessä asianmukaisesti, että ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin 
toimiin sekä hankittuihin oikeuksiin ja tehtyihin sopimuksiin sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa 
olleita säännöksiä. Tämä vastaa alalla omaksuttua lainsäädäntökäytäntöä. Aikanaan sopimuksen tehnyt voi 
luottaa siihen, että hän saa edelleen mainitun sopimuksen mukaisesti käyttää suojan kohdetta (perustelut s. 
140). Joten tältä osin ei ole syytä enempiin huomautuksiin. 

 
 
 

3. Vapaat teokset 
 
 

Varsinaisten poikkeussäännösten ulkopuolella on säännelty ns. vapaista teoksista, jotka vaikka luonteensa 
puolesta voisivat olla tekijänoikeuden kohteena, eivät kuitenkaan tärkeistä yhteiskunnallisista syistä voi 
näin olla (TekijäL 9 §). Yleisön etuja on tässä yhteydessä enennetty 
aikaisempaan oikeustilaan verrattuna. Lisäksi säännös on aiempaa tarkemmin muotoiltuja mahdollistaa 
jopa sellaisten suojattujen itsenäisten teosten hyödyntämisen, jotka sisältyvät tai liittyvät kiinteästi 
viranomaisen tai muun julkisen toimielimen päätöksiin (kartat, piirustukset, raportit) silloin, kun tällaista 
käytetään asiakirjan yhteydessä sekä käytetään asiakirjasta erillään siihen hallinnolliseen tarkoitukseen tai 
muuhun tarkoitukseen, johon asiakirja liittyy. Käsitykseni mukaan, jos esimerkiksi teokseksi katsottavan 
rakennuksen piirustukset kopioidaan sanomalehteen vaikkapa rakennuslupa-asiaa koskevan keskustelun 
yhteydessä, on tämä jo esitetyn 9 §:n nojalla mahdollista. Tosin sitaattioikeudenkin (TekijäL 22 §) käytön 



 

 

nojalla voidaan tulla vastaavaan tulokseen. Esitetty 9 § tukee sanavapauden käyttöä, joten 
perusoikeusnäkökulmasta eikä muutenkaan tähän ole erityistä huomautettavaa. 

 
 
4. Rajoitussäännökset 

 
 
Lakiesitykseen liittyy runsaasti muutoksia, jotka kohdistuvat tekijänoikeuslainsäädännön 
vaikeaselkoisimpaan säännöstöön, TekijäL 2 luvussa oleviin rajoituksia koskeviin pykäliin. Ne on 
laadittukin tasapainottamaan yleisön ja oikeudenhaltijoiden etuja. Näihin säännöksiin kohdistuvien 
muutoksien tarkoituksena on ollut milloin yleisön etujen lisääminen eli oikeudenhaltijoiden etujen 
kaventaminen, milloin oikeudenhaltijoiden etujen vahventaminen. Jokainen säännösesitys tuleekin 
tarkistaa juuri tältä kannalta, kumpaa kulloinkin ajetaan takaa. 
 
Yleiset säännökset 
 
TekijäL 11 §:ään esitetyillä lisäyksillä on selventävä vaikutus. Mielestäni asianmukaisesti esitetään 
säännöstä, jossa todetaan että jonkin tekijänoikeusrajoituksen nojalla valmistetun teoksen kappaleen saa 
rajoituksen mukaisessa tarkoituksessa levittää yleisölle ja kappaletta käyttää julkiseen esittämiseen. Tätä 
voidaan soveltaa esimerkiksi silloin, kun sitaattioikeuden nojalla on otettu osakopio runosta, niin tämä 
runon osa voidaan esittää julkisesti "sitaatinomaisesti" esimerkiksi puheessa. Esitetty 11 §:n 3 momentti 
näyttää soveltuvan kaikenlaisiin teoslajeihin ja mahdollistavan säännöksessä tarkoitetun muunlaisenkin 
käytön kuin ao. rajoitussäännöksessä on mainittu. Elokuvateosten vapaa käyttö julkisen esittämisen 
yhteydessä on lainsäätäjän toimesta koettu aina ongelmalliseksi. Tätä ei ole pidetty teoksen luonteen takia 
toivottavana. Lainsäätäjä on esittänyt lakiin tarkennusta, jonka mukaan elokuvateoksen julkinen 
esittäminen (kokonaan) olisi mahdollista tutkimuksen ja korkeakoulutasoisen elokuvaopetuksen 
yhteydessä sen mukaan kuin 16 c §:ssä säädetään (ehdotuksen 21 §:n 3 momentti). Järjestely tarkoittaa sitä, 
että elokuvateosten vapaa esittäminen on mahdollista vain sanotussa yhteydessä. 
 
Voidaan kuitenkin esittää mielestäni se huomautus, jonka mukaan esitetty 11 §:n 3 momentti voisi soveltua 
elokuvateoksen sitaatinomaiseen käyttöön: eli voisin aivan muun aineen kuin elokuvataiteen opetuksen 
yhteydessä esittää vapaasti otteita esimerkiksi samurai-teemaa käsittelevistä elokuvista (esim. Viimeinen 
samurai-ja Seitsemän samuraita-elokuvista). Tätä puoltaisi sekin, että esitetty 11 §:n 3 momentti on 
luonteeltaan yleinen kaikkia rajoituksia koskeva pykälä, ja menee ikään kuin tulkinnallisesti 
erityisrajoitustilanteiden edelle, jonkalainen on esimerkiksi esityksen uusi 16 e §, jossa sallitaan elokuvien 
vapaa esittäminen vain Suomen elokuva-arkistossa määrätyin edellytyksin. Elokuvasitaattien käyttö 
ylipäänsä ja erityisesti esitelmien ja opetuksen yhteydessä olisi ehkä kaivannut kannanottoja perustelujen 
tasolla. Se, että tällaista käyttöä voidaan pitää sallittuna, vastaa sananvapauden vaatimuksia: 
tekijänoikeutta voidaan käyttää 
vain sananvapauden kanssa sopusointuisella tavalla. Kukaan ei silti voine kieltää, että elokuvateoksen 
esittäminen kokonaisuudessaan on herkkä asia, joka tekee tyhjäksi elokuvaan liittyvät taloudelliset 
oikeudet, joten suojan tarve alalla on erityisen suuri (ks. tuonnempana kohta elokuva-arkisto). 
 
 
 

Tilapäinen kappaleen valmistaminen 
 
Säännös 11 a §:ssä on asianmukainen eikä loukkaa sen paremmin tekijöiden kuin muidenkaan 
oikeudenhaltijoiden oikeutta tarpeettomasti, koska säännöksessä on tiukat ahtaasti tulkittavat edellytykset. 
Toisaalta tietokannoista eikä tietokoneohjelmista ei voida tehdä vapaasti väliaikaisia kopioita vapaasti. 
Hallitus on perustellut tätä ao. direktiivien määräyksillä. Toivoa sopii, että tekninen ympäristö tukee tätä 
järjestelyä. 
 
Sisäinen tiedotuskäyttö 



 

 

 
Sisäinen tiedotuskäyttö on tärkeätä erilaisissa organisaatioissa. On hyvä, että tätä käyttöä on helpotettuja 
tuettu 13 a §:ssä, mikä tarkoittaa kuitenkin vähintään yleislupaa eli sopimuslisenssiä. Eli sisäinen 
tiedotuskäyttö ei ole eikä saisikaan olla täysin vapaita.Esimerkiksi sellaiset digitaaliset lehdistökatsaukset 
olisivat tämän mukaan mahdollisia, jotka tehdään esimerkiksi kirjoituksista tai valokuvista paperimuodosta 
skannaamalla ne digitaaliseen muotoon. Sen sijaan säännös ei koske siten digitaalisesta digitaaliseen 
tapahtuvaa käyttöä, mikä ilmenee säännöksen sanamuodosta ja perusteluista. Valokopiointia 13 § a § ei 
koskisi, sillä tätä toimintaa koskee 13 §:n sopimuslisenssi. Esimerkiksi vaikkapa suuren keskussairaalan 
valokopioimalla tehtävä valokopioista koostuva lehdistökatsaus sairaalaa koskevista kirjoituksista, 
järjestyisi nähdäkseni edelleen 13 §:n eikä 13 a §:n mukaan. 
 
Lakiesityksen 13 a §:lle olisi ehkä voinut tuoda vieläkin selkeämmät rajat perusteluissa. Esitetty rajoitus on 
uusi järjestely, tällä kertaa kavennus tekijöiden ja kustantajien oikeuksiin yritysten, järjestöjen ja muiden 
organisaatioiden hyväksi. Käytön kohteina voivat olla sanomalehdessä tai aikakauskirjassa julkaistu 
kirjoitus tai siihen liittyvä kuva. Käyttötapa tarkoittaa nimenomaan ''painamalla" tapahtuvaa tuotteen 
tekemistä. Siten täysin vapaata käyttöä sanottu rajoitus ei tarkoita, mikä sinänsä on hyvä, sillä sellaiseen 
tällaisessa tapauksessa ei olisi syytä mennäkään. Freelancer-kirjoittajien kirjoitukset ja niihin liittyvät 
kuvat olisivat tällöin 'vapaata riistaa'. Ja juuri heidän sekä heidän kustantajiensa asemasta on kysymys. 
Riittääkö tapauksessa sopimuslisenssi, eli oikeudenhaltijajärjestön yleislupa, järjestämään tällaisen 
tarpeellisen käytön ongelmat, riippuu siitä miten sopimuslisenssi on paitsi säännöstasolla järjestetty myös 
siitä, miten sopimuslisenssi käytännössä toimii. 
 
Voidaan edellyttää kohtuullisia ja läpinäkyviä yleisluvan ehtoja sekä oikeussuhteessa järjestö -
oikeudenhaltijat että oikeussuhteessa järjestö - käyttäjät. Oikeudenhaltijajärjestöjen tehtävät eivät ole 
helpot, eivätkä rajoitu vain valtakirjojen ja korvausten keräämiseen sekä näiden jakamiseen. Niillä on 
epäilemättä myös sosiaalisia ja kulttuuritehtäviä. 
 
Kokemukseni on, että esimerkiksi ns. tieteelliset kirjoittajat eivät ainakaan vielä juuri saa artikkeleidensa 
jälkikäytöstä minkäänlaisia korvauksia sopimuslisenssin kautta. Erilaisia kokeiluja on olemassa, mikä on 
hyvä asia, kun sopimusmalleja kehitetään. Jonkinlainen seuranta 

 
oikeudenhaltijajärjestön aseman ja tehtävien osalta on säännöstasolla jo olemassa. Asiasta lienee myös 
odotettavissa lisäsääntelyä Euroopan yhteisön taholta, joten tältä osin ei esitys anna aihetta 
lisähuomautuksiin. 
 
Kappaleiden valmistaminen opetustoiminnassa ja tieteellisessä tutkimuksessa 
 
Kappaleiden tekeminen opetukseen ja tieteelliseen tutkimukseen on sallittu 14 §:ssä sopimuslisenssin 
nojalla radiossa tai televisiossa lähetetystä teoksesta ja muustakin julkistetusta teoksesta, jota ei ole 
valmistettu opetuksessa käytettäväksi, saa sopimuslisenssin nojalla valmistaa kappaleita. Sopimuslisenssi ei 
tarkoita vapaata käyttöä vaan delegointia hoitaa lupa ja korvaukset tiettyä menetelmää käyttäen. Tähän 
soveltuvat edellä mainitsemani yleiset huomautukset sopimuslisenssistä yleensä. 
Sopimuslisenssimahdollisuus ei siis koske minkäänlaisia opetuskäyttöön tarkoitettuja teoksia, vaan näiden 
käytöstä joudutaan aina sopimaan yksilöllisesti. Jos pykälätekstiin voisi toivoa teknisesti korostusta, niin se 
olisi toiveeni mukaan nimenomaan ei-sanan kohdalla. Tämän pienen sanan lukematta jättäminen muuttaa 
näet ajatuksenkin toiseksi. Tässä menee hyvin herkkä raja myös käytännössä. Mikä siis on juuri 
opetuksessa käytettäväksi valmistettu teos? Tekijöiden ja kustantajien kannattaakin vastaisuudessa aina 
ilmoittaa, että teos on tarkoitettu oppikirjaksi tai yleisesitykseksi käytettäväksi oppilaitoksissa (kuten on 
tehty esimerkiksi Oesch-Pihlajamaan teoksen, Patenttioikeus - keksintöjen suoja alkusanoissa s. 13.) 
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Voidaan myös kysyä, kenellä on todistustaakka asian suhteen. Lähtökohtaisesti se lienee kuitenkin 
mahdollisella 14 §:ään nojautuvalla käyttäjällä. Hänhän nojautuu poikkeussäännökseen. 
 
Samaan pykälään liittyen kiinnitän huomiota seuraavaan. Kasuistisesti laaditun 14 §:n 3 momentin 
soveltamisalaa ja samalla yleisön etua on laajennettu sallimalla teosten osittainen lainaaminen joko 
ylioppilaskokeessa tai muussa vastaavassa kokeessa. Tarkoitetaanko vastaavilla kokeilla valtakunnallisia 
kokeita vai minkä tahansa oppilaitoksen kokeita, ei helposti avaudu perusteluista, koska ne ovat tältä osin 
niukahkot. Tosin sen verran niistä ilmenee, että myös muut kuin kirjalliset teokset kuten esimerkiksi 
audiovisuaaliset teokset voivat tuolloin olla lainaamisen kohteina. Kasuistiset laaditut poikkeukset ovat 
aina hankalia, koska niitä voidaan joutua tarkistamaan, mutta nyt esitykselle on maamme erityiseen 
opetusjärjestelmään liittyvät perustellut syyt. 
 
Arkistojen, kirjastojen ja museoiden asema 
 
Eräät kulttuuri-instituutiot on pyritty asettamaan poikkeusasemaan tekijänoikeusmarkkinoilla. Toisaalta 
näille on pyritty antamaan muita käyttäjiä tehokkaampi asema tallennus-ja kulttuuritehtäviensä hoidossa. 
Tilanteet on jaettu turvakopiointiin, yleisölle välittämiseen ja lainaamiseen. Toisaalta erityisesti 
digitaaliympäristöä silmälläpitäen on pyritty määrittelemään rajat sallitulle vapaalle käytölle. Tämä on 
hyvä asia. Esitetty säännöstö, jota täydentävät asetusehdotuksen säännökset, ei ole lain helpoimpia. 
Säännöstö on parantunut aiemmista versioista. 
 
Käyttötavat voivat olla näissä laitoksissa monenlaisia, mutta tekijänoikeudelliselta kannalta tärkeimmät 
ovat aineistojen kopiointi ja yleisölle välittäminen (on line-siirto) sekä kappaleiden lainaaminen. 
 
Lakiteknisesti säännöstö on jaettu niin, että ensin on annettu säännökset turvakopioinnista ja kokoelmien 
järjestämistä varten tehtävästä kopioinnista (16 §). Toiseksi on annettu säännös teosten kappaleiden 
valmistamisesta yleisölle ja teosten välittämisestä yleisölle (16 a §), kolmanneksi teosten käyttämisestä 
vapaakappalekirjastoissa (16 b §), neljänneksi teosten käyttämisestä Suomen 
elokuva-arkistossa (16 c §), viidenneksi teosten käyttämisestä sopimuslisenssin nojalla po. laitoksissa (16 d 
ja 16 e sekä asetusehdotuksen pykälät). Pykälien jaottelu on sinänsä looginen ja käytännön toimintoja 
vastaava. 
 
Jos yleisöön suuntautuva käyttö tapahtuu näissä instituutioissa tutkimusta tai yksityistä opiskelua varten, 
niin vapaa yleisölle välittäminen voi tapahtua vain mainituin edellytyksin sanotuista tarkoituksista. Lisäksi 
käytön tulee tapahtua laitoksen tiloissa yleisölle välittämiseen varatuilla laitteilla. Muina edellytyksinä on, 
että käyttäminen voi tapahtua lisenssiehtoja kunnioittaen ja että muuhun tarkoitukseen tapahtuva kappaleen 
digitaalinen valmistaminen on estetty ja että teoksen välittäminen edelleen on estetty. 
Tämä erityisten edellytysten luettelo tekee säännöstöstä vaikeaselkoisen (16 a §:n 2 momentin säännökset). 
Lakiehdotuksen teksti viittaa siihen, että kaikkien edellytysten on täytyttävä samanaikaisesti. Toisaalta 
säännöksiä soveltavat konkreettisesti arkistojen, kirjastojen ja museoiden henkilöstö, joille tulisikin 
käytännössä taata mahdollisuus saada tietoja ja koulutusta tekijänoikeusasioista. 
 
Rajanveto käytännössä tapahtuu mainitun edellytysluettelon avulla. Sinänsä rajan vetäminen siihen, ettei 
teosta voi välittää yleisöön kuuluvalle henkilölle muuta kuin laitoksen omissa tiloissa asioivalle henkilölle 
tämän yksityistä opiskelua tai tutkimusta varten, on kohtuullinen. Tosin esimerkiksi kirjastojen 
henkilöstöäkään ei pitäisi asettaa liian vaikean tehtävän eteen esimerkiksi utelemaan laajalti asiakkaiden 
käyttötarkoituksista. Tosin tällaiset rutiinit pitäisi pystyä hoitamaan erilaisten tilauskaavakkeiden avulla. 
Säännöstön perusideana on ollut se, että kirjastot jne. eivät ryhtyisi kilpailemaan taloudellisesti kustantajien 
ja tekijöiden kanssa. Sinänsä säännöstö täyttänee nykyisellään sananvapauden vaatimukset. 
Oikeudenhaltijahan voi laatia suojatulle aineistoille käyttöehdot, joita tulee noudattaa. Joten säännöstössä 
olevia edellytyksiä ei sinänsä voida pitää perusoikeuksien vastaisina. 
 
Teosten käyttäminen vapaakappalekirjastoissa on erityissäännöksin järjestetty (16 a §). Tässä on tärkeätä 
tutkimuksen harjoittamisen turvaaminen ja aineiston tuhoutumisen estäminen. Nyt enimmät intressit lienee 



 

 

tyydytetty näihin tarkoituksiin tapahtuvalla kappaleiden valmistamisella. Esimerkiksi 16 b §:n mukainen 
avointen nettiaineistojen kopiointimahdollisuus on kulttuuriperinnön tallentamisen kannalta tärkeätä. Tämä 
on sopusoinnussa sananvapauden vaatimusten kanssa. 
 
Tekniikan kehittyessä voi osoittautua kuitenkin tarpeelliseksi tarkistaa säännöstöä tulevaisuudessa. 
 
Teosten käyttäminen Suomen elokuva-arkistossa 
 
Tietynlainen kopiointi ja yleisöön suuntautuva muunlainenkin käyttö on sallittu 16 c §:ssä. Ajatuksena on 
selkeästi ollut rajoittaa esimerkiksi ulkomaisten menestyselokuvien esittämistä vapaasti. 
Arkistoyhteydessäkin tämä olisi kiellettyä. Näet ulkomaisen tuottajan valmistamaa elokuvateosta ei saa 
käyttää edes tutkimukseen tai korkeakoulutasoiseen elokuvaopetukseen. Järjestelylle ei ole kuin toteavat 
perustelut s. 93. 
 
Sen sijaan muunlaiset elokuva-arkiston hallussa olevat elokuvat voidaan käyttää sanottuun tarkoitukseen. 
Käsittääkseni säännöstä (16 §:ää) on luettava niin, että siinä tarkoitetaan elokuvien esittämistä 
käytännöllisesti katsoen kokonaisuudessaan. Elokuvien sitaatinomainen käyttö eli esimerkiksi otosten 
esittäminen vaikkapa tieteellisen esitelmän yhteydessä täytyy voida olla mahdollista. Varsinaisen sitaatin 
valmistaminen esitelmään on mahdollista sitaattioikeuspykälän 
nojalla (TekijäL 22 §), ja sitaatin käyttö jo mielestäni esityksen 11 §:n 3 momentin nojalla (käsitelty myös 
edellä). Eli näin jo varsinainen TekijäL näyttäisi tarjoavan tämän ulkomaisen elokuvan osittaisen 
esittämisen mahdollisuuden (siteeraten). Samaa tukee se edellä todettu periaate, jonka mukaan 
tekijänoikeutta tulee käyttää aina sananvapauden kanssa sopusointuisella tavalla. Sen sijaan elokuvateosten 
esittäminen kokonaisuudessaan vapaasti ei ole mahdollista opetustoiminnassakaan (ks. perustelut s. 93). 
 
Teosten saattaminen vammaisten käytettäväksi 
 

Esityksessä on tehty tarpeelliset laajennukset teosten käytön turvaamiseksi vammaisten henkilöiden 
tarpeisiin (17 §). Säännös laajentaa vammaisten oikeuksia. Ei ole huomautettavaa perusoikeuksien kannalta 
vaan päinvastoin kannatettava järjestely. 
 
Opetuksessa käytettävät kokoomateokset 
 
Esitykseen sisältyy muutos siihen pakkolisenssimahdollisuuteen, että opetuksessa käytettäviin 
kokoomateoksiin saadaan ottaa korvausta vastaan tiettyjä aineistoja, kirjallisia teoksia ja sävellysteoksia 
(18 §). Tähän on tehty kavennus liittyen valmistustapaan: pakkolisenssi koskisi vain painamalla 
valmistettuja teoksia. Tämä on asianmukainen järjestely, sillä pakkolisenssi ei koskisi digitaaliseen 
muotoon saatettua teosta. Muutos on direktiivin vaatima. Toisaalta järjestely vastaisi nykyistä todellista 
tilannetta, ja olisi tulevaisuutta silmälläpitäen tekijöiden kannalta nykyistä oikeudenmukaisempi eikä 
kaventaisi tarpeettomasti yleisönkään oikeuksia. 
 
Teoksen kappaleiden levittäminen 
 
Tekijänoikeuden (levittämisoikeuden) raukeaminen teoskappaleiden levittämisen yhteydessä esitetään 
muutettavaksi yhteisraukeamisen suuntaan. Tämä kaventaa yleisön etuja aiemmasta. Oikeuden 
sammuminen eli raukeaminen on kytketty teoksen kappaleen ensimmäiseen myyntiin tai muutoin pysyvään 
luovuttamiseen Euroopan talousalueella. Esitys on kuitenkin yhteisön oikeuden vaatimusten mukainen. 
Lainausoikeuden hyväksi ja yksityiseen käyttöön hankitun teoskappaleen osalta, joka on myyty tai muutoin 
pysyvästi luovutettu (esimerkiksi Yhdysvalloista yksityisen ostama tieteellinen kirja), on tehty 
asianmukaiset poikkeukset. Esimerkiksi antikvariaatista Yhdysvalloista ostettu kirja - sen saisi nyt edelleen 
levittää, esimerkiksi myydä. Yleisön etuja lisätään tältä osin. Järjestelystä ei ole huomautettavaa 
perusoikeusnäkökulmasta. Yleisön edut on otettu huomion, eikä tekijänoikeus ole tässä tarpeettomasti 
venytetty, koska nyt on tehty järkevät poikkeuksen poikkeukset. 
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Teoskappaleen näyttäminen 

Kyse vain teknisistä muutoksista (20 §). Ne ovat asianmukaiset. 

Julkinen esittäminen 

Jumalanpalvelusmusiikin vapaan esittämisen poistaminen laista on asianmukainen järjestely kirkollisen 
musiikin säveltäjien varallisuusetujen näkökulmasta. Tällöin kirkkosäveltäjät saatetaan tasavertaiseen 
asemaan muiden säveltäjien kanssa. 
Julkinen esittäminen opetuksen yhteydessä 
 
Säännösesitys on asianmukainen (19 §). Elokuvien poikkeuksellista asemaa olen käsitellyt jö aiemmin 
 
 
 

Taideteosten käyttöä koskeva sopimuslisenssi 
 
Esityksen 25 a §:n tehty poikkeus taideteosten ottamiseksi näyttelyluetteloihin on asianmukainen 
tarkennus. Se ei salli taideteosten käyttämistä elektroniseen luetteloon, mikä tarpeettomasti kovertaisikin 
kuvataiteilijan oikeuksia. Tosin elektroniseenkin kopiointiin on annettu mahdollisuus sopimuslisenssin 
kautta nimenomaan kokoelman ylläpitäjälle, mikä on taidenäyttelytoimintaa helpottava muutos. Lisäksi 
pidättämällä tekijälle yksittäistapauksellinen kielto-oikeus on vielä varmistettu hänen asemansa. 3 
momentissa on mahdollistettu paitsi luettelokuvaaminen myös yleisön mahdollisuus kuvata julkiselle 
paikalle tai sen välittömään läheisyyteen liittyviä teoksia. Muotoilu on asianmukainenpa yleisön edut on 
asianmukaisesti turvattu. Rajanvetoja tulee tosin esiintymään, mutta niihin on tarve lähes aina. 
 
 
Alkuperäinen radio- ja televisiolähetys 
 
En puutu näihin säännösehdotuksiin (25 f-26 §:t). 
 
 
Hyvitys teoksen kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön 
 
Puutun esitykseen vain siltä osin kuin kyse on sen laitteen määrittelystä, joka aiheuttaa hyvityksen 
suorittamisen velvollisuuden. Esityksen mukaan sellainen on laite, johon teos voidaan tallentaa ja jota 
merkittävässä määrin käytetään teoksen kappaleen valmistamiseen yksityiseen käyttöön. Käsipuhelimia 
voidaan epäilemättä tulevaisuudessa käyttää ikään kuin tallennealusteina, mutta perusteluissa ei näytetä 
mainittavan näitä. Toisaalta asetus on tulossa, mutta olisi ehkä ollut kohtuullista ja järkevää sanoa jotakin 
asiasta jo perusteluissa (s. 106-107), ettei kaikkea jätetä asetuksen varaan. 
 
 
3 ja 5 luvun muutokset 
 
3 ja 5 luvun muutokset ovat osittain teknisiä ja tekniikan muutostarpeiden sanelemia. En puutu näihin 
muuta kuin lyhyesti 49 a §:n tavallisten valokuvien suojan asialliseen parantamiseen. Esityksen mukaan 
'tavalliset' valokuvat rinnastetaan oikeuksien osalta teosvalokuviin, jopa moraalisia oikeuksia koskevin osin 
(3 §). Eroksi jää suoja-aika. Koska teoskynnyksen arviointi juuri valokuvien osalta on vaikeaa, johtaa esitys 
tulokseltaan aiempaa aiempaa parempaan suojaan valokuville. Tästä ei kuitenkaan aiheutune haittaa 
tiedonvälityksenkään näkökulmasta. Normaalit rajoitukset koskevat myös 'tavallista' valokuvaa. 
Tekniset toimenpiteen ja oikeuksien sähköiset hallinnointitiedot 
 



 

 

Teknisten toimenpiteiden suoja laissa on tarpeellinen asia. Periaatteessa ei ole estettä sille, että suojattu 
aineisto on sähköisesti lukittu. Samoinhan voi kuka tahansa tehdä muullekin omaisuudelleen eli laittaa 
laillisen omaisuutensa lukkojen taakse, sekä sallia pääsyn ehtoja vastaan kuten pääsymaksua vastaan 
yksittäistapauksissa. Ongelmalliseksi voidaan nähdä kuitenkin sananvapauden toteuttamisen kannalta 
monenlaiset tietosisällöt. Kuitenkin yksityisen käytön osalta on annettu tarkennettuja lisäsäännöksiä 
yksityisen käytön turvaamiseksi. Perustelujen mukaan aluekoodia ei katsota tekniseksi suojaksi lain 
merkityksessä, mikä tarkoittaa, että laillinen saa suorittaa aluekoodin purkauksen itse (s. 124). Tämä on 
kohtuullista, jos kuluttaja on ostanut esimerkiksi tällaisen DVD -levyn ulkomailta. 
 
Muutenkin on nyt löydetty kohtuullinen ratkaisu oikeudenhaltijan ja käyttäjän (kuluttajan) etujen välillä. 
Lisäksi on olemassa riitojen ratkaisutie asian selvittämiseksi. 
 
Perusteluissa on aiempaa yksityiskohtaisemmin paneuduttu juuri teknisten suojakeinojen ja 
perusoikeuksien välisiin mahdollisiin ristiriitaisuuksiin, ja ainakin selvitetty niiden ratkaisemisen 
lähtökohdat tavalla, jota voidaan pitää kohtalaisen hyväksyttävänä (s. 149). 
 
 
Rikossäännökset 
 
Tekijänoikeusrikkomus, joka kohdistuu lähioikeuksiin tulee rangaistavaksi 60 §:n viittaussäännöksen 
kautta (56 a §). Jotenkin informatiivisempi eli lakia lukevella helpompi tapa olisi ollut yrittää näin suuressa 
uudistuksessa-kun olisi ollut tilaisuus- laittaa rikkomuspykälään viittaus lähioikeuksiin esim. ilmaisuin "tai 
lähioikeutta" taikka "tai tässä laissa suojattua muuta oikeutta" sanan "tekijänoikeutta" jälkeen. Teknisenä 
huomautus on sekin, että esityksen 56 a §:n viimeisen momentin (3.) viimeinen virke näyttää 
epätäydelliseltä. Siitä puuttunee verbi (predikaatti). 
 
 
 

Helsingissä huhtikuun 1 päivänä 2004 

OTT, dosentti (immateriaalioikeus) 
Helsingin yliopisto 

Rainer Oesch 
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«   VIESTINTÄMINISTERIÖ 

7.4.200
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Eduskunnan perustuslakivaliokunta 
 
 
 
 
 
 

Lausuntonaan hallituksen esityksestä laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta liikenne-ja viestintäministeriö 
esittää kunnioittavasti seuraavaa 

 
Tietoyhteiskunnassa tekijänoikeuskysymykset koskettavat jokaisen kansalaisen jokapäiväistä 
elämää. Tästä syystä liikenne- ja viestintäministeriö pitää erittäin valitettavana sitä, että 
tekijänoikeuslainsäädäntö on muutosesityksen jälkeenkin erittäin vaikeaselkoinen ja katsoo, 
uuden selkeämmän lain valmistelu tulisi aloittaa välittömästi. Muutosesityksen yksityiskohtien 
osalta ministeriö haluaa kiinnittää huomiota seuraaviin yksityiskohtiin: 

 
 

Taloudelliset oikeudet (2 §) 
 
 

Esityksen 2 §:n perustelut sisältävät uusia näkemyksiä linkityksen tekijänoikeudellisesta 
merkityksestä. Linkitys on ilmiönä valtioiden rajat ylittävä ja vielä varsin uusi eikä siitä ole 
olemassa vakiintunutta tulkintakäytäntöä. Liikenne- ja viestintäministeriö pitää perusteluissa 
käsiteltyjä asioita hyvin laajakantoisina ja esittää, että niihin ei otettaisi kantaa tässä 
yhteydessä. Asiaa ei tulisi säännellä perustelutekstissä esitetyin tulkinnoin, vaan sääntelyn 
tulisi olla laintasoista ja se tulisi siirtää valmisteltavaksi erikseen. 
 
Linkitystä koskevat kysymykset pitäisi liikenne-ja viestintäministeriön käsityksen mukaan 
ottaa huomioon myös sähköistä kaupankäyntiä sääntelevän direktiivin uudistuksen yhteydessä. 
 
Esityksen 2 §:n 3 momentin yksityiskohtaisissa perusteluissa (s. 78) pyritään ottamaan haltuun 
peer to peer -verkkoja koskeva ongelma. Esityksessä todetaan, että "Yleisölle välittämisestä on 
kyse myös silloin, kun tietoverkkoon kytkeytynyt käyttäjä sallii tietokoneensa muistilaitteen 
sisällön käyttämisen tietoverkon välityksellä muille verkon käyttäjille tällaisen toiminnan 
mahdollistavan tietokoneohjelmiston avulla (peer to peer)." Ministeriö kiinnittää huomiota 
siihen , että peer to peer -verkoissa käyttäjä ei itse liittyessään tai toimiessaan tällaisessa 
verkossa välttämättä tiedä, millaista materiaalia omalle päätelaitteelle tallentuu tai kenen 
tekijän materiaalia hänen päätelaitteellaan on tallennettu. Yksittäisen henkilön vastuu yleisölle 
tapahtuvasta välittämisestä ei voine perustua sellaiseen, josta henkilö itse ei ole tietoinen. 
Perusteluissa omaksuttu lähestymistapa antaa sellaisen kuvan, että peer to peer -verkoissa 
toimiminen saattaa henkilön tietämättäkin johtaa rikosoikeudellisen vastuuseen. Tämä 
puolestaan johtaa siihen, että peer to peer - verkoissa toirmminen olisi jo lähtökohtaisesti 
esityksen mukaan lainvastaista. Eri valtioiden tuomioistuimissa peer to peer -verkot sinänsä on 
kuitenkin katsottu täysin laillisiksi toimintaympäristöiksi. 
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Jakeluvelvoitteen alaisten ohjelmien lähettäminen (25 i §) 
 
Viestintämarkkmalain (393/2003) 134 §:n mukaan kaapelitelevisio-operaattorilla on 
velvollisuus siirtää verkossaan korvauksetta Yleisradio Oy:n ohjelmistot ja niihin liittyvät 
oheis-ja lisäpalvelupalvelut sekä toimiluvanvaraiset valtakunnalliset televisio-ja 
radiolähetykset. Esityksessä ehdotetaan tähän velvoitteeseen liittyvän 25 i §:n 1 momentin 
muuttamista siten, että siinä huomioidaan velvollisuuden laajennus. Liikenne- ja 
viestintäministeriö kannattaa esitettyä muutosta. Ministeriön mielestä tässä yhteydessä tulisi 
kuitenkin ottaa keskustelun alaiseksi myös pykälän 2 momentti. 
 
Voimassa olevan tekijänoikeuslain 25 i §:n 2 momentin nojalla tekijällä on oikeus korvaukseen 
myös siirtovelvoitteen alaisten ohjelmistojen edelleen lähettämisestä. Toistaiseksi korvauksia 
ei ole maksettu, koska tekijänoikeusjärjestöt ovat sitoutuneet olemaan perimättä niitä. Uuden 
viestintämarkkinalain eduskuntakäsittelyn aikana järjestöt antoivat vastaavan sitoumuksen 
edellyttäen, että myös siirtovelvollisuuden piiriin kuuluvat ohjelmistojen lähettäjäyritykset 
luopuvat korvausoikeudestaan. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö kiinnittää huomiota siihen, että kaksinkertaisen kor-
vausoikeuden mahdolliseksi tekevä 25i §:n 2 momentti asettaa televisio-ja . radiolähetyksiä 
kaapelitelevisioverkkojen kautta seuraavat vastaanottajat eriarvoiseen asemaan suhteessa 
radioteitse lähetyksiä seuraaviin vastaanottajiin. Kaksinkertaista korvausoikeutta voidaan pitää 
myös yleisradioyhtiöiden ja kaapelitelevisioyritysten kannalta kohtuuttomana. 

 
 
 

Teknisen suojauksen kiertämiskielto (50 a §) 
 
 

Liikenne-ja viestintäministeriö esittää, että silloin, kun kyse on laillisesta kiertämisestä, 
käytettäisiin esityksessä termiä purkaminen ja kun on kyse laittomasta kiertämisestä 
käytettäisiin termiä oikeudeton purku. Samalla terminologia yhdistyisi muun lainsäädännön 
kanssa, jossa on kyse teknisen suojauksen purusta, kuten esimerkiksi laissa eräiden suojauksen 
purkujärjestelmien kieltämisestä (117/2001) (jäljempänä suojauk-senpurkulaki) ja laissa 
yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta (565/1999). 
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HE 28/04 vp laiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta 
sekä 
HE 29/04 vp WIPOn tekijänoikeussopimuksen ja VVIPOn esitys- ja äänitesopimuksen 
hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta 

 
 
 

Tekijänoikeuslain muuttamista koskevaan esitykseen (HE 28/04 vp) sisältyy noin kymmenen sivun 

mittainen jakso säätämisjärjestyksestä. Jaksoa on jaoteltu niin, että siinä alussa tarkastellaan tekijän 

ja yhteiskunnan etujen tasapainottamisen yleistä luonnetta, tekijänoiketta perustuslain valossa ja 

tekijänoikeuden suhdetta erikseen sananvapauteen, sivistyksellisiin perusoikeuksiin ja 

elinkeinovapauteen ja sen jälkeen arvioidaan erikseen eräitä säännösehdotuksia perustuslain 

valossa. Perustelut ovat osin niin yleisiä, että niiden kantavuus ehdotuksen arvioinnissa jää 

epäselväksi. Joissain kohdin on vedottu sellaisiinkin perustuslainkohtiin, joiden merkitys tässä 

kohden näyttää haetulta (esim. oikeus työhön s. 147,1). Vaikka esityksen painotuksista voidaankin 

keskustella, voidaan siinä esitettyihin perustelutapoihin ja lopputuloksiin yleensä mielestäni yhtyä. 

Tarkastelen seuraavassa tämän vuoksi vain joitakin ehdotuksen yksityiskohtia. 
 

16 § ja 16 a §. Ainakin näissä säännöksissä annetaan valtuus valtioneuvoston 

asetuksella   säätää   ne arkistot  ja   yleisölle   avoimet   kirjastot,  joilla   on 

sopimuslisenssijärjestelyjen ulkopuolella valtuus ko. säännöksissä tarkoitettuun teoksen 

kappaleiden valmistamiseen ja välittämiseen. Ehdotetun 16 §:n perustelujen mukaan (s. 88) siinä 

tarkoitetut "säännökset ovat täysiä tekijänoikeuden rajoituksia, joiden nojalla säännöksen mukainen 

käyttö saa tapahtua lupaa hankkimatta ja korvausta maksamatta." Ne sisällölliset järjestelyt, joita 

säännöksillä, niiden perusteluilla ja esityksen liitteenä olevalla valtioneuvoston asetuksen 

luonnoksella tavoitellaan, eivät nähdäkseni mitenkään välttämättä ole ristiriidassa 

perustuslainsuojaa nauttivien oikeuksien (omaisuuden suojan) kanssa. Eräässä muussa suhteessa 

säännökset kuitenkin voivat olla hieman ongelmallisia perustuslain kannalta. 
 



 

 

Kuten em. perustelujen kohdassakin todetaan, kyseessä ovat selvät tekijänoikeuden rajoitukset. 

Kyseessä on siten säätely, joka koskee yhden perusoikeuden sisältöä ja rajoittamista. 

Perusoikeuksia koskevassa säätelyssä vakiintuneen käytännön mukaan perusoikeuden sisällön 

kannalta keskeiset säännökset on annettava laissa. Tätä käytännön linjaa tukee myös uuden 

perustuslain 80 §:n säännös, joka koskee asetuksenantajalle annettavaa säädösvaltaa. Ehdotetuissa 

säännöksissä osoitetaan nyt kyllä nähdäkseni riittävän tarkasti se, mitä rajoituksia ja millä 

edellytyksillä tekijän oikeuteen voidaan kohdistaa. Sen sijaan säännöksissä osoitetaan 

rajoittamiseen kompetentit toimipaikat ja toimijat vain ilmauksella " (asetuksella säädettävä) arkisto 

ja yleisölle avoin kirjasto (tai museo)" . Tätä säännöstekstin väljyyttä ei voi riittää korvaamaan se, 

että perusteluissa on kymmenen rivin verran kuvattu (s. 88,1) laitoksia, joita "voidaan hyväksyä", ja 

että nyt suunniteltu asetusteksti on toimitettu eduskuntaan tiedoksi. Se, että valtioneuvostolle laissa 

jätetään valta merkittävästikin laajentaa tai supistaa niiden laitosten piiriä, joissa ko. rajoituksia 

voidaan toteuttaa, ei mielestäni ole kunnolla sopusoinnussa perusoikeuksien rajoittamissäätelylle 

laissa asetettvan tarkkuusvaatimuksen kanssa. 
 
 
 

16 e §. Säännöksellä annetaan valtioneuvostolle valtuus antaa asetuksella tarkempia säännöksiä 16 

ja 16 a -16 c §:n mukaisesta teoksen kappaleiden valmistamisesta ja käyttämisestä ko. säännöksissä 

tarkoitetuissa kirjastoissa ja arkistoissa ja museioissa. Säännös korostaa edellä jo viitatun 

asetuksenantovallan merkitystä varsinkin kun otetaan huomioon, että tässä tarkoitettu tarkempien 

säännösten antamisvalta voi perustelujenkin mukaan (s. 94, I ) merkitä myös laitosryhmää tai 

yksittäistä laitostakin koskevien säännösten antamista. Tekijänoikeuden kannalta tässä ehkä 

merkittävintä on säännöksen 2 momentissa tarkoitettu valta antaa säännöksiä teoksen välittämisestä 

yleisöön kuuluvalle henkilölle. Minusta tässäkin voidaan perustellusti kysyä, tulevatko 

perusoikeuden suojaa koskevat rajoittamisvaltuudet riittävän tarkasti osoitetuksi jo lakitekstissä. 
 

26 §. Säännös on sopimuslisenssijärjestelyjä koskeva eräänlainen perussäännös, johon liittyvät eri 

alakohtaiset ko. järjestelyyn pohjaavat säännökset, kuten esim. arkistoja ja kirjastoja koskeva 16 d 

§. Minusta järjestelyä sinänsä voidaan eri syistä (teoksen sinänsä pitää jo olla laillisesti käyttäjällä, 

tekijällä on kielto-oikeus sektorikohtaisten säännösten perusteella, painavat käytännön syyt 

puoltavat kollektiivista järjestelyä) pitää omaisuudensuojan kannalta hyväksyttävänä. 

Periaatteellisesti hieman ongelmallisena voidaan kyllä pitää sitä, että sopimuslisensioinnin 

perusteella luvan saanut käyttäjä voi käyttää sellaistakin teosta, jonka tekijää järjestö ei edusta. 

Tekijällä on tällöin kyllä oikeus käytön kieltämiseen. Sen sijaan voidaan kysyä, onko hänellä enää 

tällaisissa sopimuslisenssitilanteissa toimivaa oikeutta disponoida omasta tekijänoikeudestaan, ts. 



 

 

tehdä sitä/sen käyttämistä koskevia taloudellisia sopimuksia. En tunne käytännön tilanteita. Jos 

säätely merkitsee käytännössä sitä, että tekijällä , jota ko. järjestö ei edusta, ei käytännössä ole 

muita mahdollisuuksia kuin käytön kieltäminen tai täysin sopeutuminen lisensiointijärjestelmään ja 

sitä kautta tuleviin tuloihin, ei säätely oikein hyvin istu omaisuusarvoisen edun haltijalla yleensä 

olevan valtaan disponoida tästä edustaan. Tiettyä epäselvyyttä tällaisen tekijän, jota ko. järjestö ei 

edusta, oikeuksien merkityksen säilymiseen tuo sekin, että 26 §:n 4 momentissa tarkoitettu 

korvauksen saamismahdollisuus silloin , kun järjestön edustamille tekijöille ei makseta korvausta, 

näyttäisi jättävän sanotun korvauksen määrän/määräytymisperusteen täysin avoimeksi. 
 

26 a §. Säännös koskee ns. kasettimaksua eli hyvitystä, jota ääni- tai kuvanauhan tai muun laitteen, 

johon teos voidaan tallentaa, valmistajan tai maahantuojan on suoritettava, jos ko. nauhaa tai laitetta 

merkittävässä määrin käytetään teoksen kappaleen valmistmaiseen yksityiseen käyttöön. 

Kasettimaksu sisältyy nykyiseenkin lakiin. Tämä seikka ei poista maksun tiettyä erikoislaatuisuutta. 
 

Maksua ei ole pidetty verona, vaikka se eräissä kohdin tulee lähelle esim. metsänhoitomaksua, jota 

on pidetty valtiosääntöoikeudellisesti verona (pevl 1/98 vp). Sitä ei voida pitää myöskään PL 81,2 

§:ssä tarkoitettuna maksuna valtion viranomaisen virkatoimista tai palveluista tai muusta 

toiminnasta. Sitä ei voida pitää myöskään ainakaan tyypillisenä yksityisoikeudellisena 

(sopimusvelvoitteisiin tai sopimusrikkomuksiin perustuvana) suoritusvelvoitteena. 

Määräytymistavaltaanhan maksu tulee lähemmäksi veroa kuin yksityisoikeudellisia velvoitteita: 

maksun suuruuden määrää ministeriö laissa yleisesti osoitettujen kriteerien pohjalta, maksu 

kannetaan laissa osoitettua tehtävää hoitaville, ministeriön hyväksymille järjestöille ja näiden 

järjestöjen on käytettävä kertyneet varat lain osoittamalla tavalla. Sopimuspohjaisuutta maksuun ei 

tuo vielä se, että sen maaräämismenettelyssä neuvotellaan maahantuojia ja tekijöitä edustavien 

järjestöjen kanssa. Velvoitteen yksityisoikeudellisuuteen soveltuu huonosti sekin, että maksut 

käytetään Suomessa käytettyjen teosten tekijöiden "yhteisiin tarkoituksiin" (26 b §), ilman että 

maksun suorittajien tarvitsee olla missään sopimussuhteissa ko. tekijöihin ja ilman että heidän edes 

väitettäisiin rikkoneen joidenkuiden tekijänoikeutta. (Maksussa ei siten ole myöskään kysymys 

lainrikkomiseen liitetystä sanktiosta.) Voidaan myös todeta, että direktiiveissä ei ole, jos olen 

ymmärtänyt oikein, edellytetty juuri tällaisen maksujärjestelmän soveltamista. 
 

Selkeys minusta vaatisi kannanottoa siihen, missä määrin lainsäädännössä voidaan kehitellä 

maksuvelvoitteita, jotka eivät ole veroja eivätkä valtiosäantöisiä maksuja (PL 81,2 §) eivätkä 

sopimusperusteisia ( tai sopimusrikkomukseen perustuvia) suoritusvelvoitteita eivätkä 

lainvastaiseen menettelyyn liittyvä sanktionluontoisia suorituksia. Joustavuus saattaisi puoltaa sitä, 



 

 

että uusia suoritusvelvollisuustyyppejä voidaan esteittä kehitellä tavallisessa laissa. Se. että kyseessä 

on valta puuttua yksilön omaisuudensuojaan, ja tähän seikkaan liittyvät käytännöt näyttävät 

kuitenkin pitkälle puoltavan muotopakoisuutta. ts. sitä että tavallisella lailla ei voida vapaasti 

kehittää uusia suoritustyyppejä, joihin verotusta, maksuja (PL 81,2 §). sopimusoikeutta ja 

lainnvastaisuuden seuraamuksia koskevien säännöstöjen ohjaus ei ulotu. 
 

Em. maksun erityislaatuisuuden lisäksi pari yksityiskohtaa 26 a §:ssä ansaitsee vielä huomiota. 

Säännöksen 2 momentin lopun mukaan jälleenmyyjällä on oikeus vaatia suorittamansa maksu 

valmistajalta tai maahantuojalta "taikka toiselta jälleenmyyjältä". Perustelujen mukaan kyseessä on 

regressioikeus, ts. maksun suorittamaan joutunut voi periä sen toiselta, joka asiallisesti olisi 

varsinaisen maksuvelvollinen. Perustelujen mukaan toista jälleenmyyjää koskevalla viittauksella 

tarkoitetaan tässä maksun perimistä "vastuuketjussa edellä olevilta jälleenmyyjiltä". Pykäläteksti on 

kuitenkin kirjoitettu tätä perusteluissa viitattua tarkoitusta oleellisesti väljemmäksi ja vaatisi siksi 

täsmentämistä. 
 

Säännöksen 3 momentin mukaan opetusministeriö säätää asetuksella, mitkä laitteet kuuluvat 1 

momentissa tarkoitetun maksun piiriin, ja mikä on maksun suuruus. Momentin mukaan maksu lulee 

vahvistaa sellaiseksi, että sitä voidaan pitää sopivana hyvityksenä teosten kappaleiden 

valmistamisesta yksityiseen käyttöön, ja samalla tulee ottaa huomioon se, missä määrin yksityisen 

kappaleen valmistamisen estäviä teknisiä toimenpiteitä on käytetty yleisön saataviin saatettujen 

teosten suojana. Minusta tämä lakitekstin ohjaus jättää ministeriölle oikeudellisesti varsin väljän 

liikkumatilan maksun määräämisessä. Tätä liikkumatilaa ei oikeudellisesti kavenna se, että 

ministeriön on säännöksen mukaan neuvoteltava ko. järjestöjen kanssa. Ministeriön harkintavallan 

merkitystä korostaa tässä se. että kyse on perusoikeuden rajoittamisesta (sen suojaamaan etuun 

puuttumisesta). Harkintavallan ongelmallisuutta korostaa tässä tavallaan myös se, että lainsäätäjä on 

velvoitteen suuruuden osalta sidottu aika tarkkaan laissa säätelyyn määrätessään veroja, 

vastikkeellisuuteen perustuvia maksuja (PL 81,2 §) taikka sanktionluotoisia rahasuorituksia. Miksi 

tässä olisi hyväksyttävää suurempi väljyys, kun kyse ei ole sopimusperusteisesta 

maksuvelvoitteesta? 
 

(Mitä muuten tarkoittaa se. että säännöksen 3 momentin mukaan asetuksella sekä säädetään 

"maksun suuruus" että vahvistetaan "yläraja, jota maksu ei saa ylittää"?) 
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Eduskunnan perustuslakivaliokunta 20.4.2004 klo 10.00 
 
 

Asia: Hallituksen esitys 28/2004 vp laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta 

sekä 29/2004 vp YVTPOn tekijänoikeussopimuksen ja WIPO:n esitys-ja äänitesopimuksen 

hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta. 
 
 

Hallituksen esitys 28/2004 vp ja sen tausta 
 
 

Hallituksen esitys 28/2004 vp vastaa keskeiseltä sisällöltään perustuslakivaliokunnan 

käsiteltävänä vuonna 2003 ollutta lakiesitystä 177/2002 vp, jonka käsittely eduskunnassa 

raukesi vaalikauden päättymiseen. Lakiesityksen tuolloisen valiokuntakäsittelyn yh-

teydessä useat perastuslakiasiantuntijat esittivät painokasta kritiikkiä mm. 

tekijänoikeuslainsäädännön vaikeaselkoisuutta ja tulldnnanvaraisuutta kohtaan. 

Asiantuntijat pitivät lakiesityksen valmistelua puutteellisena myös siinä suhteessa, että 

esityksessä ja sen perusteluissa korostettiin varsin yksipuolisesti tekijätahojen oikeuksien 

suojaamista, mutta toisaalta erilaisten käyttäjätahojen perusoikeuksien merkitys 

sivuutettiin esityksessä lähes tyystin. Esimerkiksi omassa lausunnossani 

pemstuslaMvaliokunnalle esitin tuolloin ehdotuksen yksipuolisuudesta seuraavaa: 
 
 

"Esitys on kuitenkin kirjoitettu jokseenkin yksinomaan tekijöiden ja oikeudenhalti-
joiden oikeuksia korostavasta näkökulmasta eikä asiaa ole juurikaan arvioitu 
sääntelyn muiden osapuolten ja intressitahojen perusoikeuksien toteutumisen 
kannalta. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että tietoyhteiskunnan problematiikkaa 
lähestytään esityksessä pitkälti tieto- ja viihdeteollisuuden intressien suunnasta 
kiinnittämättä sanottavaa huomiota tiedon käyttäjien sivistyksellisiin ja tiedollisiin 
tarpeisiin ja oikeuksiin. Tämä yksipuolinen tarkastelukulma on ehkä ymmärrettä-
vissä kyseisen lainsäädäntöalan erityisperinteen ja osin myös kansainvälisen 
sääntelyn valossa. Kuitenkin se tekee hyvin vaikeaksi arvioida, mitä ehdotettu 



 

 

sääntely merkitsee eri osapuolten perusoikeuksien toteutumisen kannalta kun asiaa 
on esityksessä arvioitu etupäässä vain oikeudenhaltijatahojen näkökulmasta." 

 

Myös eduskunnan sivistysvaliokunta kiinnitti kirjeessään opetusministeriölle (18.2.2003) 

huomiota tuolloisen lakiesityksen vaikeaselkoisuuteen ja valmistelun puutteisiin sekä 

suositti, että kiireellisesti pyrittäisiin toteuttamaan ainoastaan Euroopan unionin tietoyh-

teiskuntadirektiivin (2001/29/EY) kannalta välttämättömät kansalliset lainsäädäntötoi-

menpiteet ja muut muutokset tekijänoikeuslakiin sisällytettäisiin vasta ''myöhemmin 

annettavaan ja perusteelliseen jatkovalmisteluun pohjautuvaan esitykseen". Nyt 

käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä todetaan (s. 76/1), että aiemmassa 

eduskuntakäsittelyssä esitetyt "näkökohdat ja kommentit on pyritty ottamaan huomioon 

esityksen jatkovalmistelussa". Lakiesitystä ei kuitenkaan ole muutettu 

sivistysvaliokunnan suosittamalla tavalla, vaan esitys sisältää jokseenkin samat 

säännösehdotukset kuin aiempikin esitys. Joiltakin osin säännösten sanamuotoja on kyllä 

nyt tarkistettu, mutta niihin perasongelrniin ja yksipuolisuuksiin, joihin lakiesityksen 

edellisellä käsittelykierroksella kiinnitettiin huomiota, eivät tarkistetutkaan 

säännösehdotukset näyttäisi tuovan olennaisia parannuksia. 
 
 

Säätämisjärjestysperusteiut 
 
 

Valtiosääntöiseltä kannalta merkittävin muutos aiempaan verrattuna uudessa 

ehdotuksessa lienee se, että säätämisjarjestysjaksoa lain yksityiskohtaisissa perusteluissa 

on nyt huomattavasti laajennettu. Seuraavassa pyrin arvioimaan, riittävätkö uudistetut 

säätämisjärjestysperusteiut tasapainottamaan esitystä aiempaan verrattuna ja 

hälventämään niitä epäilyjä, joita edellisen lakiehdotuksen perustuslaillisuuteen 

kohdistui. Tietoisena siitä, että perustuslakivaliokunnalla on tilaisuus kuulla myös 

tekijänoikeuskysymyksiin perehtyneitä substanssiasiantuntijoita pitäydyn arviossani 

lähinnä eräisiin sellaisiin perusoikeusjärjestelmää ja perusoikeuksien välistä tasapainoa 

koskeviin yleisluonteisiin näkökohtiin, joihin käsillä oleva lakiehdotus antaa aihetta. 

Esityksen uusiin säätämisjärjestyspemsteluihin liittyy eräitä kritiikille alttiita 

näkökohtia. Varsinkin perustelujen alkupuolella korostuu edelleen varsin 

tekijäkeskeinen näkökulma ja niissä painotetaan vahvasti niitä etuja, joita tekijöiden, 
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tuottajien ja kustantajien oikeuksien mahdollisimman vahvaan suojaamiseen liittyy. 

Säätämisjärjestysperustelujen yleisessä osassa ei toisin sanoen pyritä ottamaan etäisyyttä 

kyseisen sääntelyalan traditionaaliseen lähestymistapaan ja hakemaan aitoa tasapainoa 

kaikkien niiden eri intressitahojen perusoikeuksien toteuttamisen välille, joiden 

oikeusasemaan esitys vaikuttaa. Tekijätahojen etujen suojaamisen ohella perustelujen 

alkuosassa korostetaan kyllä tarvetta turvata eräitä yhteiskunnan intressejä 

rajoittamalla tekijöiden oikeuksia, mutta kysymyksiin muiden yksityisten osapuolten 

perusoikeuksien toteutumisesta ei tässä asiayhteydessä suoraan viitata. Tällainen 

peruslähestymistapa on ongelmallinen, sillä kysymyksessä ei ole lainsäädäntö, joka ensi 

sijassa sääntelisi tekijätahojen ja julkisen vallan välisiä vertikaalisuhteita vaan ennen 

kaikkea yksityisten toimijoiden välisiä horisontaalisuhteita. Nykyisen 

perusoikeuskäsityksen mukaan tämänkaltaisessa lainsää-däntötilanteessa tulisi 

tasapuolisesti analysoida lakiehdotuksen merkitystä kaikkien niiden yksityisten 

osapuolitahojen näkökulmasta, joiden perusoikeuksiin sääntely vaikuttaa ja pyrkiä 

luomaan sääntelyllä sellainen optimaalinen tasapaino, joka turvaisi eri osapuolten 

perusoikeuksien toteuttimisen mahdollisimman laajasti. Perusteluissa nyt omaksuttua 

lähestymistapaa kuvaa hyvin niihin sisältyvä toteamus, jonka mukaan 

tekijänoikeussaäntelyllä ja tekijänoikeuksien rajoituksilla on takanaan yli satavuotinen 

historia ja että osa alan sääntelystä on syntynyt "kauan ennen nykyaikaisen perusoikeus-

käsityksen ja esimerkiksi uudenaikaisen sananvapausdoktriinin syntymistä" (s. 141/11). 

Perusoikeusjärjestelmän toteutumisen näkökulmasta ei ole kuitenkaan hyväksyttävää 

ajatella, että jonkin sääntelyalan pitkäkään traditio oikeuttaisi sivuuttamaan nykyiseen 

perastoslaldimrne perustuvat normatiiviset vaatimukset. 
 
 

Tekijänoikeuden valtiosääntöinen perusta 
 
 

Esityksen säälärmsjärjestysperusteluissa tekijänoikeus jaotellaan alan perinteen 

mukaisesti taloudellisiin oikeuksiin ja moraalisiin oikeuksiin. Tähän käsitejaotteluun 

tukeutuen katsotaan, että tekijöiden taloudelliset oikeudet kuuluvat PL 15 §:n mukaisen 

omaisuudensuojan piiriin. Sen sijaan moraalisten oikeuksien perustuslainsuoja jää 

esityksen perusteella kyseenalaiseksi. Joko ne eivät nauti lainkaan perustuslainsuojaa tai 



 

 

sitten ne nauttivat suojaa mm. PL 7 ja 10 §:n perusteella. Tältä osin 

säätämisjärjestysperustelut eivät nähdäkseni anna osuvaa kuvaa siitä valtiosääntöisestä 

perustasta, jonka varaan tekijänoikeuden perustuslainsuoja rakentuu. 
 

Kuten tunnettua, perustuslaissamme ei ole nimenomaista säännöstä, joka turvaisi 

tekijänoikeutta. Myöskään Euroopan ihmisoikeussopimuksessa tai YK:n KP-

sopimuksessa ei asiasta ole nimenomaisesti säädetty. Sen sijaan esimerkiksi EU:n 

pemsoikeuskirjan omaisuudensuoja-artiklan toiseen kohtaan sisältyy erityinen maininta, 

jonka mukaan "teollis- ja tekijänoikeudet turvataan". Tekijän oikeuksien suojaan 

viitataan myös YK:n vuoden 1966 TSS-sopimuksessa (SopS 6/1976). Sen 15 artiklassa 

määrätään: 
 

1. Tämän yleissopimuksen sopimusvaltiot tunnustavat jokaiselle oikeuden: 
a) ottaa osaa kulttuurielämään; 
b) päästä osalliseksi tieteen kehityksen ja sen soveltamisen eduista; 
c) nauttia tieteellisten, kirjallisten tai taiteellisten tuotteidensa henkisille ja aineellisille eduille 
suodusta suojasta, (kurs. P.L.) 

 

2. Tämän yleissopimuksen sopimusvaltioiden on tämän oikeuden täydellisen toteuttamisen saavuttamiseksi 
ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotka ovat välttämättömiä tieteen ja sivistyksen säilyttämisen, kehittämisen ja 
levittämisen kannalta. 
3. Tämän yleissopimuksen sopimusvaltiot sitoutuvat kunnioittamaan tieteelliselle tutkimukselle ja luovalle 
toiminnalle välttämätöntä vapautta. 
4. Tämän yleissopimuksen sopimusvaltiot tunnustavat ne edut, jotka koituvat tieteen ja sivistyksen alalla 
solmittavien kansainvälisten yhteyksien ja kansainvälisen yhteistoiminnan kannustamisesta ja kehittämisestä. 

 

Tässä sopimusartiklassa tieteellisten, kirjallisten ja taiteellisten tuotteiden tekijöiden 

etujen suojaaminen on siis sijoitettu kiinteäksi osaksi säännöskokonaisuutta, joka turvaa 

mm. jokaisen oikeutta ottaa osaa kulttuurielämään sekä päästä osalliseksi tieteen 

kehityksestä ja jossa sitoudutaan turvaamaan tieteellisen tutkimuksen ja luovan 

toiininnan vapautta. Samoin on tärkeätä huomata, että kyseinen artikla edellyttää suojaa 

niin tekijöiden henkisille kuin aineellisillekin eduille. 

Laajassa mielessä ymmärrettynä (mm. PL 22 §:n välityksin) tämäkin TSS-sopimuksen 

artikla on osa Suomen voimassaolevaa perusoikeusjärjestelmää. Kyseisen artiklan kanssa 

ei olisi sopusoinnussa omaksua omiin perasoikeussäännöksiimme nähden sellaista 

tulkintatapaa, että vain tekijöiden selkeästi varallisuusarvoiset edut kuuluisivat perustus-

lainsuojan piiriin kun taas persoonallisuusoikeudet jätettäisiin tämän suojan 

ulkopuolelle. Tulkinnan lähtökohtia on sen sijaan nähdäkseni haettava 
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perasoikeusjärjestelmäirirne kokonaisuuden suunnasta. Useiden perustuslain 

vapausoikeussäännösten (esim. PL 1.2, 7.1, 9.1, 10.1, 11, 12 ja 18 §) luettuna yhdessä 

sivistyksellisten oikeuksien (PL 16 §) kanssa voidaan nähdä heijastavan yleisempää 

pyrkimystä turvata mm. yksilöiden vapautta ja itsemääräämisoikeutta samoin kuin 

tukea heidän mahdollisuuksiaan oman maailmankuvansa ja identiteettinsä 

rakentamiseen sekä persoonallisuutensa kehittämiseen. Tämän suuntaisen tulkintatavan 

kautta yksilön tieteellisen ja taiteellisen samoin kuin muunkin luovan toiminnan ja sen 

tulosten voidaan katsoa varsin luontevasti kuuluvan perustuslaillisen 

suojajärjestelmämme piiriin, vaikkei tekijänoikeutta nimenomaisesti perustuslain 

tekstissä mainitakaan. Omaisuudensuoja (PL 15 §) on tästä näkökulmasta pikemminkin 

yksi tekijänoikeuksien perustuslaillista suojaa täydentävä kiinnekohta kuin sen 

yksinomainen tai edes pääasiallinen perusta. 
 

Lisäksi omaisuudensuojankin osalta on korostettava, että kyse on ennen muuta yksilöitä 

eikä mitään abstrakteja varallisuusetuja suojaavasta perusoikeudesta. Säännöksen 

ensisijaisena tarkoituksena ei ole suojata esimerkiksi tekijänoikeutta instituutiona tai 

taata tietyille investoinneille määrätynsuuruista katetta vaan suojata yksilöä ja hänen 

keskeisiä varallisuusetujaan. Erityisesti sellaiset varallisuusedut, joilla on läheinen 

kytkentä yksilön persoonaan ja hänen muiden perusoikeuksiensa toteutumiseen ja 

käyttämiseen, nauttivat tehokkainta perustuslainsuojaa. Sen sijaan lainsäätäjällä on 

vapaammat kädet säännellä sellaisia varallisuusetuja, joiden persoonallinen liityntä ei 

yhtä kiinteä (ks. lähemmin Länsineva 2002, s. 234-243). Perustuslaista ei siten voida 

suoraan johtaa esimerkiksi sellaista vaatimusta, että tekijänoikeuksia tulisi kohdella 

oikeudellisessa sääntelyssä täysin yhdenmukaisella tavalla riippumatta siitä, ovatko ne 

alkuperäisten tekijöiden hallussa vai onko ne siirretty esimerkiksi pörssiyhtiöille tai 

muille vastaaville tahoille. Kokoavasti siis voidaan todeta, että tekijänoikeuden 

perustuslainsuoja on vahvimmillaan silloin kun on kyse tekijän persoonaan läheisesti 

kytkeytyvistä luovan toiminnan tuloksista. 
 
 

Suhde muihin perusoikeuksiin 
 
 



 

 

Varallisuusetujen perustuslainsuoja ei yleensä ole ehdotonta, vaan niitä joudutaan varsin 

tyypillisesti suhteuttamaan muihin perusoikeuksiin ja yleisiin etuihin. Nykyoloissa ei ole 

mitään syytä olettaa, että tekijänoikeuskontekstissa tilanne merkittävästi poikkeaisi 

edellä kuvatusta tyypillisestä asetelmasta. Näin ollen tekijänoikeudellisen lainsäädännön 

traditionaalisiin lähtökohtiin ja systematiikkaan kiinnittyvä ajatus mahdollisimman 

laajasta tekijänoikeudesta ikään kuin lähtökohtaolettamana tai pääsääntönä ei ole 

yhteensopiva nykyisen perasoikeusjärjestelmämme ja siihen olennaisesti liittyvän 

yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksen kanssa. Talloinhan muiden kuin tekijöiden 

oikeuksien turvaamiseen liittyviin sääntelyihin jouduttaisiin suhtautumaan jonkinlaisina 

pääsääntöä koskevina poikkeuksina, joita olisi tulkittava mahdollisimman suppeasti. 

Pikernminlrin on perusteltua ajatella, että tekijänoikeuden sisältöä määrittävät 

säännökset yhdessä tekijänoikeuden "rajoitusten" kanssa määrittävät, millaisia 

oikeuksia kuuluu yhtäältä tekijöille ja toisaalta muille henkilötahoille (näin myös esim. 

Haarman 1999, Tekijänoikeus ja lähioikeudet, s. 120). 
 

Seuraavaksi on olennaista kysyä, voidaanko nyt esitettyjen säännösehdotusten ja niitä 

koskevien säätämisjärjestysperustelujen perusteella varmistua siitä, että lakiehdotus 

takaa riittävän tasapainon toteutumisen tekijätahojen ja muiden henkilötahojen 

perusoikeuksien välillä sekä turvaako se riittävän tehokkasti myös perustuslailliselta 

kannalta tärkeitä yleisiä intressejä. Yleisenä lähtökohtana lienee pidettävä sitä, että 

lainsäätäjällä on kohtalaisen laaja harkintavalta määrittää sopivaa tasapainoa tällaisessa 

asetelmassa. Tämän lakiesityksen osalta on myös tärkeätä huomata, että kysymys ei ole 

ainoastaan kotimaisen lainsäätäjän harkinnasta riippuvasta asiasta, vaan merkittävä osa 

uudesta sääntelystä perustuu sitoviin kansainvälisiin velvoitteisiin. 

Esityksen säatämisjärjestyspemsteluissa tarkastellaan tekijänoikeuden suhdetta mm. PL 

12 §:ssä turvattuun sananvapauteen, PL 16 §:ssä turvattuihin sivistyksellisiin oikeuksiin 

sekä PL 18 §:ssä turvattuun elinkeinovapauteen. Myös kysymyksiä eräiden yksittäisten 

säännösehdotusten suhteesta yksityiselämän suojaan sekä yhdenvertaisuuden toteutumi-

seen säätämisjärjestysperusteluissa sivutaan. Samoin nostetaan esille kysymys siitä, miten 

tekijänoikeuden suojaksi asetettu tekninen suojakeino voi rajoittaa esimerkiksi tallenteen 

ostajan mahdollisuuksia käyttää hyväkseen hankkimaansa omaisuutta. Näitä perusteluja 



56 

 

lukiessa ei voi täysin välttyä vaikutelmalta siitä, että kysymys on jossakin määrin "päälle 

liimatusta" argumentaatiosta, joka ei ole juurikaan vaikuttanut ehdotettujen säännösten 

muotoiluun. Tätä näkemys saa tukea myös kun vertailee nyt käsillä olevia 

säännösehdotuksia hallituksen esitykseen 177/2002 vp. 
 

On myös korostettava sitä, että tekijänoikeuslain säännökset ja niihin nyt ehdotetut 

muutokset erilaisine keskinäisine viittaussuhteineen muodostavat varsin vaikeasti 

avautuvan kokonaisuuden, jonka erilaisia vaikutuksia on varsin hankala arvioida luotet-

tavasti pelkästään lakitekstin valossa. Yleisesti ottaen ehdotukseen ei nähdäkseni sisälly 

sellaisia säännöksiä, jotka yksiselitteisesti merkitsisivät tekijänoikeuslainsäädännön 

olennaista muuttamista sellaiseen (nykyistä ongelmallisempaan) suuntaan, jota ei voitaisi 

perusoikeuksien välisen tasapainon toteutumisen näkökulmasta pitää hyväksyttävänä. 

Tältä kannalta arveluttavimpia lienevät esityksen 5 a luvun teknisiä suojakeinoja ja 

niiden kiertämistä koskevat säännösehdotukset. Niiden osalta sääntelyn tasapuolisuus ei 

ole ainakaan riidattomasti todettavissa, vaan yleisvaikutelmaksi jää, että kyseinen 

sääntely painottaa varsin painokkaasti tekijätahon etuja, mutta jättää kuluttajan edut 

varsin niukalle huomiolle. 
 

Perustuslailliselta kannalta kenties keskeisimmät ongelmat ehdotuksessa liittyvät siihen, 

että esimerkiksi teosten käyttäjien voi tämän sääntelyn perusteella olla vaikea päätellä, 

milloin kysymys on teosten laillisesta ja milloin lainvastaisesta käytöstä, ja milloin kenties 

siirrytään rangaistavan tai amakin hyvitysvelvollisuuden perustavan käytön puolelle. 

Tässä suhteessa esimerkiksi ehdotuksen 11.5 §:n ja 56 a §:n välinen suhde on varsin 

vaikeaselkoinen ja sääntelyä olisi niin ollen pyrittävä selkeyttämään. 
 
 

Loppuarvio 
 
 

Jos hallituksen esitys 28/2004 vp katsotaan aiheelliseksi esimerkiksi direktiivin imple-

mentointivelvoitteen toteuttamiseksi hyväksyä eikä säännösten sisältöä ole mahdollista 

eduskuntakäsittelyssä olennaisesti selkiyttää, on aiheellista korostaa siitä, että tekijänoi-

keuslamsäädännön kokonaisuudistukseen olisi syytä ryhtyä pikaisesti. Siinä määrin 



 

 

vaikeaselkoisesta sääntelystä nyt on kysymys, että aidot oikeusturvaongelmat ovat täysin 

mahdollisia. Lain kokonaisuudistushankkeen yhteydessä perusoikeusnäkökulma on 

otettava alusta asti täysipainoisesti mukaan. 
 

Lain soveltamista silmälläpitäen saattaisi tässä vaiheessa myös olla aiheellista korostaa 

tiettyä varovaisuusperiaatetta. Kun lakitekstissä ei aivan optimaalisesti ja tasapainoisesti 

ole ollut mahdollista ottaa huomioon nykyisen perusoikeusjärjestelmän kaikkia vaati-

muksia, tulee esimerkiksi tuomioistuinten pyrkiä toiminnassaan tasapainottamaan eri 

intressitahojen oikeuksia ja välttää mlldnnanvaraisissa tilanteissa soveltamasta kyseistä 

lakia "ankarimman mukaan". 
 
 

Hallituksen esitys 29/2004 
 
 

Vaikka tähänkin esitykseen sinänsä pätevät monet niistä kriittisistä näkökulmista, joita 

olen edellä nostanut esiin, ei tämän esityksen hyväksymiseen ja voimaansaattamiseen 

nähdäkseni liity yhtä merkittäviä perustuslailhsia ongelmia kuin edelliseen 

lakiesitykseen. 
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
 
 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 

luvun muuttamisesta (HE 28/2004 vp). 
 
 
 
 
1. Lähtökohtia 

 

Perusoikeustarkastelussa tekijänoikeuslainsäädäntöä on perinteisesti lähestytty omaisuudensuojan näkökulmasta. 

Tekijänoikeus kuuluu perustuslakivaliokunnankin omaksuman kannan (ks. PeVL 1/1995 vp) mukaan 

varallisuusarvoisiin immateriaalioikeuksiin, jotka kuuluvat perustuslaissa (nykyisin PL 15 §:ssä) turvatun 

omaisuudensuojan piiriin. Lisäksi oikeus disponoida tekijänoikeudesta saa perustuslain mukaista 

omaisuudensuojaa tämän suojan kattaman sopimusvapauden välityksellä. 
 

Tekijänoikeudella on myös toinen ulottuvuus; puhutaan tekijän moraalisista oikeuksista. Näiden oikeuksien 

mahdollinen perustuslainsuoja on toistaiseksi epäselvä. Voidaan ajatella, että myös moraaliset oikeudet saisivat 

suojaa ns. persoonallisuusoikeuksien kaltaisista perusoikeuksista, kuten PL 10.1 §:n mukaisesta kunnian suojasta. 

Lisäksi tekijänoikeudella on yhtymäkohtia myös PL 16 §:n mukaisiin sivistyksellisiin oikeuksiin, kuten pykälän 3 

momentissa taattuun tieteen ja taiteen vapauteen. 
 

Kun lähtökohdaksi otetaan tekijänoikeuden ja siitä disponoimisen nauttima omaisuudensuoja, tekijänoikeuden - 

täsmällisemmin: tekijänoikeuden taloudellisen ulottuvuuden - rajoitukset on voitava perustella 

valtiosääntöoikeudellisesti hyväksyttävästi siten kuin omaisuudensuojan rajoituksilta yleensäkin edellytetään. 



 

 

Nykyisin tämä tarkoittaa perustuslakivaliokunnan mietintöön 25/1994 vp kirjattujen perusoikeuksien yleisten 

rajoitusedellytysten täyttymistä. Näitä edellytyksiä - kuten rajoitusperusteen hyväksyttävyyttä, suhteellisuutta ja 

ydinalueen koskemattomuutta - tulkittaessa on lisäksi kiinnitettävä asianmukaista huomiota siihen 

perusoikeusuudistusta edeltäneeseen doktriiniin, jossa mittapuuna käytettiin omaisuuden normaalia, järkevää ja 

kohtuullista käyttöä. 
 

Myös nyt käsiteltävän hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluissa on omaksuttu perinteinen 

lähestymistapa, jossa lähtökohtana on tekijänoikeuden nauttima omaisuudensuoja ja ongelmana ovat siihen 

sallitut ratkaisut. Säätämisjärjestysperustelut ovat kuitenkin merkittävästi kehittyneet ennen vaaleja käsiteltävänä 

olleesta esityksestä (177/2002 vp) Uudessa esityksessä on selostettu tekijänoikeuden liittymiä myös muihin 

perusoikeuksiin, tosin lähinnä omaisuudensuojan rajoitusten hyväksyttävyyden kannalta. 
 

Tekijänoikeusinstituution arvioimista perinteistä omaisuudensuojaan pitäytyvää tarkastelua laajemmasta 

näkökulmasta edellyttävätkin yhtäältä vuonna 1995 voimaan tullut perusoikeusuudistus ja toisaalta 

tekijänoikeuden toteutumisen teknisessä ympäristössä tapahtunut mullistus. Perusoikeusuudistuksessa 

perustuslakiin kirjattiin - niin sanotun informaatioyhteiskunnan kehitystä vastaavasti - useita säännöksiä, jotka 

edellyttävät informaation vapautta; onpa joskus puhuttu informaation vapaudesta eräänlaisena 

informaatioyhteiskunnan "superperusoikeutena". Sananvapaussäännöksessä (PL 12 §) on nimenomaisesti todettu, 

että sananvapaus kattaa myös oikeuden viestien vastaanottamiseen. Informaation vapautta edellyttävät myös 

perustuslain 16 §:n 2 momentin säännös itsensä kehittämisestä ja 3 momentin säännös tieteen, taiteen ja ylimmän 

opetuksen vapaudesta. Niin ikään perustuslain 18 §:n 1 momentin säännöksellä elinkeinonvapaudesta on 

liittymäkohtia informaation vapauteen: elinkeinonvapauden toteutumisedellytyksenä saatetaan 

informaatioyhteiskunnassa pitää vapautta markkinoille pääsemisen edellyttämään informaatioon. Näiltä osin 

ongelmat liittyvät osaltaan kilpailuoikeuteen ja kilpailuoikeudellisten lähtökohtien perusoikeusliityntään. 
 

Tekijänoikeuden kytkennät informaation vapautta edellyttäviin perusoikeuksiin sekä näiden perusoikeuksien - ja 

niiden taustalla olevan "superperusoikeuden" - korostunut merkitys informaatioyhteiskunnassa antavat jopa 

aiheen kysyä sen perinteisen tarkastelutavan oikeutusta, jossa lähtökohtana on tekijänoikeuden ja siitä 

disponoimisen omaisuudensuoja ja jossa perustelua vaativat tämän suojan rajoituksiksi ymmärrettävät, 

informaation vapauden edistämistä tarkoittavat järjestelyt. Olisiko asetelma ainakin perusoikeusjärjestelmän 

sisäisessä tarkastelussa käännettäväksi ylösalaisin: olisiko lähtökohdaksi otettava informaation vapaus (sitä 

edellyttävät perusoikeudet), jolloin erityistä valtiosääntöoikeudellista perusteltavuutta vaadittaisiin niiltä 

rajoituksilta, joita tekijänoikeus tähän vapauteen aiheuttaa? Samalla on tietysti pidettävä avoinna myös 

mahdollisuus, että tekijänoikeudella voi olla myös kulttuurista tuotantoa tai elinkeinonharjoittamista edistäviä 
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vaikutuksia, kuten perinteisesti onkin esitetty. Tämän hallituksen esitykseenkin (s. 7) otetun perinteisen 

argumentin mukaan tekijän asemaa suojaamalla kannustetaan luovaa tuotantoa. 
 

Teknisen ympäristön mullistuksilla viittaan tiedon tuotannon ja välittämisen digitalisoitumiseen. Tämä on 

perustavalla tavalla muuttanut tekijänoikeuslainsäädännön perinteistä perusasetelmaa, joka nojautuu tekijän 

(tekijänoikeuden haltijan) ja käyttäjän väliseen dualismiin. Digitalisoituminen on mahdollistanut aivan 

uudenlaisen ketjuuntumisen tämän dualismin kummassakin päässä, niin tekijänoikeuden haltijan kun käyttäjänkin 

puolella. Digitalisoitumiskehityksen vaikutuksia hallituksen esityksessäkin on selostettu (esim. s. 7-8). 
 

Noudatan tässä lausunnossani kuitenkin perinteistä linjaa, jossa lähtökohtana on tekijänoikeus nauttima 

perusoikeussuoja ja jossa muita perusoikeusnäkökohtia tarkastellaan tekijänoikeuden rajoitusten 

hyväksyttävyyden kannalta. Olen kuitenkin halunnut muistuttaa myös toisesta mahdollisuudesta. 
 
 
2. Sopimuslisenssijärjestelmän laajentaminen 

 

Tekijänoikeuslain 2 luvussa tarkoitetusta sopimuslisenssijärjestelmästä on säädetty tavallisessa 

lainsäätämisjärjestyksessä, eikä sen valtiosääntöoikeudellista moitteettomuutta epäilty esimerkiksi tuoreimmassa 

tekijänoikeuslakia koskevassa perustuslakivaliokunnan lausunnossa 1/1995 vp. Sopimuslisenssijärjestelmän 

piiriin kuuluu voimassa olevan lain nojalla kappaleiden valmistaminen julkaistusta teoksesta valokopioimalla tai 

vastaavin menetelmin (13 §), radio- tai televisiolähetykseen sisältyvän julkistetun teoksen kappaleiden 

valmistaminen äänen tai kuvan talteenottamisen avulla opetustoiminnassa tai tieteellisessä tutkimuksessa 

käytettäväksi (14 §) sekä radio- ja televisiolähetysten lähettäminen eräissä tapauksissa (25f ja 25h §). Ehdotuksen 

mukaan sopimuslisenssijärjestelmää laajennettaisiin muun muassa siten, että sen piiriin tulisivat esimerkiksi 

kappaleiden valmistaminen viranomaisen, elinkeinonharjoittajan ja muun henkilön tai yhteisön tiedotuskäyttöön 

ja näin valmistettujen kappaleiden käyttäminen tässä tarkoituksessa yleisölle välittämiseen muutoin kuin radiossa 

tai televisiossa lähettämällä (13a §), kappaleiden valmistaminen arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa olevista 

teoksista ja niiden välittäminen yleisölle muissa kuin laissa nimenomaisesti säännellyissä tapauksissa (16c §), 

kirjallisten tai sävellysteosten tai niiden osien ottaminen opetuksessa käytettäväksi tarkoitettuun 

kokoomateokseen (18 §) sekä taideteosten käyttäminen eräissä tapauksissa (25a §). Sopimuslisenssiä koskevia 

säännöksiä sovellettaisiin, kun teoksen käyttämisestä on sovittu käyttäjän ja opetusministeriön hyväksymän 

lukuisia tietyn alan Suomessa käytettyjen teosten tekijöitä edustavan järjestön kanssa. Sopimuslisenssin nojalla 

luvan saanut voisi luvan mukaisin ehdoin käyttää vastaavasti sellaistakin alan teosta, jonka tekijää järjestö ei 

edusta. (26.1 §.) 
 



 

 

Voidaan kysyä, onko sopimuslisenssijärjestelmää perusoikeusjärjestelmän kannalta ylipäätään pidettävä 

omaisuudensuojaa nauttivan tekijänoikeuden rajoituksena. Hallitus esittää tekijänoikeuslain 2 luvun otsikkoa 

muutettavaksi siten, että jo otsikkotasolla sopimuslisenssijärjestelmä erotettaisiin tekijänoikeuden rajoituksista. 

Perustelujen (s. 81mukaan "muutoksella korostetaan sitä, ettei sopimuslisenssisäännöksissä ole kyse oikeuksien 

rajoituksista vaan oikeuksien kollektiivisen hallinnoinnin muodosta" Kysymystä sopimuslisenssijärjestelmän 

suhteesta tekijänoikeuden omaisuudensuojaan ei tietysti kuitenkaan voida ratkaista tekijänoikeuslain 2 luvun 

otsikolla. 
 

Omaisuudensuojaan kuuluu myös omaisuutta koskevan disponointioikeuden kuten sopimusvapauden suoja. 

Sopimuslisenssijärjestelmä merkitsee, että tekijöiden oikeuksia käyttää heidän puolestaan opetusministeriön 

hyväksymä järjestö. Käsillä on siis sellainen tilanne, jossa sopimuksella on myös muita kuin välittömiä 

sopimuskumppaneita koskevia oikeusvaikutuksia. Tällainen tilanne on poikkeuksellinen, mutta ei 

oikeusjärjestyksessämme kuitenkaan mitenkään uusi. Voimme viitata työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmiin, 

joissa järjestöjen tekemillä sopimuksilla on vaikutuksia järjestöjen jäsenten ja - kun kyse on ns. yleissitovista 

sopimuksista - myös järjestöihin kuulumattomien oikeusasemaan. Nimenomaan tekijänoikeuteen liittyvissä 

korvausjärjestelmissä järjestöjen toimivallalla tehdä tekijöiden puolesta sopimuksia on pitkät perinteet, eikä 

lainsäätämiskäytännössä ole asetettu kyseenalaiseksi mahdollisuutta säätää asiasta tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. 

Sopimuslisenssijärjestelmaa. voi pitää rajoituksena tekijänoikeuden haltijan oikeudelle disponoida 

omaisuudestaan. Kuitenkin nyt ehdotetuille sopimuslisenssijärjestelmän laajennuksille on esitettävissä 

hyväksyttävät perusteet. Kyse ei ole pelkästään tarkoituksenmukaisuusnäkökohtien edellyttämästä oikeuksien 

"kollektiivisesta hallinnoinnista" vaan myös muiden perusoikeuksien - kuten perustuslain 12 §:ssä tarkoitetun 

sananvapauden sekä 16 §:n mukaisten sivistyksellisten perusoikeuksien — toteutumisedellytysten turvaamisesta. 

Ehdotetuista sopimuslisenssijärjestelmän laajennuksista ehkä ohuin perusoikeuskytkentä on 13a §:n säännöksillä 

sisäisestä tiedotuskäytännöstä 
 

En näe sopimuslisenssijärjestelmän laajennusta tarkoittavissa säännöksissä ongelmia myöskään muiden 

perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten kannalta. On myös korostettava sitä, että esimerkiksi tiedotuskäyttöä 

ja kokoomateoksia koskevissa, sopimuslisenssijärjestelmän laajentamista merkitsevissä säännösehdotuksissa (13a 

ja 18 §) samoin kuin opetustoimintaa ja tieteellistä tutkimusta sekä arkistoja, kirjastoja ja museoita koskevissa 

ehdotuksissa (14 ja 16d §) tekijälle on annettu nimenomainen oikeus kieltää kappaleen valmistaminen tai teoksen 

välittäminen sopimuslisenssijärjestelmän perusteella. Näiltä osin voidaan jopa asettaa kyseenalaiseksi, on 

kysymyksessä lainkaan sellainen kajoaminen tekijän disponointioikeuteen, jota tulisi arvioida omaisuudensuojan 

rajoituksena. 
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Tekijän sopimusvapautta turvaa niin ikään se perusteluissa (s. 105 ja 145) korostettu seikka, jonka mukaan 

"sopimusten sitovuuden periaatteen mukaisesti aineiston hankintaa koskevan sopimuksen erityiset ehdot voivat 

syrjäyttää sopimuslisenssisopimuksen ehdot". Näin ollen "tietyillä sopimusehdoilla hankitun teoksen käyttö ei ole 

mahdollista käyttäjän ja tekijöitä edustavan järjestön välisen sopimuksen mukaisesti, jos kyseisen teoksen sallittu 

käyttö on määritelty hankintaehdoissa sopimuslisenssisopimusta rajoitetummaksi". 
 

Sopimuslisenssijärjestelmaa koskevissa säännösehdotuksissa käytettyä käsitettä "tekijä" on ymmärtääkseni 

tulkittava tekijänoikeuden haltijaan viittaavassa merkityksessä. Jos tästä kuitenkin vallitsee epäselvyyttä, "tekijä" 

on tietysti mahdollista korvata ilmauksella "tekijänoikeuden haltija". Vastaava korjaus voitaisiin tällöin tehdä 

myös järjestöä koskevaan 26 §:ään. En näe estettä myöskään sellaiselle selvennykselle, jossa järjestö 

velvoitettaisiin selvittämään ennen sopimuksen tekemistä aineiston mahdolliset käyttöoikeusrajoitukset. 
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3. Eräitä yksittäisiä säännösehdotuksia koskevia huomautuksia 
 

Lakiehdotuksen 11 §:n 5 momentin mukaan "tässä luvussa säädetyn tekijänoikeuden rajoituksen nojalla ei 

saa valmistaa kappaleita sellaisesta teoksen kappaleesta, jokaon valmisettu tai saatettu yleisön saataviin 2 

§:n vastaisesti tai jota suojaava tekninen toimenpide on 50a §:n vastaisesti kielletty". Tämä koskee myös 

12 §:n mukaista oikeutta valmistaa julkistetusta teoksesta muutama kappale yksityistä käyttöä varten. Jotta 

11 §:n 5 momentin säännöstä voitaisiin näiltä osin soveltaa, kuluttajien tulisi voida erottaa esimerkiksi 

internet-verkossa laiton ja laillinen materiaali, mikä voi usein olla mahdotonta. Kun kieltoa, joka vielä 

koskee menettelyä yksityiselämän piirissä ja jolla on näin myös yhtymäkohta perustuslain 10 §:n 1 

momenttiin, on niin ikään mahdotonta valvoa, 12 §:n mukainen käyttö tulisi rajata 11 §:n 5 momentin 

säännöksen ulkopuolelle. 
 

Lakiehdotuksen 11 §:n 5 momentin vastainen käyttäytyminen on 56a §:n 1 momentin 1 kohdassa 

kriminalisoitu sikäli kuin kysymys on tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta. Siksi 

säännösehdotusta on arvioitava myös perustuslain 8 §:ssä vahvistetun rikosoikeudellisen 

legaliteettiperiaatteen näkökulmasta. Sama koskee myös ehdotuksen 19 §:n 1 momenttia, joka 

rajoittaa sellaisten teosten levittämistä, jotka on tekijän suostumuksella ensimmäisen kerran 

myyty tai muutoin pysyvästi luovutettu Euroopan talousalueen ulkopuolella. Niinpä henkilö ei 

voisi esimerkiksi myydä USA:sta hankkimaansa kirjaa kirpputorilla. Kuten Tuomas Mylly on 

UlKeusienaessa ^t/zuuz nmesiyneessa armuieiissaaii Kjrjuiuonui, cnuuiciuii saaimuis.scii vuiuaaii 

katsoa rajoittavan paitsi sananvapautta myös teoskappaleen laillisesti hankkineen henkilön 

vapautta disponoida omaisuudesta. On myös kyseenalaista, täyttyvätkö tämän 

säännösehdotuksen kohdalla perusoikeuden yleiset 

rajoitusedellytykset, kuten suhteellisuusvaatimus.

 y 
 

Porthaniassa 20.5.2004 

Kaarlo Tuori 



 

 

 

 
 
 
SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAINEN KIRKKO 
EVANGELISK-LUTHERSKA KYRKAN I FINLAND 

 
 
 
 
 
 

Helsinki 6.5.2004 Asianro 
2004-00366-00367 

 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle HE 

28 - 29/2004 vp 
 
 
1. Esityksen sisältö jumalanpalvelusten osalta 
 
Tekijänoikeuslain muutosesityksessä (HE 28/2004 vp) ehdotetaan tekijänoikeuslain 21 §:n 
muuttamista siten, että jumalanpalvelukset tulisivat tekijänoikeudellisesti esittämiskorvauksen piiriin. 
Voimassa olevassa 21 §:ssä jumalanpalvelus ja opetus on rajattu tästä vapaaksi toiminnaksi. 
 
Opetus säilyisi ehdotuksen mukaan edelleen vapaana esittämiskorvauksista. Myös julkaistun teoksen 
esittäminen tilaisuudessa, johon ei ole pääsymaksua ja jota muutoinkaan ei järjestetä 
ansiotarkoituksessa, pysyisi vapaana esittämiskorvauksista. Tämä ei kuitenkaan koskisi 
nimenomaisen säännöksen nojalla jumalanpalvelusta. 
 
 

2. Esityksen arviointia 21 §:n osalta 
 
2.1. Yleistä 
 
Kirkkohallituksesta näyttää siltä, että tekijänoikeuslainsäädäntöä ollaan kehittämässä suuntaan, jossa 
tekijän taloudelliset intressit yksin saavat liian määräävän aseman siitä riippumatta mitä 
asianomainen hallinnonhaara - tässä tapauksessa kirkollishallinto - ja työnantajataho ovat 
tekijänoikeuksien luomiseen vaikuttaneet ja sitä edesauttaneet. Jumalanpalvelusten saattaminen 
kaikessa laajuudessa — vaikka hallituksen esityksessä käsitelläänkin ainoastaan 
jumalanpalvelusmusiikkia - esittämiskorvauksen piiriin, on tästä hyvä esimerkki. Tällainen 
tekijänoikeusalan kehityslinja uhkaa kapeuttaa sen alkuperäistä monia arvoja huomioon ottavaa 
yhteiskunnallista funktiota ja aiheuttaa kollisiotilannetta yhteiskunnan muiden legitiimien 
oikeudellisten intressien kanssa. Tekijänoikeutta koskevassa tutkimuksessa ja kirjallisuudessa myös 
tähän näkökohtaan on kiinnitetty huomiota. 
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2.2. Uskoimonharjoittamisen vapaudesta 
 
Suomen perustuslain 11 § turvaa jokaiselle oikeuden tunnustaa ja harjoittaa uskontoaan. Se mitä 
käsitteellä jumalanpalvelus tarkoitetaan, on kunkin kirkon tai muun uskonnollisen yhdyskunnan 
omaa järjestysmuotoa ja toimintaa koskeva asia. Kun tekijänoikeuslain 21 §:n muutosesitys toisi 
jumalanpalvelukset esittämiskorvauksen piiriin, tarkoittaisi se toteutuessaan merkittävää muutosta 
uskonnon harjoittamisen vapauteen ja edellytyksiin. Tämä koskee kaikkia uskonnollisia yhdyskuntia, 
joita on tällä hetkellä noin 50. Lainmuutos muuttaisi jumalanpalvelukset maksullisiksi ja 
luvanvaraisiksi musiikin, tekstien ja saamankin osalta. Lupa olisi pyydettävä tekijänoikeusjärjestöiltä, 
joista Teosto on tähän mennessä toiminut ponnekkaimmin. Muiden tekijänoikeusjärjestöjen osalta 
tilanne on täysin avoin ja tuntematon. Tällöin seurakunnan ulkopuolinen taho määräisi olennaiselta 
osalta sen elämää ja pääuskormonharjoitusta, jumalanpalvelusta tai jopa estäisi sen, jolleivät 
seurakunnat suostuisi esitettyihin korvausvaatimuksiin. 
 
Jumalanpalveluksessa käytettävät teokset (kirkolliset kirjat) ovat olleet vapaat esittämiskorvauksesta 
koko tekijänoikeushistorian ajan. Tämä koskee niin musiikkiteoksia kuin muitakin teoksia. Voimassa 
olevat kirkolliset kirjat on luotu tältä oikeudelliselta pohjalta. Suomen evankelis-luterilaisessa 
kirkossa kirkollisten kirjojen uudistaminen on kestänyt noin 30 vuotta ja se on saatu juuri päätökseen 
marraskuussa 2004 edellisen kirkolliskokouksen viimeisenä istuntopäivänä. Kirkolliset kirjat 
(Raamattu, virsikirja, koraalikirja, kirkkokäsikirjat) ovat voimassa usean vuosikymmenen. 
Jumalanpalvelukset ja muut kirkon pyhät toimitukset eli kaste, konfirmaatio, avioliittoon 
vihkiminen/siunaaminen ja hautaan siunaaminen toimitetaan näiden kirjojen kaavojen ja muun 
ohjeistuksen mukaan. Nämä kirjat on luotu juuri tätä nimenomaista tarkoitusta varten eli 
jumalanpalveluksessa esittämistä varten eikä mitään muuta tarkoitusta varten. Jokainen kirja on 
luotu huolellisen komitea-ja valiokuntatyöskentelyn pohjalta ja työhön osallistuneille tekijöille on 
maksettu joko palkka tai muu korvaus. Jokainen kirja on maksanut useita miljoonia markkoja. Niiden 
tarkoituksena on turvata ja taata uskonnonharjoituksen häiriötön kulku kirkolliskokouksen 
vahvistaman j umalanpalvelusj ärj estyksen mukaisesti. 
 
Kirkkohallituksen lausunnossa sivistysvaliokunnalle sekä muistiossa eduskuntaryhmille 
(liitteet 1 ja 2) selostetaan tarkemmin kirkollisten kirjojen laadintaan, painatukseen ja 
myyntiin liittyviä kysymyksiä sekä volyymitietoja seurakuntien jumalanpalveluksista ja 
kirkon pyhistä toimituksista sekä tekijänoikeuslain 21 §:n muutoksen vaikutuksista 
käytännön toimintaan. 
 
Kirkkohallitus toteaa vielä, että kirkollisista tapahtumista nimenomaan seurakunnan 
perustoiminto eli jumalanpalvelus halutaan saattaa esittämiskorvauksen piiriin. Sen sijaan 
korvausvelvollisuus ei koskisi muita maksuttomia tilaisuuksia eikä myöskään 
opetustointa. Esitys edustaa erikoista kulttuurista näkemystä, johon kirkkohallitus ei voi 
yhtyä. 
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Kirkkohallitus viittaa tässä yhteydessä Korkeimman oikeuden tuoreeseen oikeustapaukseen 
(25.3.2004/T 1663), jossa on punnittu perustuslain ja tavallisen lain keskinäistä suhdetta. 
Kysymys oli perustuslain omaisuudensuojasäännökselle annettavasta etusijasta verrattuna 
rakennussuojelulain korvauskieltosäännökseen. Edelleen voidaan viitata 
kuluttajavalituslautakunnan vastaavaan päätökseen 1.4.2004 suhteessa löytötavaralakiin. 
 
Tekijänoikeuslain 21 §:n muutos merkitsee kirkkohallituksen mielestä puuttumista 
perustuslain 11 §:n uskonnonharjoitusoikeuteen. Hallituksen esityksen jaksossa 3.2.7. (s. 
59) tosin viitataan tueksi perustuslain 18 §:n elinkeinovapautta ja työtä koskevaan 
säännökseen. Tämä on uusi avaus perusteluissa. Jos tämä perustelu olisi relevantti, koko 21 
§ olisi kumottava ja opetustoimi ja vapaat tilaisuudet olisi perustuslain voimalla saatettava 
jumalanpalveluksen kanssa samaan asemaan eli esittämiskorvauksen piiriin. Samalla olisi 
kuitenkin punnittava perustuslain 11 ja 18 §:n keskinäistä suhdetta tämän 
lainsäädäntötoimen lopputuloksen kannalta. Tähän saakka nykyistä 21 §:ää on kuitenkin 
pidetty perustuslain säännösten ja koko oikeusjärjestelmän kannalta oikeudellisesti 
moitteettomana eikä direktiivikään edellytä sen muuttamista. Kysymys on ollut vuosien 
ajan vain tekijänoikeusjärjestöjen halusta saada lisää taloudellisia etuuksia seurakuntien 
kustannuksella. 
 
Kirkkohallitus katsoo näillä perusteilla, että tekijänoikeuslain 21 §:n 
muutosehdotus loukkaa seurakuntien perustuslain 11 §:ssä turvattua 
uskonnonharjoitusoikeutta. 
Kansliapäällikkö 
Kirkkoneuvos 
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1.4.2004 
 

H
E

 28/2004 vp HE 
29/2004 vp 
 
 
LAUSUNTO TEKIJÄNOIKEUSLAIN 21 §: N MUUTOSEHDOTUKSESTA -
JUMALANPALVELUSTEN SAATTAMINEN ESITTÄMISKORVAUSTEN 
ALAISUUTEEN 

 
Uusi HE 28/2004 vp on laadittu samalta pohjalta kuin HE 178/2002 vp, joka raukesi 
edellisessä eduskunnassa ajanpuutteen vuoksi. 
 
Lainmuutoksen tarve johtuu WIPO-sopimuksista. Tämän lisäksi esitykseen sisältyy 
siitä kokonaan irrallisena asiana tekijänoikeuslain 21 §:n osittainen muuttaminen, joka 
tähtää siihen, että vanhastaan ja koko tekijänoikeuslainsäädännön historian vallinnut 
vapaa teosten esittäminen jumalanpalveluksissa tulisi esittä-misluvan ja -maksujen 
piiriin. Direktiivi ei edellytä tällaista muutosta. 
 
Kirkkohallitus katsoo, että 

a) tekijänoikeuslain 21 §:ää ei tule muuttaa 
b) jumalanpalvelusta ja opetustointa tulee edelleen kohdella tekijänoikeudellisesti 
yhdenmukaisten periaatteiden mukaisesti 
c) työsuhdetekijänoikeutta koskeva lainsäädäntö on saatava aikaan ensi tilassa. 
 
Seuraavassa esitetään perusteita nykyisen tilanteen säilyttämiseksi: 

 
1. Yleisiä näkökohtia uskonnollisten yhteisöjen kannalta 

 
Ehdotettu jumalanpalvelusten saattaminen tekijänoikeuskorvauksen piiriin koskisi 
kaikkia uskonnollisia yhteisöjä, joita on tällä hetkellä noin 50 edustaen hyvinkin 
erilaisia uskontokuntia. Ehdotus puuttuu erikoisella tavalla uskonnonharjoittamiseen 
saattamalla jumalanpalveluksen, joka on uskonnonharjoituksen ydin, ja muun 
uskonnonharjoituksen tilaisuudet keskenään oikeudellisesti erilaiseen asemaan siten, 
että nimenomaan jumalanpalveluksesta olisi maksettava esittämis-korvaukset. Tämä 
poikkeaa kirkkohallituksen käsityksen mukaan kansainvälises- 
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tä käytännöstä, josta olisi esitettävä riittävän kattava vertailuaineisto, jotta muutokseen 
voitaisiin ryhtyä. Tätä ei hallituksen esityksessä kuitenkaan ole selvitetty. Yleisradion 
vapaaehtoisesti maksamista korvauksista ei voida vetää sellaista johtopäätöstä, että 
uskonnollisten yhteisöjen omat jumalanpalveluksetkin olisi saatettava 
esittämiskorvausten piiriin. On syytä tiedostaa, että suomen-ja ruotsinkielisiä 
radiojumalanpalveluksia on vuodessa noin 160 ja televisiojumalan-palveluksia noin 
40. Tässä ovat mukana kaikkien kirkkokuntien jumalanpalvelukset. Pelkästään 
luterilaisella kirkolla on vuositasolla noin 69 000 jumalanpalvelusta. HE 28/2004 vp 
perusteluissa (s. 140) todetaan, että tekijänoikeudella on huomattava välitön ja 
välillinen merkitys kulttuurin leviämisessä ja tiedonvälityksessä. Perustelujen mukaan 
HE ei muuttaisi tätä tasapainoa. Tämä voi pitää paikkansa esityksen muilta osin, mutta 
ei 21 §:n muutosesityksen osalta. Kirkollisen perinteen, yleissivistyksen ja 
virsikasvatuksen näkökulmasta tämä esitys muuttaisi radikaalisti suomalaista 
kulttuurielämää, jonka olennainen osa kristillinen kulttuuri on. 
 
HE:llä on merkitystä myös perustuslain 11 §:n uskormonvapaussäännöksen so-
veltamisen kannalta. Sen mukaan jokaisella on oikeus harjoittaa uskoaan. Esitys 
muuttaisi jumalanpalvelukset maksullisiksi ja luvanvaraisiksi musiikin, tekstien ja 
saaman osalta. Lupa olisi pyydettävä tekijänoikeusjärjestöiltä, joista Teosto on tähän 
mennessä toiminut ponnekkaimmin, mutta muita samanlaisia ilmaantuisi varmasti. 
Tällöin ulkopuolinen taho määräilisi tärkeiltä osin kirkon - tai minkä muun 
uskonnollisen yhdyskunnan tahansa - elämää ja uskonnonharjoitusta. Tämä merkitsisi 
uskonnonharjoitukseen kohdistuvaa suurta periaatteellista kulttuurista muutosta, jota 
kirkko ei voi hyväksyä 

 
 
2. Teoksen vapaa esittämisoikeus opetustoimessa 

 
Opetusministeriön valmistelussa ei esitetä muutosta opetustoimen vapaaseen 
esittämisoikeuteen, josta säädetään samassa 21 §:n 1 momentissa. Koko asiaa ei 
käsitellä hallituksen esityksessä. Opetustoimella tarkoitetaan ensisijaisesti varsinaista 
koulusektoria samoin kuin yliopisto- ja korkeakoulusektorin piirissä toimivien 
laitosten toimintaa, (ks. Vuoden 1976 tekijänoikeuskomitean I osamietintö 1980:12, 
yksityinen käyttö, valokopiointi ja nauhoitus opetustoiminnassa, s. 170-171). Kirkko ei 
pidä asianmukaisena sitä, että jumalanpalveluksen tekijänoikeudellista asemaa 
muutettaisiin, mutta ei opetustoimen. Tekijän kannalta kysymys on periaatteessa 
samasta asiasta, olipa kysymys jumalanpalveluksesta tai opetuksesta tai muusta 
esittämisestä. Ilmeisestikään opetustoimen asemaan ei haluta puuttua taloudellisten 
vaikutusten vuoksi, jotka olisivat kunnille ja valtiolle mittavia niin korvausten 
muodossa kuin hallinnollisen työn kasvuna. Musiikki-korvausten jakaminen Teoston 
kautta tekijöille edellyttää yksityiskohtaista teoskohtaista raportointia. Muiden 
tekijänoikeuksien kollektiiviset hallinnointijärjestelmät toimivat toisin. Hallituksen 
esityksessä viitataan perustuslain 18 §:n elinkeinovapauteen ja oikeuteen työhön. 
Tämä perustelu koskisi yhtä lailla opetustoimenkin samoin kuin muunkin toiminnan 
yhteydessä esille tulevia tekijänoikeuksia. 
 
Jumalanpalvelusta ei tule erottaa opetustoimesta tekijänoikeuskorvausten mak-
suvelvollisuuden osalta. 

 
3. Ehdotuksen taloudelliset ja hallinnolliset vaikutukset seurakunnille ja Kirkon keskusrahastolle 

 
Ehdotuksessa on keskitytty tarkastelemaan muutosta yksinomaan muusikoiden ja 
musiikintekijöiden kannalta. Jumalanpalveluksia käsitellään ikään kuin konsertteina. 
Tosin ehdotettu 21 § on kirjoitettu yleiseen muotoon siten, että se tosiasiassa koskisi 



 

 

myös Raamattua, kirkkokäsikirjoja, muita kirjallisia teoksia jne. sekä saarnojakin, jos 
ne ovat esimerkiksi julkistetussa kokoelmassa. Esityksen perusteluissa tämä kaikki 
jätetään kuitenkin sivuun. Jumalanpalveluksen kokonaisuus huomioon ottaen tämä on 
yllättävää ja se aiheuttaisi eri ammattiryhmien välille epätasa-arvoa. Tässä mielessä 
joudutaan taas samalla peruskysymyksen eli työsuhdetekijänoikeuden äärelle. 
 
Esityksessä ei ole arvioitu seurakunnille aiheutuvia kustannuksia. Julkisuudessa on 
esitetty erilaisia arvioita lähinnä kirkkomusiikin osalta. Mistä muista kustan-
nustekijöistä voisi olla kysymys, jää avoimeksi. Kirkkohallituksella ei ole tässä 
vaiheessa käsitystä esityksen taloudellisista vaikutuksista. Hallinnolliset kustannukset 
olisivat todennäköisesti huomattavat. 
 
Mitä tulee itse jumalanpalvelusmusiikkiin, jonka varassa 21 §:n muutosesitys lepää, 
Kirkon keskusrahastolla on virsikirjaan muusta kuin vanhastaan vapaasta aineistosta 
noin 80 % suuruusluokkaa oleva tekijänoikeus ja kirkkokäsikirjan liturgiseen 
musiikkiin 100 %. Muiden osuus näiden teosten tekijänoikeuksiin on siten verrattain 
pieni. Kirkko on itse valmistanut ja hyväksynyt suomenkielisen ja ruotsinkielisen 
virsikirjan sekä suomen-ja ruotsinkieliset kirkkokäsikirjan osat 
Jumalanpalveluksen kirja ja Kirkolliset toimitukset nimenomaan juma-
lanpalveluskäyttöön. Ne on valmisteltuja laadittu kirkolliskokouksen asettamissa 
komiteoissa ja työtä on jatkettu valiokunnissa. Lopullinen päätös tehdään kirkol-
liskokouksessa. Nämä teokset määräävät jumalanpalveluksen sisällön. 
 
Kokonaiskustannukset kunkin teoksen osalta ovat olleet useita miljoonia markkoja. 
Tekijäjäsenille on maksettu palkkaa tai muu korvaus tästä työstä. Muusta kuin kirkon 
keskusrahaston omistamasta osuudesta maksetaan tekijänoikeuskorvauksia kunkin 
tekijän tai oikeudenomistajan kanssa tehdyn sopimuksen nojalla. Osa tekijöistä on 
luovuttanut oikeutensa kertakorvauksella, jotkut ilmaiseksi. Yhteen virteen saattaa 
parhaimmillaan kohdistua viidenlaista tekijänoikeutta: teksti, tekstinmuokkaus, 
käännös, sävellys, sovitus. Korvaustilitys perustuu virsikirjan kustantajilta saatuihin 
edellisen vuoden myyntitietoihin. Korvaukset voivat vaihdella vuosittain 
huomattavasti riippuen esimerkiksi seurakuntien tarpeesta uusia virsikirjakantojaan. 
Esimerkiksi vuonna 2001 tilitettiin yhden suomenkielisen 
virren tekstistä ja sävellyksestä tekijälle 101,27 € ja ruotsinkielisestä 16,62 € sekä 
tekstinmuokkauksesta, käännöksestä ja sovituksesta 1/3 tästä. Vuonna 2002 tilitykset 
olivat menekistä johtuen pienemmät. Suomenkielisen virsikirjan osalta ne olivat 
vastaavasti 54,69 € ja ruotsinkielisen osalta 6,82 €. Tilityksiä tehdään vuosittain 
sadoille oikeudenhaltijoille. Järjestelmä on ollut käytössä nykyisten virsikirjojen ajan 
vuodesta 1986. Näin on menetelty sekä suomen- että ruotsinkielisen virsikirjan osalta. 
 
Virsikirja on sellainen kokoomateos, jota käytetään nimenomaan jumalanpalve-
luksessa ja muissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa. Seurakunnat ovat se pääasiallinen 
ostaja-asiakaskunta, joka ostaa kustantajien painokset kirkko-ja muihin 
seurakuntatiloihin, joissa jumalanpalvelukset ja muut seurakunnalliset tilaisuudet 
pidetään. Näitä kirjoja joudutaan uusimaan kulumisen johdosta muutaman vuoden 
välein. 
 
Vuonna 2002 pidettiin 69 000 jumalanpalvelusta. Jumalanpalvelusta kohti esitetään 
noin 13-15 musiikkikappaletta. Teosto edellyttää, että näistä ilmoitetaan säveltäjä, 
sovittaja ja sanoittaja. Näistä musiikkikappaleista pitäisi Teostolle ilmoittaa arviolta 
noin 3 miljoonaa tietoa. Tämän lisäksi on vuositasolla kastetilaisuuksia lähes 50 000, 
avioliittoon vihkimisiä ja siunaamisia yli 22 000 sekä hautaan siunaamisia lähes 48 
000 eli yhteismäärältään noin 120 000 toimitusta. Nämä tilaisuudet ovat kirkon pyhiä 
toimituksia ja siten jumalanpalvelusluonteisia (Kirkkojärjestys, 2 luku, kirkon pyhät 



 

 

toimitukset). Niissä käytetään kirkkokäsikirjan ja virsikirjan musiikkia sekä lisäksi 
jossain määrin muutakin musiikkia asianosaisten toivomusten mukaan. Lisäksi on 
vuosittain 100 000 seurakuntati-laisuutta, joista osa saattaa olla 
jumalanpalvelusluontoista. Nämä seurakuntatilai-suudethan olisivat edelleen vapaat 
tekijänoikeuskorvauksista. 
 
Kirkko on järjestänyt virsikirjojensa ja muun jumalanpalvelusmateriaalin teki-

jänoikeuskorvaukset asianmukaisella tavalla. Tämän aineiston käyttämisestä omissa 
jumalanpalveluksissa, joita varten ne juuri on laadittu, ei ole enää maksettava mitään. 
Tämän vuoksi ehdotettua lainmuutosta ei voida pitää järkevänä, tar-
koituksenmukaisena eikä kohtuullisena, vaan päinvastoin tarpeettomana ja ylimääräisiä 
kustannuksia sekä eri viranhaltijaryhmien välille syntyviä ongelmia aiheuttavana. 

 
 
 

4. Esityksen 21 §:n suhde tekijänoikeuden lähioikeuksiin (45 §) 
 
Voimassa olevan lain mukaan jumalanpalvelusta koskeva tekijänoikeuden rajoitus 
ulottuu myös ns. esittäviin taiteilijoihin huolimatta 45 §:stä. Tämä säännös jäisi HE:ssä 
kylläkin ennalleen, mutta rajoituksen piiristä poistuisi 21 §:n muutoksen johdosta 
jumalanpalvelus. Tämän seurausvaikutukset olisivat dramaattisia. 
Tekijänoikeusperiaatteiden mukaan esimerkiksi jokainen jumalanpalveluksessa 
virrenveisuuseen osallistuva seurakuntalainen olisi "esittävä taiteilija" ja nauttisi 
tekijänoikeuslaissa esittävälle taiteilijalle säädettyjä oikeuksia. Kun voimassa oleva 
jumalanpalveluksia koskeva rajoitus on koskenut kaikkia teoksia, vaikkakin yleensä ja 
tässäkin HE:ssa puhutaan vain musiikin esittämiskorvauk-sista, seuraisi 
lainmuutoksesta, että papit, kanttorit, kuorojen jäsenet, muusikot jne. saisivat esittävän 
taiteilijan tekijänoikeussuojan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kaikilta näiltä 
tarvittaisiin lupa heidän "elävän esityksensä" radioimi-seen tai televisioimiseen, mikäli 
jumalanpalvelus radioitaisiin tai televisioitaisiin. Siihen loppuisivat radio- ja TV -
jumalanpalvelukset sekä myös seurakuntien oma jumalanpalvelusten välitys kaapelia 
pitkin vanhainkoteihin. Tämä sekä mahdollisesti ehdotettavat lakisääteiset 
kollektiivijärjestelmät merkitsisivät jumalanpalvelusten ja kirkon ydintoiminnan osalta 
sellaista kulttuurista muutosta, jota kirkko ei voi hyväksyä. 

 
 
 

5. Työsuhdetekijänoikeus 
 
Ehdotus on irrotettu olennaisen tärkeästä ja vielä ratkaisemattomasta, mutta 
ajankohtaisesta työsuhdetekijänoikeuskysymyksestä. Sillä on yleinen koko yh-
teiskuntaan liittyvä työ-ja virkamiesoikeudellinen ulottuvuus. Tällä hetkellä työntekijä, 
joka on työaikanaan luonut taiteellisen tai muun teoksen, voi luovuttaa sen 
tekijänoikeuden hallinnoinnin työnantajasta riippumatta tekijänoikeusjärjestön 
valvottavaksi ja hallinnoitavaksi. Työnantajan oikeus käyttää tällaista tuotosta sen 
jälkeen, kun työntekijä on luovuttanut hallintaoikeuden tekijänoikeusjärjestölle, on 
kiistanalainen ja epäselvä. Teoston kohdalla asia on yksiselitteisesti se, että musiikin 
hallinnointi siirtyy kokonaan Teostolle, joka myöntää musiikkikappaleen 
käyttöoikeudet myös työnantajalle. 
 
Seurakunnan jumalanpalveluksen ollessa kysymyksessä tämä tulee hyvin esiin. 
Kanttorin työtehtäviin kuuluu useinkin säveltämistä ja erityisesti sovittamista. Tähän 
heille annetaan valmiuksia jo perusopinnoissa Sibelius-Akatemiassa ja muissa 
oppilaitoksissa. Kun kanttorin sävellys tai sovitus on kerran julkistettu esittämällä se 



 

 

jumalanpalveluksessa, hän voi vaatia myöhemmistä kerroista tekijänoikeuskorvauksen. 
Kanttorin rooli musiikin valinnassa on suuri ja hän voi siten itse vaikuttaa 
korvauksensa suuruuteen. Jumalanpalvelusmusiikista maksettava korvaus voisi 
muodostaa yksityisen sektorin kokemusten nojalla huomattavan lisätulon, kun taas 
saaman pitävä pappi jäisi tällaisen korvauksen ulkopuolelle, vaikka 
tekijänoikeudellinen lähtökohta ja intentio on sama. Kanttorit kuten muukin 
seurakunnan hengellistä työtä tekevä henkilökunta ovat virkasuhteisia. Asiaa ei voida 
järjestää virkaehtosopimuksin, vaan se edellyttäisi lakia. Työsopimussuhteisten osalta 
asia on ilmeisesti toisin. Edellä käsiteltiin jo esittävän taiteilijan kysymystä. 
 
 
Kirkkohallitus katsoo, että työsuhdetekijänoikeudesta on säädettävä yleisellä 
tasolla ensi tilassa 
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HE 28/2004 vp 
 
TEKIJÄNOIKEUSLAIN 21 §:N MUUTOSEHDOTUKSEN KÄYTÄNNÖN 
VAIKUTUKSISTA SEURAKUNNISSA 
 
 

Kirkkohallitus on seurannut huolestuneena viimeaikaista tekijänoikeuslainsäädännön 
kehittämistä. Jumalanpalvelusten saattaminen tekijänoikeuden esittämiskorvauksen 
piiriin HE 28/2004 vp esitetyillä perusteilla ei ole hyväksyttävissä. Kysymys on 
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syvällisestä kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta mullistuksesta, jossa lisäksi 
kirkollishallintoa kohdeltaisiin samassa kysymyksessä eriarvoisesti verrattuna 
opetushallintoon. Edelleen seurakuntien eri työntekijäryhmät saatettaisiin keskenään 
eriarvoiseen asemaan. 
 
Seuraavassa selostetaan tekijänoikeuslain 21 §:n muutosehdotuksen vaikutuksia. Tämän 
lausunnon lisäksi viitataan sivistysvaliokunnalle 1.4.2004 annettuun kirkkohallituksen 
lausuntoon, jossa laajemmin selostetaan asiaa. 
 
Näillä perusteilla tekijänoikeuslain 21 §:n muutosehdotus olisi hylättävä. Lisäksi olisi 
ryhdyttävä toimenpiteisiin työsuhdetekijänoikeuslainsäädännön aikaansaamiseksi. 
 
 
 
 

HE:n muutosesitys 

Tekij änoikeuslain 
muutosesityksessä(^^S/2XiCf4rvpyeM^tmwm\te-
kijänoikeuslain 21 §:n muuttamista siten, että jumalanpalvelukset tulisivat 
tekijänoikeuksien piiriin. Nykyisessä laissa jumalanpalvelus ja opetus on rajattu 
tekijänoikeuskorvauksista vapaaksi toiminnaksi, mutta uudessa esityksessä 
jumalanpalvelus siirtyisi tekij änoikeuskorvauksen piiriin. Opetuksen säilyisi 
sen sijaan edelleenkin vapaana esittämiskorvauksista. 
 
Uuden lakiehdotuksen mukaan säilyisi tosin mahdollisuus julkaistun teoksen esittämiseen 
tilaisuuksissa, jossa ei ole pääsymaksua ja joita muutoinkaan ei järjestetä 
ansiotarkoituksessa. Tämä ei kuitenkaan nimenomaisen säännöksen (4 mom.) mukaan 
koskisi jumalanpalvelusta. Kun muutosesityksessä puhutaan "jumalanpalveluksesta", sii-
hen kuuluvat kirkon pyhinä toimituksina myös kirkolliset toimitukset kuten kaste, häät ja 
hautajaiset. 
 
Näiden toimitusten kuulumista tekijänoikeuksien piiriin ei ole kuitenkaan laisinkaan 
selvitetty lain valmisteluvaiheessa eikä hallituksen esityksessä. 

 
 

Uskonnonharjoittamisen vapaus ja tasa-arvoisen kohtelun periaate 
 
Suomen perustuslain 11 § jokaiselle taataan oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoaan. Se 
mitä käsitteellä jumalanpalvelus tarkoitetaan, on kunkin kirkon omaa järjestysmuotoa ja 
toimintaa koskeva asia. Kun tekijänoikeuslain muutosesitys toisi jumalanpalvelukset 
tekijänoikeuden piiriin, tarkoittaisi se toteutuessaan merkittävää muutosta uskonnon 
harjoittamisen vapauteen ja edellytyksiin. Tämä koskee kaikkia uskonnollisia yhdyskuntia. 
Eri uskontokuntiin kuuluvien uskonnollisten yhdyskuntien kino on nykyisin merkittävästi 
laajempi kuin aikaisemmin. 
 
Jumalanpalveluksessa käytettävät teokset ovat olleet vapaat tekijänoikeusmaksuista koko 
tekijänoikeuslakien historian ajan. Tämä koskee niin musiikkiteoksia kuin muitakin 
teoksia. Voimassa olevat kirkolliset kirjat on laadittu tältä oikeudelliselta pohjalta. Suomen 
evankelisluterilaisessa kirkossa kirkollisten kirjojen uudistaminen on kestänyt noin 30 
vuotta ja se päättyi marraskuussa 2004 edellisen kirkolliskokouksen viimeisenä 
istuntopäivänä. Kirkolliset kirjat (Raamattu, virsikirja, koraalikirja, kirkkokäsikirjat) ovat 
voimassa usean vuosikymmenen ajan. Jumalanpalvelukset ja muut kirkon pyhät toimituk-
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set, kaste, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen toimitetaan näiden 
kirjojen kaavojen ja muun ohjeistuksen mukaisesti. Nämä kirjat on tehty juuri tätä 
nimenomaista käyttöä varten. 
 
Näiden teosten käyttämisen saattaminen tekijänoikeudellisen esittämiskorvauksen 
piiriin rajoittaisi seurakuntalaisten ja seurakuntien uskonnonharjoittamista nykytilanteeseen 
verrattuna. Tekijänoikeusjärjestöt voisivat estää tai oleellisesti rajoittaa jumalanpalvelusten 
pitämistä, elleivät seurakunnat suostuisi niiden esittämiin korvausvaatimuksiin. Kysymys 
on kaikkien teosmuotojen esittämiskorvauksesta eikä pelkästään kirkkomusiikista, johon 
ainoastaan hallituksen esityksessä viitataan. Kirkolliset kirjat on kuitenkin laadittu 
voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti pyrkimyksenä siten turvata uskonnon-
harjoituksen häiriötön kulku näiden teosten mukaan. Tähän puuttuminen jälkikäteen 
ehdotetulla tekijänoikeuslain 21 §:n muutosehdotuksella loukkaa seurakuntien ja 
seurakuntalaisten uskonnonharjoituksen vapautta. 
 
Toinen suuri periaate on eri hallinnonalojen yhdenmukainen kohtelu samassa 
oikeuskysymyksessä. Kirkkohallituksen mielestä hallituksen esitys asettaa seurakunnat 
räikeästi eriarvoiseen asemaan esittäessään niiden ydintoimintaa eli jumalanpalveluksia 
esittämiskorvauksen piiriin, mutta jättää opetustoimen kokonaan esityskorvauksen 
ulkopuolelle. HE:n jakson 3.2.7. lopussa (s. 59) perusteluissa esitetään: "Ehdotettu 
jumalanpalveluskäytäntöä koskeva muutos poistaisi jumalanpalvelusmusiikin säveltäjien ja 
sanoittajien sekä muiden musiikin tekijöiden välisen eriarvoisuuden. Turvaamalla 
perustuslain 18 §:n mukaista elinkeinovapautta ja oikeutta työhön muutos mahdollistaisi 
tekijälle säädettyjen oikeuksien toteutumisen musiikin lajista ja valitusta ammatista 
riippumatta." 
 
Sanottu perustelu on kohdistettu ainoastaan uskonnollisten yhdyskuntien perustoimintaan 
eli jumalanpalveluksiin. Kuitenkin tämä sama perusteluja viittaus perustuslain 18 §:ään 
sopii samalla tavalla opetustoimeen ja sen valtaisaan näitä asioita koskevaan volyymiin 
sekä niihin tekijöihin, jotka tämän materiaalin ovat tuottaneet. Kun siihen ei kuitenkaan 
esitetä muutosta, Kirkkohallitus katsoo, että tasa-arvoisuuden periaatteen mukaan 21 §:ää 
ei tule muuttaa jumalanpalveluksenkaan osalta. 

 
 

Teosto-raportointi ja taloudelliset vaikutukset 
 
Suomessa tekijänoikeusjärjestöt keräävät korvaukset käytetystä tekijänoikeuksista ja 
tilittävät rahat oikeuksien omistajille, järjestöstä riippuen jossain määrin eri tavoin. Jotta 
Teoston musiikkikorvaukset voitaisiin tilittää oikeille oikeuksien haltijoille, tarvitaan 
esitetystä musiikista paljon tietoja. Tällaisia tietoja ovat mm. musiikin säveltäjä, sanoittaja, 
sovittaja, kappaleen nimi ja soitetun musiikin kesto (sekunneissa mitattuna) ja 
luonnollisesti myös esittäjä, esitys, paikka ja aika. Yhden tällaisen ilmoituksen tietojen 
keräämiseen ja täyttämiseen yhden jumalanpalveluksen osalta, joka sisältäisi keskimäärin 
10 musiikkiteosta, kuluisi aikaa noin 20-30 minuuttia. Tästä on harjaantuneiden 
ammattilaisten kokemusta radio-ja TV-jumalanpalvelusten tekijä^o&eusraportoinnista, 
joka sinällään ei perustu lakiin vaan 
Yleisradion omaan käytäntöön. Kirkollinen toimitus on lyhyempi ja musiikin määrä 
selvästikin pienempi, joskus hyvinkin vähäinen, koska toimitus voidaan toteuttaa hyvin eri 
tavoin. 
 
Vuositasolla Suomen evankelisluterilaisissa seurakunnissa vietetään noin 70 
000jumalanpalvelusta sekä noin 113 000 jumalanpalveluksiin laskettavaa kirkon pyhää 
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toimitusta eli yhteensä noin 180 000 tilaisuutta. Näiden tilaisuuksien musiikkiraporttien 
kokoamiseen ja kirjoittamiseen tulisi jatkossa siten varata jumalanpalvelusten osalta ar-
violta 25 000 - 35 000 tuntia ja kirkon pyhien toimitusten osalta karkeammin arvioiden 15 
000 - 20 000 tuntia. Yhteensä tämä merkitsisi arviolta 40 000 - 55 000 työtuntia eli noin 25 
henkilötyövuotta. 
 
Vastaavasti yli 180 000 tilaisuuden ilmoitusliikenne, jonka volyymiksi arvioidaan 
vuositasolla noin 3 miljoonaa yksittäistä tietoa, edellyttäisi Teostolta huomattavaa 
lisätyöpanosta. Tällä hetkellä seurakunnat lähettävät vuodessa Teostolle ilmoituksen noin 2 
000 tilaisuudesta, joiden käsittelyä varten on ainakin yksi henkilö. Kirkkohallituksen 
tietojen mukaan Teoston omien laskelmien mukaan yhden tekijänoi-keusosion 
palkkiotaksa tekijälle on noin 14 senttiä. Osa teoksista on kuitenkin vapaita ja kirkon 
keskusrahastolla on osaan tekijänoikeus. 
 
Edellä on käsitelty yksinomaan Teosto-ilmoitusjärjestelmää. Mitä muut 
tekijänoikeusjärjestöt vaatisivat, on täysin tietämätöntä. 
 
Edellä oleva, tosin karkea laskelma antaa viitteitä siitä, mitä tekijänoikeuskorvausten 
maksaminen opetustoimessa tulee aiheuttamaan. 

 
 

Vaikutus kirkon palkkausjärjestelmään yleisesti ja kanttoreiden palkkaukseen 
 
Kirkon viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkkausjärjestelmä lähtee ns. 
kokonaispalkkauksesta. Tällöin viranhaltijalle ja työntekijälle maksettavan palkan eli 
kokonaispalkan määrä määritellään virka-ja työehtosopimuksessa. Tämän kokonaispalkan 
lisäksi ei voida maksaa virka-ja työehtosopimukseen sisältymättömiä muita palkan osia. 
Mikäli osa kirkon viranhaltijoista ja työntekijöistä alkaisi saada taloudellisesti merkittäviä 
määriä tekijänoikeuskorvauksia, aiheuttaisi se suuria muutostarpeita kirkon 
palkkausjärjestelmään. Näitä tarpeita ei ole lain valmistelussa lainkaan selvitetty. Lisäksi 
tulisi edelleen selvittää kysymystä tekijänoikeuksien luovuttamisesta työnantajalle, sillä 
työ-ja virkasuhdetekijänoikeuksia koskeva säännöstö on tällä hetkellä hyvin puutteellinen. 
Mahdollisessa tekijänoikeuskorvausten maksamisessa kirkon viranhaltijoille ja 
työntekijöille on kysymys myös eri työntekijäryhmien välisestä oikeudenmukaisuudesta. 
Asiaan vaikuttaa 

vielä se, että kanttorilla on varsin itsenäinen asema mm. jumalanpal-velusmusiikin valinnassa, jolloin 
hän voisi usein itse vaikuttaa mahdollisten tekijänoikeuskorvauksien määrään. 

 
 

Muita näkökohtia 
 
Toteutuessaan esitys johtaisi järjettömään byrokratiaan ja kustannuksiin ja olisi täysin suhteeton 
tavoiteltuun taloudelliseen hyötyyn nähden. Mitä ilmeisimmin esitys johtaisi myös siihen, että 
seurakunnat painottaisivat vapaata vanhaa musiikkia, mikä johtaisi päinvastaiseen tilanteeseen kuin mitä 
esityksellä näytetään tavoiteltavan. 
 
Kirkkohallituksen käsityksen mukaan jumalanpalvelusten saattaminen esittämiskorvauksen piiriin 
johtaisi toteutuessaan seurakunnissa samantapaiseen repivään tilanteeseen, joka on syntynyt uuden 
hautaustoimikin tasamaksuperiaatteesta. 
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KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA SOVELSI 
PERUSOIKEUKSIA 
 
01.04.2004 
 
Kuluttajavalituslautakunta ratkaisi löytötavarariidan käyttäen 
hyväksi perusoikeusmyönteistä tulkintatapaa. Löytötavaratoimisto ei 
saanut omistusoikeutta kuluttajan esineeseen, vaikka lain 
sanamuodon mukaan omistusoikeus oli siirtynyt sille. 
 
Kuluttajan sormus katosi laivaristeilyllä. Laivayhtiön työntekijä löysi 
sormuksen ja toimitti sen yksityiseen löytötavaratoimistoon. Koska 
kuluttaja ei ollut noutanut sormusta kolmen kuukauden kuluessa, 
löytötavaratoimisto katsoi omistusoikeuden siirtyneen sille 
löytötavaralain perusteella. Toimisto ei ollut yrittänyt selvittää 
sormuksen oikeaa omistajaa eikä ollut ilmoittanut sormuksen 
löytymisestä. Kuluttaja sai myöhemmin tietää sormuksen 
löytymisestä ja joutui ostamaan sormuksen löytötavaratoimistolta 
takaisin itselleen. 

 
Lautakunta totesi löytötavaralaista ja -asetuksesta olevan 
pääteltävissä, että lain tarkoituksena on edistää omaisuuden 
palautumista omistajalleen. Omistusoikeus voi siirtyä pois 
alkuperäiseltä omistajalta vasta, kun laissa säädetty 
ilmoitusvelvollisuus on täytetty. Tästä oli säännös, joka 
sanamuotonsa perusteella koski kuitenkin vain löytäjää, ei 
löytötavaratoimistoa, jollaiselle julkisesta liikennevälineestä löydetty 
esine on luovutettava. Lain sanamuodon perusteella 
löytötavaratoimistolla oli omistusoikeus kuluttajan esineeseen jo 
pelkästään sillä perusteella, että se oli pitänyt sitä hallussaan kolme 
kuukautta. 
 
Viranomaisilla on velvollisuus tulkita epäselviä lainsäännöksiä 
perusoikeusmyönteisesti. Perusoikeudet vaikuttavat myös 
kuluttajansuojassa. Vuoden 2000 Suomen perustuslaissa on 
lueteltu perusoikeudet, joihin muun muassa kuuluu omaisuuder 
suoja. Lautakunta katsoikin, että omistusoikeus ei omaisuuden 
piiriin kuuluvana perusoikeutena voinut siirtyä 
löytötavaratoimistolle, koska se ei noudattanut laissa säädettyä 
ilmoitusvelvollisuutta. Vaikka laissa ei ollut löytötavarasta 
ilmoittamista asetettu löytötavaratoimiston osalta omistusoikeuden 
siirtymisen edellytykseksi, perusoikeusmyönteinen tulkintatapa 
johti siihen. 
 
Lautakunta katsoi, että kauppa oli mitätön ja suositti, että 
löytötavaratoimisto palauttaa sormuksesta saamansa kauppahinnan 
vähennettynä sen kohtuullisilla säilytyskuluilla. 



 

 

http ://www.kuluttaj avalituslautakunta. fi/news.php?action=read&id=26 27.4.2004 
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Veli-Pekka Viljanen 
 

HE 28/2004 vp LAEIKSI TEKIJÄNOIKEUSLAIN JA RIKOSLAIN 49 

LUVUN MUUTTAMISESTA 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 6.5.2004 1. 

Yleistä 

 

Hallituksen esityksen keskeisenä tarkoituksena on tehdä tekijänoikeuslakiin muutokset, jotka johtuvat 

EY:n direktiivistä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta 

tietoyhteiskunnassa (2001/29/EY). Lisäksi lakiin tehtäisiin joitakin muita muutoksia. 

Asian valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin kannalta merkityksellistä on, että teki-

jänoikeuden nauttii Suomessa perustuslain suojaa. Tekijänoikeuteen sisältyvien taloudellisten 

oikeuksien osalta tämä suoja kiinnittyy perustuslain 15 §:n säännöksiin omaisuudensuojasta (Ks. HE 

309/1993 vp, s. 62 ja PeVL 1/1995 vp). Myös tekijänoikeuteen kuuluville tekijän moraalisille 

oikeuksille voidaan löytää kiinnekohtia perustuslaista, erityisesti perusoikeusjärjestelmän 

kokonaisuuteen pohjautuvasta yksilön itsemääräämisoikeudesta, kunnian suojasta (PL 10 §) ja 

sivistyksellisistä oikeuksista (PL 16 §). Toisaalta tekijänoikeuden suoja voi merkitä muiden yksilöiden 

perusoikeuksien rajoitusta. Tällaisina tekijänoikeuden kanssa jännitteeseen potentiaalisesti joutuvina 

perusoikeuksina voidaan mainita esimerkiksi sananvapaus (PL 12 § 1 mom.), omaisuudensuoja (PL 15 

§ ) ja elinkeinon harjoittamisen vapaus (PL 18 § 1 mom.). Tältä osin ehdotetun sääntelyn sallittavuutta 

onkin arvioitava näiden perusoikeuksien rajoitusedellytysten valossa (ks. esim. PeVL 60/2001 vp). 

Ennen lakiehdotusten yksityiskohtaista tarkastelua on syytä kiinnittää huomiota te-

kijänoikeuslainsäädännön yleiseen ongelmaan perusoikeusjärjestelmän näkökulmasta. Teki-

jänoikeuslaki on muodostunut vuosien kuluessa erittäin monimutkaiseksi ja vaikeaselkoiseksi 

kokonaisuudeksi. Lakiehdotus ei tältä osin merkitse parannusta, vaan se pikemminkin entisestään 

heikentää tekijänoikeuslain ymmärrettävyyttä ja selkeyttä. Lain tällainen luonne sisältää vakavan 

oikeusturvaongelman. Erityisen ongelmallisena asetelmaa voidaan pitää perustuslain 8 §:ssä säädetyn 

rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen näkökulmasta, jonka yhtenä keskeisenä vaatimuksena on 



 

 

rikostunnusmerkistölle asettuva täsmällisyyden vaatimus. Vaatimuksena on, että tunnusmerkistön tulee 

olla ilmaistu riittävällä täsmällisyydellä niin, että säännöksen sanamuodon perusteella voidaan 

ennakoida, onko jokin toiminta tai laiminlyönti rangaistavaa vai ei (ks. HE 309/1993 vp, s. 50, PeVL 

4/1997 vp, PeVL 10/2000 vp). Ehdotetun tekijänoikeuslain 56 a §:n mukaan rangaistaisiin muun 

muassa sitä joka tahallaan ja törkeästä huolimattomuudesta "rikkoo sellaista tämän lain säännöstä, jolla 

suojataan tekijänoikeutta". Rikoslain 49 luvun 1 §:ssä rikostunnusmerkistö kiinnitetään niin ikään 

tekijänoikeuslain säännösten vastaiseen menettelyyn. Tekijänoikeuslain sekavuus ja monimutkaisuus 

johtavat siihen, että näiden säännösten rangaistavaksi säätämän käyttäytymisen ala muodostuu hyvin 

vaikeasti ennakoitavaksi ja siten rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen toteutumisen vaarantavaksi. 

Perusoikeusjärjestelmään liittyvistä syistä pidän välttämättömänä, että tekijänoikeuslakia olennaisesti 

selkeytetään nykyisestä. Lakiesityksen käsittelyn yhteydessä olisi perusteltua edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyisi 

pikaisesti valmistelemaan sääntelyn selkeyttämiseen tähtäävää tekijänoikeuslainsäädännön kokonaisuudistusta. 
 
 
 
 
2. Valtiosääntöoikeudellinen arviointi 
 

11 § 5 mom. Ehdotuksen mukaan tekijänoikeuslain 2 luvussa tarkoitettujen tekijänoikeuden rajoituksen nojalla ei saa 

valmistaa kappaleita sellaisesta teoksen kappaleesta, joka on valmistettu tai saatettu yleisön saataviin 2 §:n vastaisesti 

tai jota suojaava tekninen toimenpide on 50 a §:n vastaisesti kierretty. Valmistaminen voisi tulla tahallisena tai törkeän 

tuottamuksellisuu-den perusteella rangaistavaksi tekijänoikeusrikkomuksena (56 a §). Rangaistavuus ei kuitenkaan 

koskisi muutaman kappaleen valmistamista yksityiseen käyttöön 11 §:n 5 momentin vastaisena. Hyvitystä ja 

korvausta (57 §) sekä menettämisseuraamusta (58 §) koskevat säännökset tulisivat sovellettavaksi tällaisessa 

tilanteessa. 

Säännöksen ongelmallisuus liittyy ennen muuta siihen, ettei nykyaikaisessa verkkoympäristössä ole 

kaikissa tilanteissa mahdollisuuksia arvioida aineiston laillisuutta (ks. HE, s. 52). Esimerkkinä voidaan viitata 

nykyaikaisiin internetin hakukoneisiin. Esimerkiksi yhden eniten käytetyn hakukoneen googlen toiminta perustuu 

internetissä olevan aineiston tallentamiseen välimuistiin ilman, että aineiston laillisuutta tekijänoikeuden 

näkökulmasta voidaan mitenkään arvioida. Lain sanamuodon perusteella näyttäisi siltä, että googlen kaltaisten inter-

netin kannalta välttämättömien hakukoneiden toimintamalli muodostuisi 11 §:n 5 momentin systemaattiseksi 

rikkomiseksi. Joka tapauksessa säännös merkitsee nykymuodossaan laillisuuden ja laittomuuden rajan hyvin 

ongelmallista hämärtymistä. 

Yksityisen ihmisen kannalta 11 §:n 5 momentti liitännäisvaikutuksineen on ongelmallinen ainakin 

sananvapauden (oikeus vastaanottaa viestejä), omaisuudensuojan ja sivistyksellisten oikeuksien näkökulmasta. 

Ongelmaa tosin lieventää se, että rangaistavuuden piiristä on poistettu muutaman teoskappaleen valmistaminen 11 §:n 



 

 

5 momentin vastaisesti ja rangaistavuus on sidottu tahallisuuteen tai törkeään tuottamukseen, mutta sen sijaan hyvitys 

ja menettämisseuraamus voivat kohdistua henkilöön myös silloin, kun hän ei ole tiennyt aineiston olevan lainvastaista. 

Edellä esitetyistä perusoikeusjärjestelmään liittyvistä syistä tulisi 11 §:n 5 momentin soveltamista rajoittaa 

siten, että tekijänoikeuslain 12 §:n yksityiseen käyttöön valmistamista koskevat rajoitukset lisättäisiin niiden 

säännösten joukkoon, joita kyseinen momentti ei koskisi. Tämä lieventäisi myös ehdotettuun sääntelyyn liittyviä 

ongelmia rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen (PL 8 §) sisältämän täsmällisyysvaatimuksen kannalta. 

Ehdotetun 25 d §:n uuden 4 momentin mukaan se, joka radiossa tai televisiossa lähettämällä tai muuten 

välittää teoksen yleisölle, saa valmistaa tai valmistuttaa teoksen kappaleen lakiin perustuvan tallentamis- tai 

säilyttämisvelvollisuutensa turvaamiseksi. Myös tällainen valmistaminen tulisi ottaa 11 §:n 5 momentin viimeisen 

virkkeen poikkeussäännöksen piiriin, koska lakiin perustuva tallentamis- tai säilyttämisvelvollisuus voi kohdistua 

myös 11 §:n 5 momentin mukaiseen materiaaliin. 

Lisäksi pidän välttämättömänä, että säännöksen soveltamisalan ulkopuolelle suljetaan internetin 

hakukoneiden toiminta. Siten välimuistitallenteita, joihin esim. google perustuu, ei tule katsoa säännöksen 

tarkoittamaksi valmistamiseksi. 
 

21 §. Tekijänoikeuslain 21 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että tekijänoikeuden rajoituksiin ei enää luettaisi 

teoksen julkista esittämistä jumalanpalveluksessa. Pykälä on kirjoitettu jopa siihen muotoon (ks. 4 mom.), että 

jumalanpalvelus muodostaa ainoan poikkeuksen siitä tekijänoikeuden rajoituksesta, jonka mukaan julkaistun teoksen 

saa esittää julkisesti tilaisuudessa, jossa teosten esittäminen ei ole pääasia ja johon pääsy on maksuton sekä jota ei 

muutoinkaan järjestetä ansiotarkoituksessa (2 mom.). Jumalanpalveluksen aikaisempi positiivinen suosinta on siis 

ehdotuksessa muuttunut jumalanpalveluksen negatiiviseksi kohteluksi verrattuna muihin julkisiin tilaisuuksiin. 

Tältä osin on kyse siitä, miten jumalanpalvelusten yhteydessä ratkaistaan jännite uskonnonvapauden ja 

tekijänoikeuden välillä. Perustuslain 11 §:n mukaan uskonnon ja omantunnon vapaus sisältää oikeuden tunnustaa tai 

harjoittaa uskontoa, oikeuden ilmaista vakaumuksen ja oikeuden kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen 

yhdyskuntaan. Jumalanpalveluksen voidaan katsoa kuuluvan uskonnonvapauteen sisältyvän uskonnon harjoittamisen 

vapauden ydinalueisiin. Uskonnon tunnustamisen ja harjoittamisen vapauteen kuuluu perusoikeusuudistuksen 

esitöiden mukaan myös uskonnollisten yhteisöjen oikeus päättää omista uskonnollisista menoistaan (ks. HE 309/1993 

vp, s. 55). 

Hallituksen esityksessä todetaan, että musiikin merkityksen korostuneen jumalanpalveluksissa. 

Perustelujen mukaan musiikilla on itsenäinen osa jumalanpalveluksessa ja lähes kaikki jumalanpalveluksen osat 

voidaan haluttaessa toteuttaa myös musiikin avulla (ks. HE, s. 58-59). Nämä hallituksen esityksen perusteluissa 

esitetyt seikat osoittavat jumalanpal-velusmusiikin keskeisen merkityksen uskonnonharjoittamisen vapauden kannalta. 

Kun otetaan huomioon uskonnonvapauden merkitys perusoikeutena ja jumalanpalveluksen merkitys 

uskonnonvapauden käyttämisen ytimessä on mielestäni vahvoja perusoikeusjärjestelmään liittyviä perusteita sille, että 

jumalanpalvelusta koskeva poikkeus tulisi säilyttää aikaisemmassa muodossaan tekijänoikeuslain 21 §:ssä. 



 

 

Tekijänoikeuden haltijoiden osalta jumalanpalvelusta koskevaa rajoitusta ei voitane pitää ainakaan yleisesti kovin 

merkittävänä (esimerkiksi verrattuna yleiseen opetusta koskevaan rajoitukseen, joka jäisi voimaan), kun taas uskonnon 

vapauttaan käyt+ävien kannalta tekijänoikeus voi muodostua merkittäväksi uskonnon harjoittamista rajoittavaksi 

tekijäksi. Tällainen vertailu perustelee mielestäni vahvasti uskonnonvapautta suosivaa ratkaisua eli nykysääntelyä. 

Joka tapauksessa katson, että ehdotuksen 21 §:n 4 momentti asettaessaan jumalanpalvelukset muihin 21 

§:n 2 momentissa tarkoitettuihin julkisiin tilaisuuksiin nähden heikompaan asemaan on uskonnon perusteella syrjivä ja 

sellaisena ristiriidassa perustuslain 6 §:n 2 momentin kanssa. 
 

26 §. Ehdotuksessa säädettäisiin ns. kasettimaksusta. Kyseisen maksun luonne on jossain määrin epäselvä. Pykälän 1 

momentin mukaan kyse olisi maksusta, joka asetettaisiin yleisön keskuuteen levitettäväksi valmistettavan tai 

maahantuotavan ääni- tai kuvanauhan taikka muun laitteen, johon teos voidaan tallentaa ja jota merkittävässä määrin 

käytetään teoksen kappaleen valmistamiseen yksityiseen käyttöön, valmistajalle tai maahantuojalle. Pykälän 1 

momentissa puhutaan maksun käyttämisestä "hyvityksenä teoksen tekijöille ja tekijöiden yhteisiin tarkoituksiin". 

Ehdotetun 3 momentin mukaan maksu tulee vahvistaa sellaiseksi, että sitä voidaan pitää "sopivana hyvityksenä 

teosten kappaleiden käyttöön yksityiseen käyttöön". Hyvitys-termi viittaa siihen, että kyse olisi tekijöille 

suoritettavasta korvauksesta siitä vähingosta, jonka he taloudellisesti kärsivät yksityiskopioinnin vuoksi. Tällaisena 

hyvitys rinnastuu vahingonkorvaukseen toiminnasta, josta aiheutuu jollekin välittömiä taloudellisia menetyksiä. 

Ongelmallisena voidaan kuitenkin pitää ilmaisua maksun käyttämisestä "tekijöiden yhteisiin tarkoituksiin", joka 

näyttäisi irtaantuvan jossain määrin hyvityksen kytkennästä tekijöille koituvaan taloudelliseen vahinkoon ja tuovan 

tällaisena maksuun veronluonteisuutta. Tämä ve-ronluonteisuus voi muodostua ongelmalliseksi perustuslain kannalta, 

koska veronluonteisten maksujen sallittavuutta tulee arvioida perustuslain 81 §:n verolain vaatimusten näkökulmasta. 

Kasettimaksun oikeudellisen luonteen selkeyttämiseksi 26 a §:n 1 momentista olisi mielestäni syytä poistaa maininta 

maksun käyttämistä tekijöiden yhteisiin tarkoituksiin ja kiinnittää se selkeämmin teosten kappaleiden valmistamisesta 

yksityiseen käyttöön aiheutuviin taloudellisiin menetyksiin (esim. "maksu hyvitykseksi teosten tekijöille teosten 

kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön aiheutuvista taloudellisista vahingoista"). 

Ehdotetun 3 momentin mukaan maksun piiriin tarkoitetut laitteet määriteltäisiin opetusministeriön 

asetuksella. Ehdotetussa 1 momentin mukaan maksun piiriin voitaisiin määrätä ääni- ja kuvanauhat tai muut laitteet, 

joihin teos voidaan tallentaa ja joita merkittävässä määrin käytetään teoksen kappaleen valmistamiseen yksityiseen 

käyttöön. Vaikka 1 momentin määritelmä sisältää jossain määrin väljyyttä, voidaan sen katsoa perustuslain 80 §:n 1 

momentin näkökulmasta riittävällä tavalla määrittävän niitä laitteita, jotka voivat tulla säädetyksi maksun piiriin 

asetuksella. 

Sen sijaan ongelmallisempana voidaan pitää opetusministeriölle annettua asetuksenantovaltuutta, joka 

koskee maksun suuruuden määräämistä (3 mom.). Nähdäkseni perustuslain 80 §:ään liittyvistä syistä laissa tulisi 

pyrkiä asettamaan selkeämmät kriteerit maksun suuruudelle. On ilmeistä, että tulevaisuudessa laitteiden 

tallennuskapasiteetti tulee kasvamaan niin merkittävästi, ettei maksun suuruuden kiinnittäminen siihen enää ole 



 

 

perusteltua, vaan se voi johtaa kohtuuttomiin maksuihin. Tältä osin pelkkä viittaus asetuksessa määriteltävään ylä-

rajaan ei ole riittävä. Periaatteessa maksun piiriin voivat joutua myös laitteet, joita voidaan käyttää yksityiskopiointiin, 

mutta joiden pääasiallinen käyttötarkoitus on toinen (esim. matkapuhelimet). Maksun suuruus tulisikin voida 

mahdollisimman tarkoin sitoa jo laissa siihen taloudelliseen vahinkoon, jonka juuri kyseisen laitteen voidaan arvioida 

tekijöille aiheuttavan tekij änkorvausten menetyksenä. 
 

54 §. Pykälän 1 momentin mukaan asia ratkaistaan siinä luetelluissa asioissa erimielisyyden sattuessa 

välimiesmenettelyssä "siten kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään". Käsillä olevassa asetelmassa 

välimiesmenettely muodostuu siten keskeiseksi oikeusturvamekanismiksi. Tällaisessa lakisääteisessä 

välimiesasetelmassa ei välimiesmenettelyä ole perustuslain 80 § ja 21 § huomioon ottaen perusteltua jättää ehdotetulla 

tavalla täysin avoimesti asetuksessa säänneltäväksi, vaan menettelyä koskevat pemssäännökset tulee sisällyttää lakiin 

(ks. nykyisen tekijänoikeusasetuksen 14-17 §). Tältä osin voidaan viitata esim. perustuslakivaliokunnan lausuntoon 

PeVL 43/2000 vp, jossa lain tarkoittamaa oikaisumenettelyä pidettiin sellaisena 21 §:n 2 momentin mukaisena hyvän 

hallinnon takeena, jonka perusteiden säätäminen laissa oli edellytys lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. 
 
 

3. HE 29/2004 vp 
 

Perustuslakivaliokunnan arvioitavana on myös hallituksen esitys WIPOn tekijänoikeussopimuksen ja VvTPOn esitys- 

ja äänitesopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 

voimaansaattamisesta. Kyse on kahden kansainvälisen tekijänoikeuksia turvaavan sopimuksen hyväksymisestä ja 

voimaansaattamisesta. Kyseisiin sopimuksiin ei sisälly havaitakseni valtiosääntöoikeudellisia ongelmia, joten niiden 

voimaansaattamislait voidaan käsitellä eduskunnassa tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
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ASIA Asianhmhjakuuleiriineri hallituksen esityksistä nro 28/2004 vp laeiksi 

tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta ja n:o 29/2004 vp 
VVIPOn tekijänoikeussopimuksen ja VVTPOn esitys- ja äänitesopimuksen 
hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta. 

 
LAUSUNTO Lausuntonani esitän kunnioittaen seuraavaa: 

 
Käsittelen tässä lausunnossa ensiksi seuraavia yleisiä kysymyksiä: 

 
tekijänoikeuksien perusoikeudellinen suoja 
tekijänoikeuden rajoitusten edellytykset 
tekijänoikeuden suhde sananvapauteen 

 
Sen jälkeen käyn läpi eräitä yksittäisiä kysymyksiä, joita on tarpeen tarkastella 
perusoikeudellisesta näkökulmasta. 
 
Tekijänoikeuksien perusoikeudellinen suoja 
 
Tekijän taloudelliset oikeudet ovat varallisuusoikeuksia, jotka kuuluvat Suomen 
perustuslain 15 §:n mukaisen omaisuuden suojan pariin. Tämä lähtökohta on 
yleisesti hmnustettu. Euroopan uruonin perusoikeusasia-kirjassa (A:18.12.2000) 
erikseen mainitaan, että teollis- ja tekijänoikeudet turvataan. Vaikeampaa on 
usein hahmottaa sitä, miten tämä omaisuuden suoja käytännössä ilmenee. 
Ratkaisevaa ei ole tietyn konkreettisen esineen oirustaminen, vaan mahdollisuus 
määrätä teoksen käytöstä tavalla, jolla voi olla taloudellista merkitystä. 
Käytännössä tämä tapahtuu sopimuksin. Tekijä voi luovuttaa tekijänoikeutensa 
kokonaan tai osittain moraalisia oikeuksia koskevin poikkeuksin. Tyypillistä 
oikeuksien käyttöä on oikeuksien lisensiointi käyttölupia myöntämällä. Tekijän 
määräysvallan tai sopimusoikeuden rajoitukset merkitsevät tekijän va-
rallisuusoikeuksiin puuttumista. Sen vuoksi niistä on säädettävä lailla. 
Käytännössä tekijänoikeuden rajoitukset sisältyvät tekijänoikeuslakiin. 
 
Tekijänoikeudella on läheisiä Uittymäkohtia myös muihin perusoikeuksiin, 
kuten tekijän oikeuteen hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla 
tai elinkeinolla. Tekijällä tulee olla mahdollisuus hankkia toimeentulonsa 
teoksia luomalla ja lisensioimalla. Tämä edellyttää, että riittävät 
tuotantoedellytykset turvataan. Huomiota on ldinni-tettävä 
elinkemoriharjoittamisen tosiasiallisiin edellytyksiin. Tekijänoikeuslainsäädäntö 
on keskeinen instrumentti huolehdittaessa luovan alan toiminta- ja 
tuotantoedellytyksistä. 

 
Myös sananvapaus on tekijänoikeuden kannalta merkityksellinen. Sananvapaus 
takaa mahdollisuuden itsenäiseen luomistyöhön kenenkään sitä ennalta 
estämättä. 

12.5.2004 

EDUSKUNNAN PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 



 

 

 
Perusoikeudet pohjautuvat keskeisesti kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. 
Perusoikeudet ovat myös erottamaton osa Euroopan unionin 
yhteisöoikeudellisia oikeusperiaatteita. Perusoikeusasiakirja mainitsee 
tekijänoikeuksien lisäksi, sananvapauden, taiteen ja tieteellisen tutkimuksen 
vapauden, ammatillisen vapauden ja elinkeinovapauden. 
 
Tekijänoikeudella on läheisiä yhtymäkohtia myös yksityiselämän suojaan. 
Julkistamattomat teokset sisältyvät yksityiselämän piiriin ja tekijänoikeus 
julkistamattomiin teoksiin on rajoittamaton. Tässä lausunnossani keskityn 
kuitenkin tarkastelemaan ehdotettua lainsäädäntöä lähinnä tekijänoikeuksia 
koskevan omaisuudensuojan ja elinkeinonva-pauden näkökulmasta. 
 
Tekijänoikeuden rajoitusten edellytykset 
 
Perusoikeuksien sitovuutta, niiden rajoittamista ja niistä poikkeamista on 
käsitelty seikkaperäisesti hallituksen esityksessä Eduskunnalle perustuslakin 
perusoikeussäännösten muuttamisesta (HE 309/1993). Nämä periaatteet eivät 
ole muuttuneet säädettäessä nykyisestä Suomen perustuslaista. 
 
Perusoikeuksia voidaan rajoittaa ja niistä poiketa vain seuraavien edellytysten 
täyttyessä: 

 
rajoitusten tulee perustua lakiin 
rajoitusten on oltava täsmällisiä ja tarkkarajaisia ja rajoitusten tekeminen on 
sallittua vain hyväksytyillä perusteilla tavallisella lailla ei voida säätää 
perusoikeuden ytimeen ulottuvaa rajoitusta (esim. rajoituksista, jotka 
kohdistuvat teosten ensisijaiseen kaupalliseen hyödyntämiseen) 

- rajoitukset ovat suhteellisuusvaatimuksen mukaisia 
- riittävät oikeusturvajärjestelyt taataan 

kansainvälisten ihmisoikeussopimusten velvoitteet otetaan huomioon 
 
Oikeudenhaltijan varallisuusoikeuksien rajoitusten on täytettävä edellä mainitut 
vaatimukset rajoitusten täsmällisyydestä ja tarkkarajaisuudes-ta. HE:ssä 
309/1993 todetaan, että rajoituksen olennaisen sisällön tulee ilmetä suoraan 
laista. Siitä tulee käydä selville esimerkiksi rajoituksen laajuus ja sen 
täsmälliset edellytykset. 
 
Edellä mainitun valossa tekijänoikeuslain systematiikkaa, joka perustuu siihen, 
että ensin säädetään oikeuksista ja sen jälkeen niihin tehtävistä rajoituksista, 
voidaan pitää perusteltuna. Samoin rajoitusten tarkkara- 

 
jaisuus edellyttää kasuistisia rajoitussäännöksiä, vaikka se tekee teki-
jänoikeuslaista raskaslukuisemman. 
 
Tekijänoikeuden yleisten oppien mukaan tekijänoikeuden rajoituksia oikeuksia 
rajoittavina tulisi tulkita suppeasti. Rajoitussäännöstä ei siten saa tulkita 
säännöstä laajentavasti. Tätä edellyttää myös perustuslaki. Laissa säädettyä 
rajoitusta ei voi laajentaa tulkinnan kautta säädettyä soveltamisalaansa 
laajemmaksi. 
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Tekijänoikeuden taloudellisten rajoitusten suppeaa tulkintaa edellyttävät myös 
kansainväliset YVIPO-sopimukset, jotka hallitus esittää esityksessään 
hyväksyttäväksi, sekä vanhastaan Bernin sopimus kappaleen valmistamista 
koskevan oikeudenrajoituksen osalta. Kansainvälisten sopimusten mukaan 
taloudellisten oikeuksien rajoitukset ovat sallittuja vain seuraavien edellytysten 
täyttyessä: 

 
rajoitus koskee tiettyjä erityistapauksia; 
rajoitus ei ole ristiriidassa teoksen tavanmukaisen käytön kansa; ja rajoitus 
ei kohtuuttomasti haittaa tekijän oikeutettuja etuja. 

 
Edellä mainittujen kolmen edellytyksen on täytyttävä samanaikaisesti. Tämä 
kolmivaihetesti sisältyy myös tietoyhteiskunnan tekijänoikeuksia koskevaan 
direktiiviin (2001/29/EY), joka nyt tarkasteltavalla lainsäädännöllä on tarkoitus 
saattaa kansallisesti voimaan (ks. 5 artikla 4 koh-ta). 
 
Kolmivaihetesti käytännössä kieltää kaikki tekijänoikeuden ytimeen 
kohdistuvat rajoitukset, joita ei myöskään perusoikeudellisesti ole sallittua 
tehdä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Komivaihetesti käytännössä voi 
toimia työkaluna, harkittaessa ulottuuko jokin rajoitus tekijänoikeuden ytimeen. 
Mikäli rajoitus läpäisee kolmivaihetestin, on vielä pohdittava, täyttävätkö 
rajoitukset perusoikeuksien rajoitusedel-lytykset. 
 
Punnittaessa tekijänoikeuden suhdetta muihin perusoikeuksiin, erityisesti 
sananvapauteen, on lähtökohtana pidettävä, että toisen perusoikeuden hyväksi 
ei voida tehdä toisen perusoikeuden ytimeen ulottuvia rajoituksia. Eri 
oikeuksien välinen punninta edellyttää erilaisten säätelyvaihtoehtojen 
tosiasiallisten vaikutusten analysointia ja niiden ilmiöiden hyvää tuntemusta, 
joita ollaan vertailemassa. 
 
Tekijänoikeuden suhde sananvapauteen 
 
Arvioitaessa tekijänoikeutta suhteessa sananvapauteen on ensiksi kiinnitettävä 
huomiota siihen, mitä tekijänoikeus suojaa. Tekijänoikeus ei rajoita tietojen ja 
ajatustenvaihtoa sellaisenaan, koska tekijänoikeussuoja ei ulotu tietoihin, 
ideoihin tai periaatteisiin. Tekijänoikeussuojan piirissä on vain se 
persoonallinen ilmaisutapa, jolla tietyt asiat on ilmaistu. Esimerkiksi tieteellisen 
työn sisältämät tiedot ja tutkimustulokset eivät kuulu tekijänoikeussuojan 
piiriin, vaan suojaa saa se tapa, jolla nämä on tutkimuksessa ilmaistu. 
 
Tekijänoikeuslaissa on lisäksi joukko rajoituksia, jotka palvelevat sa-
nanvapauden tai vielä laajemmin informaatiovapauden ja siihen sisältyvän 
viestin vastaanottamisen toteutumista: 

 
siteerausoikeus (TekijäL 22 §) 

- sanomalehdistön lainausoikeus (23 §) 
teosten käyttö televisio- ja radiolähetyksissä (25 f, 25 g, 25 h ja 25 i) 
päiväntapahtumien toisintaminen radio- tai televisiolähetyksessä tai 
elokuvana (25 b §) 

- julkisten lausuminen toisintaminen (25 c §) 
asiakirjajulkisuus (25 d §) 



 

 

lait, asetukset sekä viranomaisen tai muun julkisen elimen päätökset ja 
lausumat (9 §) 
kirjastojen, arkistojen ja museoiden hyväksi tehdyt rajoitukset, jotka 
turvaavat aineistojen saatavuutta ko. laitoksista (16 § ja asetuksen 
säännökset) 
vanhainkotien, sairaaloiden yms. oikeudet ajansiirtonauhoituksiin (15 §) 

- vammaisten teosten käytön turvaaminen (17 §) 
 
Kyseiset rajoitukset turvaavat mahdollisuudet vapaaseen mielipiteen 
muodostukseen, avoimeen julkiseen keskusteluun, joukkotiedotuksen 
vapaaseen kehitykseen ja moniarvoisuuteen sekä vallankäytön julkiseen 
kritiikkiin. Ydinajatukseltaan sanavapaus on poliittinen perusoikeus, vaikka sen 
suoja ei rajoitu vain pohittisiin ilmaisuihin, vaan ulottuu myös kaupalliseen 
viestintään (esimerkiksi mainoksiin). 
 
Toisinaan sananvapaus ja oikeus tietojen vastaanottamiseen on nähty niin 
laveana oikeutena, että edes viestin lähettäjä itse ei voisi sopimusehdoin 
rajoittaa aineistonsa käyttöä. Tällainen tulkinta johtaa tekijänoikeudellisesti 
suojatun aineiston osalta merkittäviin perusoikeudel-lisiin ongelmiin niin 
omaisuudensuojan kuin elinkemorihanoittarnisen vapauden kannalta. Tekijän 
varallisuusoikeuden ytimeen kuuluu oikeus määrätä teoksen kaupallisen käytön 
ehdoista. Tähän kytkeytyy keskeisesti myös elinkeinonharjoittajan vapaus 
määrätä siitä, millä markkinoilla hän elinkeinotoimintaa harjoittaa ja 
rjninkälaiselle kohdeyleisölle tuotettansa tai palvelintansa myy. 
 
Tietoyhteiskunnassa yhä suurempi osa elinkeinotoirmnnasta on infor-
maatiopohjaista ja luovaan työhön perustuvaa elirikeinotoimintaa, jonka 
toiminnan edellytysten turvaaminen on valtiovallan keskeisiä tehtäviä. 
Informaatiopohjaisten tuotteiden ja palvelujen kaupallinen tarjonta lisää 
yhteiskunnan moniarvoisuutta ja edistää niitä päämääriä, joita myös 
sananvapaussäännoksillä pyritään edistämään. Ilman asianmukaisia 
taloudellisia kannustimia ja tuotantoedellytyksiä tuotanto kuitenkin tyrehtyy. 
Sananvapauden hyväksi ei voida tehdä rajoituksia tekijän keskeisiin 
varallisuusoikeuksiin ja elinkeinonharjoittamisen vapauteen. Ajatus siitä, että 
sananvapauden tulisi tietoyhteiskunnassa olla superoikeus, joka voi syrjäyttää 
muut perusoikeudet, on heikosti perusteltu. Tietoyhteiskunnassa myös 
informaatiopohjaisen luovan työn tuloksiin perustuvan elinkeinotoiminnan 
merkitys kasvaa. Oikeudenhaltijoiden mahdollisuudet harjoittaa kaupallista 
toimintaa tulee turvata tietoyhteiskunnassa samalla tavoin kuin ne on 
perinteisesti turvattu. 
 
Sananvapauden kannalta myös teknisten suojakeinojen oikeudellinen suoja on 
nähty ongelmallisena. Sananvapauteen vedoten on vaadittu käyttäjille oikeutta 
teoksen teknisen suojauksen poistamiseen tai kiertämiseen ehdotettua 
laajemmin. Vaatimukset eivät ole perusteltuja. 
 
Tekniset suojaukset ovat keino fyysisesti suojata teoksia, eikä niitä tulisi asettaa 
eri asemaan kuin perinteisesti omaisuuden suojaksi käytettyjä lukkoja ja 
hälytyslaitteita. Täysin hyväksyttävänä on pidetty, että kirjakauppias suojaa 
omaisuuttaan ja pitää liikkeensä ovat lukossa liikkeen ollessa suljettuna ja 
liikkeen aukioloaikoina käyttää kameravalvontaa sen valvomiseksi, ettei 
kukaan anasta kirjoja luvatta. Mitään ongelmaa ei ole nähty siinä, että 
kirjakauppias luovuttaa kirjan ostajalle vain tiettyä kauppahintaa vastaan. 
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Ostaja ei ole edes siteerausoikeuteen vedoten voinut vaatia kirjaa itselleen. 
Tietoverkkoympäristö ei liiketoimintaympäristönä poikkea perinteisestä 
ympäristöstä tavalla, joka edellyttäisi tekijänoikeuden ja sananvapauden välisen 
suhteen uudelleen arviointia. Sähköisen liiketoinunnan edellytykset on 
turvattava samalla tavalla kuin on turvattu perinteisen liiketoiminnan 
edellytykset. 
 
Ehdotetun 50 a §:n 3 momentin mukaan teknisen suojauksen kiertäminen olisi 
sallittua salaustekniikoita koskevan tutkimuksen tai opetuksen yhteydessä. 
Tämä säännös on ilman muuta perusteltu. Ongelmallisempi sen sijaan on, että 
ehdotuksen perustelujen (s. 126) mukaan tällaisen tutkimuksen tai opetuksen 
yhteydessä saadun tiedon voisi vapaasti julkaista vaikkapa sanomalehdessä, jos 
kysymys ei ole organisoidusta toiminnasta. Näin pitkälle menevä rajoitus ei ole 
tarpeen tutkimuksen ja opetuksen turvaamiseksi. Toisaalta tällaisen tiedon 
julkaisemiselle ei ole myöskään yleensä mitään muuta tarkoitusta kuin teknisen 
suojauksen purkamisen tai kiertämisen edistäminen, jollei kysymys ole 
puhtaasti tieteellisissä piireissä tapahtuvasta ammattikeskustelusta. Kysymys ei 
ole sananvapauden ydinalueesta. Arvioitaessa tiedon julkaisemisen vapautta on 
otettava huomioon, että teknisen suojauksen toteutustapa ja kiertämiskeinot 
voivat kuulua elinkeinonharjoittajan liikesalaisuuden piiriin. 
 
Teknisen suojauksen purkamis- ja kiertämisoikeutta on tarkasteltava suhteessa 
ruThin varallisuusoikeuksiin, joita ne suojaa. Toisaalta tekninen suojaus ei saisi 
johtaa siihen, että teosten käyttö tekijänoikeuden ra-joitussäännösten sallimalla 
tavalla kaikissa tapauksissa estyisi. Ehdotettu tekijänoikeuslain 50 c § 
velvoittaa oikeudenhaltijat mahdollistamaan teosten käytön käyttäjille, joilla on 
teos laillisesti hallussaan tai saatavillaan seuraavissa tapauksissa: 
- ylioppilasmtkinnossa (14 § 3 mom.) 
- radio- ja televisio-ohjelmien ajansiirtonauhoitus sairaaloissa, van-

hainkodeissa yms. laitoksissa (15 §) 
- arkistot, kirjastot ja museot aineiston säilyttämistä, kunnostamista, 

kokoelmien hallintaa ja teosten täydentämistä varten ja teosten kappaleiden 
valmistamista varten ja yleisölle välittämistä varten (16 ja 16 a §) 
kappaleiden valmistaminen vammaisille (17 §) 
oikeudenhoito ja yleinen turvallisuus (25 d § 2 mom.) 

- radio- ja televisioyritysten oikeus valmistaa teoksesta kappaleita ly-
hytaikaisesti käytettäväksi omissa lähetyksissään (25 f 2 mom.) 

 
Jollei oikeudenhaltija mahdollista teoksen käyttöä edellä mainituissa tilanteissa 
ja edellä maimttoihin tarkoituksiin vapaaehtoisesti, asia ratkaistaan ehdotetun 
50 c §:n 2 momentin mukaan 54 §:n mukaisesti välimiesmenettelyssä. 
 
Edellä mainittuja velvoitteita ei sovelleta teoksiin, jotka on välitetty yleisölle 
sovituilla ehdoilla siten, että yleisöön kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus 
saada teos saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana. 
Tältä osin kysymys on teosten sähköisestä kaupasta. Mainittua säännöstä, joka 
perustuu suoraan direktiiviin (6 artiklan 4 kohdan 4 alakohta), kutsutaan 
yleisesti sähköisen kaupan turvalausekkeeksi. Kysymys on tekijänoikeuden 
ytimestä, jota ei voida rajoittaa edes sananvapauden nimissä. 
 
Sananvapautta ja viestien vastaanottamisen vapautta palvelevat myös 
oikeuksien tehokasta lisensiointia tukevat säännökset. Tällaisia ovat mm. eräät 
olettamasäännökset oikeuksien siirtymisestä ja sopimuslisenssisäännökset 



 

 

oikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista. Tarkastelen näihin liittyviä 
kysymyksiä tarkernrrun jäljempänä. 
 
Sopimuslisenssisäännökset 
 
Sopimuslisenssisäännökset palvelevat käyttäjien intressejä saada teoksia 
käyttöönsä. Järjestöltä luvan saanut käyttäjä voi lain nojalla käyttää samoin 
ehdoin myös sellaisten tekijöiden teoksia, joita järjestö ei edusta. Järjestelmä 
mahdollistaa teosten laillisen käytön tilanteissa, joissa yksilöllisten lupien 
saaminen olisi käytännössä vaikeata, jollei mahdotonta. 
 
Sopimuslisenssi on oikeudenhaltijan oikeuksien kannalta ongelmallisempi, sillä 
se kaventaa yksittäisen oikeudenhaltijan määräysvaltaa teoksestaan. Järjestöön 
kuulumattomaat tekijät eivät voi käytännössä lainkaan vaikuttaa teosten 
sopimuslisenssin käyttöehtoihin. Sopimusli-senssijärjestelmässä heille on 
kuitenkin turvattu aina oikeus henkilökohtaiseen korvaukseen teoksen käytöstä 
riippumatta siitä, koskeeko tällainen oikeus myös järjestöön kuuluvia. 
 
Käytännössä oikeudenhaltijoiden oikeuksia turvaa useimpiin sopimus-
Usenssisäännöksiin sisältyvä kielto-oikeus, jonka mukaan he voivat kieltää 
teoksensa käytön sopimuslisenssin nojalla. Näissä tapauksissa so-
pimusUsmssisäärinöksiin ei sisälly rajoituksia, jotka puuttuisivat perus-
oikeuksiin. 
 
Kielto-oikeus puuttuu seuraavista sopimuslisenssisäännöksistä: 
 
-   valokopiointi (13 §) 

radio- ja televisiolähetykseen sisältyvän teoksen edelleen lähettäminen 
samanaikaisesti alkuperäisen lähetyksen kanssa lähetystä muuttamatta (25 h 
§) 

 
Näissä tapauksissa sopimusliserissisäärinöksiin sisältyy oikeudenhaltijan 
kannalta rajoittavia tekijöitä. Tällöin sopimuslisenssisäännöksiä on 
tarkasteltava suhteessa muihin perusoikeuksiin. Sopimuslisenssisäännökset 
perustuvat tältä osin siihen harkintaan, että aineistojen saatavuuden 
turvaaminen on katsottu yksittäisen oikeudenhaltijan etuja suuremmaksi. 
Huomiota on syytä kiinnittää siihen, että kysymys ei ole näissä tapauksissa 
teosten ensisijaisista markkinoista. Erityisesti radio-ja televisiolähetyksen 
edelleen lähettämisen osalta kysymys on myös siitä, olisiko oikeutettua, että 
yksi oikeudenhaltija voisi edelleen lähettämisen kieltämällä estää lukuisia muita 
oikeudenhaltijoita hyödyntämästä oikeuksiaan. Ehdotetut 13 ja 25 h § eivät 
sisällä aineellisia muutoksia nykyisin voimassaoleviin säännöksiin. 
 
Oikeuksien siirtoa koskevat olettamasäännökset 
 
Ehdotus sisältää säännöksiä, jotka koskevat olettamaa oikeuksien siirtymisestä 
elokuvatuottajalle tietyssä laajuudessa (39 §). Oikeuksien keskittäminen yksiin 
käsiin on erityisesti käyttölupien hankkimisen kannalta perusteltua. 
Olettamasäännökset ovat omiaan edistämään aineiston saatavuutta. Ehdotuksen 
mukaan säännöksiä sovelletaan vain, jos osapuolet eivät toisin sovi. Ehdotus ei 
siten rajoita tekijän perusoikeuksia määrätä teoksestaan. 
 
Hyvitysmaksu 
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Hallituksen esityksen mukaan direktiivin edellyttämä hyvitysjärjestel-mä 
rakentuu vanhan kasettiniateujänestelmän pohjalle, jota on ajanmukaistettu 
direktiivin edellyttämällä tavalla. Kasetumaksujärjestelmä on Suomessa 
toiminut 1980-luvulta lähtien. 
 
Hyvitysmaksu on korvausta teosten vapaasta yksityisestä käytöstä. Maksu 
perustuu teosten käyttöön. Käytännössä tällaista maksua ei voida periä 
yksittäisten kopiointitapahtumien yhteydessä, koska kysymyksessä on vapaa 
käyttö, jota oikeudenhaltija ei kontrolloi esimerkiksi teknisiä suojakeinoja 
käyttämällä. Maksun keräärninen on tämän vuoksi järjestetty niin, että se 
peritään kopiointiin käytettävien laitteiden valmistajilta ja maahantuojilta tai 
toissijaisesti jälleenmyyjiltä. Nämä puolestaan vyöryttävät hyvitysmaksun 
edelleen kuluttajien maksettavaksi. Hyvitysmaksurasitus kohdistuu viime 
kädessä kuluttajiin, jotka käyttävät ostamiaan laitteita kopiointiin. 
Kysymyksessä on selkeästi yksityisoikeudellinen maksu, joka perustuu 
oikeudenhaltijoiden teosten käyttöön. 
 
Hyvitysmaksun perii tähän tehtävään hyväksytty tekijänoikeusjärjestö, joka 
tilittää hyvitysmaksukertymästä osan oikeudenhaltijoille yksilöllisinä tilityksinä 
ja osan opetusministeriön hyväksymän maksusuunnitelman mukaisesti 
tekijöiden yhteisiin tarkoituksiin. Järjestö ei tehtävässään käytä julkista valtaa, 
vaan se kerää maksut edelleen tilitettäväksi oikeudenhaltijoille. 
Oikeudenhaltijoiden yksilölliset tilitykset määräytyvät oikeudenhaltijoiden 
hyväksymiä perusteita noudattaen. 
 
Maksun perusteista säädetään ehdotuksen 26 a §:ssä. Maksu perustuu joko 
laitteen esitysajan tai tallennuskapasiteetin perusteella. Maksun suuruudesta 
säädettäisiin Opetusministeriön asetuksella. Maksu tulee vahvistaa sellaiseksi, 
että sitä voidaan pitää sopivana hyvityksenä teoksen kappaleiden 
valmistamisesta yksityiseen käyttöön. Tältä osin uudistus ei tuo muutosta 
aiempaan kasettimaksujärjestelmään. Sen sijaan maksun suuruuden 
määrääminen on aiempaa hankalampaa sikäli, että useita laitteita voidaan 
nykyään käyttää ja käytetään hyvin erilaisten teosten tallentamiseen ja useisiin 
eri käyttötarkoituksiin. Tässä mielessä kopiointitutkimukset, jotka antavat tietoa 
eri laitteiden tosiasiallisesta käytöstä ja hyvitysmaksun piiriin kuuluvan 
kopioinnin määrästä, ovat hyödyllisiä maksun määrää vahvistettaessa. 
 
Tietoverkoissa tehtävät tekijänoikeuden loukkaukset 
 
Elinkeinonharjoittamisen tosiasiallisten edellytysten turvaaminen edellyttää, 
että liiketoimintaa vakavasti vahingoittava suojattujen teosten luvaton jakelu ns. 
vertaisverkoissa (peer-to-peer) saataisiin hallintaan. Yksittäisen käyttäjän 
näkökulmasta tiedostojen imurointi ja vaihdanta voi vaikuttaa vähäpätöiseltä ja 
harmittomalta toiminnalta, joka kuuluu sananvapauden piiriin, mutta 
tosiasiallisesti yksittäisistä käyttäjistä muodostuu miljoonien kuluttajien 
markkinat, jotka kokonaisuudessaan muodostavat merkittävän uhkan erityisesti 
musiikki- ja elokuva-alan toimijoille. Kysymys on toisten luomien ja 
tuottamien aineistojen ilmaisjakelusta. Jakelukustannusten ollessa olemattomia 
toiminnassa ei liiku raha. Jakelijat eivät rahaa tarvitse, koska he eivät ole 
tuotantoon investoineet ja koske he saavat tiedostojen vaihdannassa 
rahanarvoisia etuja itselleen. Luovan työn tekijöille ja tuottajille ilmaisjakelu on 
kohtalokasta, koska on vaikeata myydä tuotetta, kun sama tuote on maail-
manlaajuisesti ilmaisjakelumarkkinoilla. 
 



 

 

Perusoikeuksien tehokas suoja edellyttää, että vertaisverkoissa tapahtuvaan 
oikeudenhaltijoiden varallisuusoikeuksia ja tuotantoedellytyksiä tosiasiallisesti 
vaarantavaan toimintaan voidaan puuttua. Ehdotus sisältää tämän suuntaisia 
muutoksia, joita ovat kielto valmistaa kopioita laittomasti valmistetusta 
teoksesta (11 § 5 mom.) ja rikoslain 49 luvun 1 §:ään ehdotettu muutos, jolla 
vaatimus rikoksen tekemisestä ansiotarkoituksessa poistettaisiin tietoverkossa 
tehtävien rikosten osalta. 
Käytännössä esityksen jälkeenkin ongelmaksi jää se, että tietoverkossa 
tapahtuvien oikeudenloukkauksien tutkinta on vaikeata. Voimassa oleva 
poliisilaki ei mahdollista tietoverkossa loukkauksen tehneen tekijän 
henkilöllisyyden selvittämistä, koska staattiset ja dynaamiset JP-osoitteet ovat 
teletunnistetietoja, joita voidaan käsitellä vain yksityisyyden suojasta 
televiestinnässä annetun lain (565/1999) mukaisten edellytysten täyttyessä. 
Eduskunnassa vireillä oleva hallituksen esitys 125/2003 sähköisen viestinnän 
tietosuojalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (erityisesti ehdotettu 
poliisilain 36 §) parantaisi yhdessä nyt ehdotettujen tekijänoikeuslain 
muutosten lisäksi merkittävästi mahdollisuuksia tutkia epäiltyjä 
tekijänoikeusrikostapauksia. 
 
Toinen ongelma oikeuksien turvaamisen näkökulmasta on vaikeus turvautua 
oikeustoimiin laittoman jakelun keskeyttämiseksi. Esityksen perusteluissa 
viitataan Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n mukaiseen turvaamiskeinoon, 
jota paljon käytetään erilaisissa immateriaalioikeudellisissa asioissa. 
Turvaamistoimesta määrääminen edellyttää pääsääntöisesti vastapuolen 
kuulemista. Tietoverkkoloukkausten osalta ongelmana on juuri se, että 
vastapuolen henkilöllisyys on tuntematon, ei ole siis kohdetta, johon 
vaatimukset kohdistaa. Direktiivi edellyttää, että kielto tai aineiston poistamista 
koskeva vaatimus voidaan kohdistaa myös aineiston välittäjänä toimivaan 
palvelun tarjoajaan (direktiivin 8 artiklan 3 kohta) huolimatta siitä, että 
välittäjänä toimivan palvelun tarjoajan vastuuta on rajoitettu tietoyhteiskunnan 
palvelujen tarjoamisesta annetussa laissa (458/2002). 
 
OK 7:3 edellyttää, että turvaamistoimen hakijalla on vastapuolta kohtaan 
oikeus, joka voidaan vahvistaa ulosottolain 3 luvun 1 §:n 1 momentissa 
tarkoitetulla ratkaisulla. On vähintäänkin epävarmaa, katsoisiko tuomioistuin 
tämän edellytyksen täyttyvän, jos oikeudenhaltija hakisi OK 7 luvun 3 §:n 
mukaista turvaamistointa välittäjää vastaan. Ongelmia tulee viimeistään siinä 
vaiheessa, kun on nostettava kanne pääasiassa (siis kuukauden kuluessa 
turvaamistoimipäätöksen antamisesta, OK 7:6), kun välittäjä ei ole lain mukaan 
vastuussa tekijänoikeuden loukkauksesta. 
 
Direktiivin sääntely välittäjään kohdistuvasta t^rvaamistoimimahdolh-suudesta, 
vaikka tämä ei ole syyllistynyt rmhinkään oikeudenloukkaukseen, on täysin 
uudenlainen ja erityinen prosessuaalinen mahdollisuus. Sen vuoksi 
mahdollisesta turvaamistoimimenettelystä välittäjään kohdistettuna tulisi säätää 
lain tasolla, eikä jättää sitä esityksen perustelujen varaan. Kysymyksessä on 
selkeästi tavanomaisesta poikkeava tilanne, koska turvaamistoimi kohdistuu 
välittäjään eikä itse oikeuden loukkaajaan. Samalla tulisi selvittää se, miten 
varsinainen tekijänoikeuden loukkauksesta epäilty taho saataisiin kytkettyä 
prosessiin. Asianmukaisen turvaarmstoimimenettelyn mahdollistaminen 
edellyttää mitä ilmeisimmin erityissääntelyä, jossa tulee säätää myös siitä, 
miten varsinaisen epäillyn oikeuden loukkaajan henkilöllisyys voidaan selvit 
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tää, jotta tämä voidaan kytkeä oikeudenkäyntiin ja häntä voidaan 
asianmukaisesti kuulla oikeudenkäynnissä. 

 
YHTEENVETO Tarkasteltavana olevat hallituksen esitykset eivät sisällä merkittäviä 

perusoikeudellisia ongelmia. Tässä lausunnossani olen kiinnittänyt huomiota 
lähinnä eräisiin perusteluissa oleviin lausumiin, jotka liittyvät mahdollisuuksiin 
julkaista teknisen suojauksen kiertämiskeinoja koskevia tietoja. 
Merkittävimmät ongelmat liittyvät selkeästi oikeussuojakeinojen puuttumiseen 
tietoverkossa tapahtuvien oikeudenloukkausten osalta. Tietoverkossa 
tapahtuvien oikeudenloukkausten tutkintamah-dollisuudet ja laittoman 
toirninnan välitön estäminen turvaamistoimin ovat kuitenkin 
elinkemonharjoittamisen toimintaedellytysten turvaamisen kannalta keskeisiä. 
Tämä edellyttää erityistä, direktiivin 8 artiklan 3 kohdan mukaista sääntelyä, 
joka on tehtävä lain tasolla. Samalla on huolehdittava keinoista, joilla epäillyn 
henkilöllisyys voidaan selvittää, jotta tätä voidaan mahdollisessa 
oikeudenkäynnissä asianmukaisesti kuulla. 
 
Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2004 
 
 
 
 
 

Kristiina Harenko 
asianajaja, varatuomari, Kerava 



 

 

 
 

Perustuslakivaliokunta HE 
28//2004 vp ja HE 29/2004 

12.5.2004 Kristiina Harenko 
Asianajaja, varatuomari 

Tekijänoikeudet 
perusoikeuksina 

 
• Omaisuuden suoja (Suomen perustuslaki 
15 
§) 
• Tekijällä yksinoikeus määrätä kaikesta 

teoksen taloudellisesti merkityksellisestä 
käytöstä 

- Käytännössä tapahtuu sopimuksin • esim. 
käyttöoikeuksien lisensiointi 

 
Tekijänoikeudet perusoikeuksina 

• Määräysvallan rajoitukset rajoittavat 
omistusoikeutta 

• Säädettävä laissa 
- Käytännössä tekijänoikeuden rajoitukset sisältyvät 

tekijänoikeuslain 2 lukuun 

Tekijänoikeudet perusoikeuksina 
 

• Eliiikeinormarjoittamisen vapaus 
- Oikeus hankkia toimeentulo teoksia luomalla, 

tuottamalla ja lisensioimalla 
- Elinkeinonharjoittamisen tosiasiallisten edellytysten 

turvaaminen 

• Sananvapaus 
- Itsenäinen luomistyö kenenkään sitä ennalta 

estämättä 

 
Tekijänoikeudet perusoikeuksina 
 
• Yksityiselämän suoja 
- Oikeus julkistamattomaan teokseen on rajoittamaton 

Tekijänoikeuden rajoitukset 
 
• Sovelletaan perusoikeuden rajoitusten 

kriteereitä 
- Rajoitusten tulee perustua lakiin 
- Rajoitusten oltava täsmällisiä ja tarkkarajoituksia 
- Tavallisella lailla ei voi säätää perusoikeuden 

ytimeen ulottuvaa rajoitusta (esim. teoksen 
ensisijaista kaupallista hyödyntämistä koskeva 
rajoitus) 

Tekijänoikeuderi rajoitukset 
 

• Sovelletaan perusoikeuden rajoitusten 
kriteereitä 

- Rajoitukset ovat suhteellisuusvaatimuksen mukaisia 

- Riittävät oikeusturvajärjestelyt taataan 

- Kv. Ihmisoikeussopimusten velvoitteet otetaan 
huomioon 

Tekijänoikeuden rajoitukset 

• Tekijänoikeuslain systematiikka 
- Perusteltu: 1 luku: oikeudet, 2 luku niihin tehtävät 

rajoitukset 

• Rajoitussäannösten kasuistisuus 
- Rajoitusten täsmällisyyden ja 

tarkkarajaisuuden vaatimus 

• Suppea tulkinta 
- Rajoituksia ei voi tulkita säädettyä laveammin 

 

Tekijänoikeuden rajoitukset • Kv. sopimusten velvoitteet 
- Ns. kolmivaihetesti 



 

 

- Rajoitukset sallittuja vain, jos: 
 

• Rajoitus koskee tiettyjä erityistapauksia; 
• Rajoitus ei ole ristiriidassa teoksen 

tavanmukaisen käytön kanssa 
• Rajoitus ei kohtuuttomasti haittaa tekijän 

oikeutettuja etuja 
- Vaatimusten kumulatiivisuus 

Tekijänoikeuden suhde 
sananvapauteen 

• Tekijänoikeus ei suojaa tietoja, ideoita, 
periaatteita 
- vaan niiden ilmaisutapaa 

• Tekijänoikeus ei estä vapaata keskustelua 
ja ajatustenvaihtoa 

 
Tekijänoikeuden suhde 

sananvapauteen 
• Sananvapautta palvelevat 

tekijänoikeuden rajoitukset 
- Siteerausoikeus 

- Sanomalehdistön lainausoikeus 

- Teosten käyttö televisio- ja radiolähetyksissä 
- Päiväntapahtumien toisintaminen radio-ja tv-

lähetyksessä tai elokuvana 

- Julkisten lausumien toisintaminen 

Tekijänoikeuden suhde 
sananvapauteen 

• Sananvapautta palvelevat tekijänoikeuden rajoitukset 
- Asiakirjajulkisuus 
- Lait, asetukset sekä viranomaisen ja muun 

julkisen elimen päätökset ja lausumat 
- Kirjastojen, arkistojen ja museoiden hyväksi 

tehdyt rajoitukset 
- Vanhainkotien, sairaaloiden yms. oikeudet 

ajansiirtonauhoituksiin 
- Vammaisten hyväksi tehdyt rajoitukset 

Tekijänoikeuden suhde 
sananvapauteen 

• Teoksen kaupallinen käyttö / 
sananvapaus 

— Teoksiin perustuva liiketoiminta 
varallisuusoikeuden ydintä 

• Oikeus määrätä kaupallisen käytön ehdoista 

— Tekijänoikeuksiin perustuva 
elinkeinotoiminta 

• Oikeus määrätä markkinoista ja 
kaupallisista ehdoista 

Tekijänoikeuden suhde 
sananvapauteen 

• Sananvapauden hyväksi ei voida 
rajoittaa toisen perusoikeuden ytimeen 
ulottuvaa rajoitusta 
- Valtiovallalla lisäksi velvollisuus turvata 

elinkeinotoiminnan tosiasialliset edellytykset 
(kuten aiemminkin) 
• Esim. sananvapauden nojalla ei voi vaatia 

kirjaa kaupasta ilmaiseksi 

 
Tekijänoikeuden suhde 

sananvapauteen 
• Tekninen suojaus ja sananvapaus - 

Onko purkuoikeusvaatimus perusteltu? • 
Opetuksessa ja tieteellisessä tutkimuksessa 
perusteltua sallia 

Tekijänoikeuden suhde 
sananvapauteen 

* Tekninen suojaus ja sananvapaus 
- Tiedon julkaiseminen, miten purku tehdään 

• Ei ole tarpeen opetuksen ja tieteen 
turvaamiseksi 
• Tiedon julkaisemisella yleensä vain yksi 

käyttötarkoitus: suojauksen kiertämisen tai 
poistaminen edistäminen 

 

- Ei ole sananvapauden ydinaluetta 
- VrL kiinteistöä suojaavan hälytyskoodin 

tai lukon avausohjeen julkaiseminen 
• Tieto voi kuulua elinkeinonharjoittajan 

liikesalaisuuden piiriin 

 



 

 

Tekijänoikeuden suhde 
sananvapauteen 

• Tekninen suojaus ja sananvapaus - 
Rajoitussäännösten sallima käyttö 

• Turvataan tietyissä tapauksissa käyttäjälle, jolla 
teos laillisesti hallussa tai saatavilla (50 c § ) 

• Jos oikeudenhaltijat eivät turvaa vapaaehtoisesti 
-> välimiesmenettely 

• Ei edellytä suojausten purkua 

Tekijänoikeuden suhde 
sananvapauteen 

• Tekninen suojaus ja sananvapaus - 
Rajoitussäännösten sallima käyttö 

• Käytön turvaamisvelvoite ei koske teoksia, jotka 
välitetty yleisölle sovituilla ehdoilla 
tilauspalveluina (sähköinen kauppa) 

• Rajaus perustuu direktiivin ns. sähköisen 
kaupankäynnin turvalausekkeeseen 

- Tekijänoikeuden ytimeen ei voida kajota 

Tekijänoikeuden suhde 
sananvapauteen 

• Sopimuslisenssisäännökset ja 
olettamasäännökset oikeuksien 
siirtymisestä helpottavat lupien 
hankintaa ja edistävät teosten 
saatavuutta 

Sopimuslisenssi 

• Käyttölupien hankintaa helpottava 
kollektiivijärjestelmä 
- Palvelee teosten saatavuutta ja käyttöä 

• Oikeudenhaltijan oikeuksien kannalta 
rajoittavia elementtejä 
- Kielto-oikeuden nojalla oikeudenhaltija voi 

kuitenkin useimmissa tapauksissa kieltää 
teostensa käytön sopimuslisenssin nojalla -> ei 
oikeuksien rajoitusta 

 
Sopimuslisenssi 

 
Kielto-oikeus puuttuu 
- Valokopioina 
- Radio- ja televisiolähetykseen sisältyvän teoksen 

edelleenlähettäminen samanaikaisesti alkuperäisen 
lähetyksen kanssa lähetystä muuttamatta 

Oikeudenhaltijan oikeudet / yleinen etu 

- Ehdotus ei sisällä aineellisia muutoksia 

Olettamasäännökset 

Voidaan syrjäyttää sopimuksin -> 
ei perusoikeudellista ongelmaa 

 
Hyvitysmaksu 

• Rakentuu 1980-luvulta lähtien käytössä 
olleen kasettimaksujärjestelmän 
pohjalle 

• Hyvitys on korvausta teosten vapaasta 
yksityisestä kopioinnista 

• Hyvitysmaksuvelvollisia ovat kopioivien 
laitteiden valmistajat, maahantuojat ja 
toissijaisesti jälleenmyyjät 

Hyvitysmaksu 

• Maksurasitus vyörytetään kuluttajille, 
jotka kopioivat teoksia 

• Maksun perii järjestö, joka tilittää 
korvauksista osan oikeudenhaltijoille 
yksilöllisinä tilityksinä ja osan 
oikeudenhaltijoiden yhteisiin 

tarkoituksiin Opetusministeriön 
hyväksymän maksusuunnitelman 
mukaisesti 

Hyvitysmaksu 

• Maksu on yksityisoikeudellinen maksu 
oikeudenhaltijoiden teosten käytöstä ja se maksetaan 
oikeudenhaltijoille 
- Ei julkisoikeudellista elementtiä 

• Maksuperuste säädetään laissa 
- Esitysaika tai tallennuskapasiteetti 

• Maksun suuruus 
- Opetusministeriön asetus: 

• Sopiva hyvitys teosten valnuitamisesta yksityiseen käyttöön 

Hyvitysmaksu 
 
• Maksun suuruus 

- Maksulle vahvistettava yläraja 
• Ei merkittäviä muutoksia aiempaan 



 

 

- Maksun suuruuden määrääminen kuitenkin 
käytännössä aiempaa vaikeampaa, koska 

• Samalle laitteelle tallennetaan useita eri teoksia 

• Samaa laitetta käytetään myös muihin 
käyttötarkoituksiin 
• Kopiointitutkimuksilla voidaan selvittää relevantin 

kopioinnin määrää 

 
Tietoverkossa tehtävät rikokset 

• Vaarantavat elinkeinonharjoittamisen 
tosiasiallisia edellytyksiä 
- Globaalit ilmaismarkkinat 
- Vaikeata myydä samaa tuotetta 

• Hallituksen esityksen ehdotukset 
- Kopiointi laittomasta lähteestä kiellettäisiin 
- Ansiotarkoiruskriteeri pois tietoverkossa tehdyn 

tekij änoikeusrikoksen tunnusmerkistöstä 

Tietoverkossa tehtävät rikokset 
 
• Muita ongelmia 

- Rikosten tutkinta tällä hetkellä mahdotonta 
• Henkilöllisyyden selvittäminen edellyttää 

teletunnistetietojen hankkimista, mihin 
poliisilla ei ole valtuuksia 

• Eduskunnassa vireillä oleva esitys sähköisen 
viestinnän tietosuojalaiksi ja eräiksi muiksi 
laeiksi (mm. Poliisilain 36 §) mahdollistaisi 
tutkinnan 

 
Tietoverkossa tehtävät rikokset 

• Turvaamistoimet laittoman jakelun 
estämiseksi 
- OK 7:3 ongelmallinen, koska ei tiedetä 

vastapuolta, johon kohdistaa hakemus 
eikä valtuuksia henkilöllisyyden 
selvittämiseksi 

- Direktiivin 8 artiklan 3 kohdan mukaan 
vaatimukset voidaan kohdistaa 
välittäjään 

Tietoverkossa tehtävät rikokset 
 
• Turvaamistoimet välittäjään kohdistettuna 

- Täyttyykö OK 7:3 vaatimus vastapuoleen 
kohdistuvasta oikeudesta, joka voidaan vahvistaa 
täytäntöönpanokelpoisella tuomiolla 

- Mikä on OK 7:6 edellyttämä pääkanne, kun 
välittäjä ei ole oikeudenloukkaaja 

- Selvästi pikkeava tilanne -^oikeusturva edellyttää 
asiasta säätämistä lailla 

 
Tietoverkossa tehtävät rikokset 
 
• Turvaamistoimet 

- Säädettävä erityismenettelystä, jossa huolehditaan 
myös epäillyn oikeudenloukkaajan 
henkilöllisyyden selvittämisestä, jotta tämä 
voidaan kytkeä oikeudenkäyntiin ja tätä voidaan 
asianmukaisesti kuulla. 


