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1. Johdanto

»Arla Foods saattaa ajoittain sisällyttää Sivustoon linkkejä muihin sivustoi
hin tai lähteisiin, joita hoitavat muut tahot kuin Arla Foods. Nämä linkit on 
annettu käyttäjien mukavuutta varten, eikä Arla Foods ole vastuussa tällais
ten ulkopuolisten sivustojen tai lähteiden saatavuudesta, eikä ota eikä hy
väksy vastuuta tällaisten ulkopuolisten sivustojen sisällöstä.»
– –
»Mikäli haluat luoda hyperlinkin tälle Sivustolle tai muulle Arla Foodsin 
hoitamalle tai ylläpitämälle sivustolle, pyydämme ottamaan yhteyttä [yh
teyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite]. Arla Foods suhtautuu useimmiten 
myönteisesti linkkeihin sivustoilleen. Luomalla tällaisen linkin suostut kui
tenkin siihen, että Arla Foods voi vaatia linkin poistamista, mikäli Arla 
Foodsin käsityksen mukaan mikä tahansa linkin sisältävän sivuston piirre, 
sisältö tai jokin muu linkkiin liittyvä asia on Arla Foodsille epämielui
nen.»1

Vannevar Bushin artikkelia As We May Think vuodelta 1945 pidetään yhte
nä ensimmäisistä onnistuneista ennusteista Internetin synnystä. Artikkelissaan 
Bush esittelee laitteen nimeltä Memex, johon voidaan tallettaa kaikki haluttu 
tieto. Talletetut tiedot (»items») voidaan haluttaessa sitoa toisiinsa, mikä muo
dostaa Memexin oleellisen piirteen: »The process of tying two items together is 
the important thing.» Näitä sidoksia Bush kutsui nimellä »trail», ja ne muistut
tavat paljolti ilmiötä, josta tänä päivänä puhumme linkittämisenä.2 

Oheiset sitaatit ovat yksi esimerkki linkittämiseen liittyvästä juridisesta epä
selvyydestä. Yritys edellyttää lupaa linkin luomiseksi sivustolleen, mutta toi
saalta se irtisanoutuu vastuusta, jos se on itse linkittänyt jonnekin. Voidaanko 

1 Http://www.arla.fi/, käyttöehdot. Arla Oy:n sivuston käyttöehdot on valittu kirjoitukseen 
satunnaisena esimerkkinä.
2  Vannevar Bushin kirjoitus on julkaistu uudelleen teoksessa Theodor Holm Nelson, LiterTheodor Holm Nelson, Liter
ary machines: the report on, and of, project Xanadu concerning word processing, electronic 
publishing, hypertext, thinkertoys, tomorrow’s intellectual revolution, and other topics includ
ing knowledge, education and freedom, Sausalito (Calif.): Mindful Press, cop. 1990. Sitaatti. 1990. Sitaatti 
on kirjoituksen sivulta 51.
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lupaa linkittämiseen ylipäätään edellyttää? Jos sellainen tulee pyytää, miksei 
vastattaisikaan materiaalista, johon linkittämiseen lupa on nimenomaisesti pyy
detty? Suomessa lainsäätäjä on pyrkinyt sääntelemään linkittämistä. On kuiten
kin epäselvää, voiko linkittämistä säännellä tekijänoikeusteorian avulla. Linki
tystekniikat myös kehittyvät jatkuvasti, mikä osaltaan vaikeuttaa linkittämisen 
oikeudellisen tilan arviointia.� 

Linkittämisen tutkiminen on oleellista, sillä linkit ja muut niihin oikeustie
teellisessä kirjallisuudessa rinnastetut tekniikat ovat tietoverkkojen toiminnan 
edellytys. Erityisesti tieteellisten töiden verkkojulkaisemisessa linkkien merki
tys on suuri.4 On esimerkiksi mahdollista, että julkaisija rakentaa toimintansa 
arkistoimatta itse lainkaan teoksia tai muita dokumentteja. Tällöin näihin muualla 
sijaitseviin sisältöihin tarjotaan pääsy muilla keinoin, kuten linkkien avulla. Tar
kastelen tässä kirjoituksessa mahdollisuutta säännellä linkittämistä tekijänoikeu
den keinoin verkkojulkaisijan ja erityisesti linkittäjän näkökulmasta. 

2. Tietoverkkojen ja tekijänoikeuden välisestä suhteesta

2.1. Tietoverkoista ja linkittämisestä

Internetiä voidaan kuvata eri tavoin.5 Wassomin mukaan se tulisi nähdä erään
laisena kollektiivisena terminä kaikille niille yksittäisille tietokoneille, jotka 
ovat liittyneet toisiinsa.6 Linkin voidaan yksinkertaisesti kuvata olevan kahden 
tiedoston tai saman tiedoston eri osioiden välinen kytkentä. Se voi johtaa samal
le verkkosivustolle, toiselle Internetissä olevalle tietokoneelle,7 käynnistää oh
jelman, joka esimerkiksi hakee kuvan toisaalla olevalta sivustolta, tai aloittaa 
tiedoston tallentamisen.8 

�  Ks. myös Panu Siitonen, Linkittämiseen liittyvät ongelmat silmälläpitäen immateriaali
oikeudellisista yksinoikeuksista säätävien normien terminologiaa, Helsinki 2002, s. 14–15. 
4  Voidaan sanoa, että tekijänoikeuden näkökulmasta dokumenttien tietoverkkoviestinnässä 
ei olisi kyse verkkojulkaisemisesta vaan muunlaisesta palvelusta. Tässä kirjoituksessa käyte
tään kuitenkin jo vakiintunutta termiä verkkojulkaiseminen, sillä tekijänoikeudellinen palvelun 
käsite on epäselvä. 
5  Teknisiä kysymyksiä kuvaava osio perustuu Markku Wallgrenin (tekninen asiantuntija, 
Novell Oy) haastatteluun �.4.2005. Ks. myös J. Korpelan linkittämistä koskeva sivusto: http://
www.cs.tut.fi/~jkorpela/webjulk/1.5.html sekä esim. http://www.elkoo.net/html/linkit.php ja 
http://www.elkoo.net/html/kehykset.php#kehykset.
6  Hän luonnehtii Internetin olevan »verkkojen verkko – tiedonjakomenetelmä» (a methoda method 
of sharing information); Brian D. Wassom, Copyright Implications of »Unconventional link
ing» on the World Wide Web: Framing, Deep linking and inlining, 49 Case Western �eserveCase Western �eserve 
Law �eview 181, 1998. http://wassom.com/writings/note_part01.htm. Ks. myös http://wassom.
com/writings/note_index.htm. 
7  Bitlaw’n sivusto: http://www.bitlaw.com/internet/linking.html. 
8  Ks. Bradley J. Hills, Thinking about linking, Part I, Can Law Accommodate the Power of 
the Internet to Share Information, 1998, http://www.llrx.com/features/weblink1.htm. 
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Yleisin »tavallinen» hyperlinkki neuvoo selainta lopettamaan tietystä pai
kasta tulevan sisällön katsomisen ja hakemaan seuraavan, joka johtaa yleensä 
uuden dokumentin avaamiseen ja näyttämiseen selaimen ikkunassa. Selaimesta 
voi käynnistyä myös uusi kopio, jolle sivu aukeaa. Vaikka periaatteessa nämä 
tavalliset linkit suorittavat saman perustoiminnon, ne voivat näyttäytyä käyttä
jille erilaisina (tekstinä tai graafisessa muodossa) riippuen siitä, kuinka ne on 
sivustolle muotoiltu. 

Uudemmalla tekniikalla hyperlinkin sisään voidaan liittää myös ohjelmoin
tia scriptikielien avulla. Ne tarjoavat sivujen kehittelyyn lisää mahdollisuuksia. 
Tällöin esimerkiksi HTMLsivu voidaan muodostaa dynaamisesti palvelimen 
päässä siten, ettei alkuperäistä lähdettä voida määrittää käyttäjän selaimesta kä
sin sivun lähdekoodia tutkimalla (view source komento). Näitä sivunmuodos
tustapoja ei ole vielä tekijänoikeudellisessa keskustelussa arvioitu. Tässä kohdin 
onkin syytä mainita, että tekninen kehitys on osaltaan ajanut ohi myös tässä 
kirjoituksessa tarkemmin esitellyistä linkitystekniikoista. Linkittämisen ja teki
jänoikeuden suhdetta voidaan kuitenkin havainnollistaa myös iäkkäämpien lin
kitystapojen avulla. Näin ollen lienee selvää, että linkittämisen ja tekijänoikeu
den suhde on varsin avoin. Koska linkittämiseen ja tietoverkkojen toimintaan 
liittyy kiinteästi myös tekijänoikeudellinen valmistamisen käsite, käyn lyhyesti 
läpi tietoverkoissa tapahtuvan dokumenttien viestinnän ja tekijänoikeudellisen 
valmistamisen käsitteen suhdetta.

2.2. Tietoverkot ja kappaleen valmistaminen

Tekijänoikeuden taustaoletukset ovat toistasataa vuotta vanhoja, mutta sen pe
ruskäsitteitä ei ole arvioitu uudelleen. Siten tekijän yksinoikeuden määrätä teok
sen valmistamisesta katsotaan yhä kuuluvan tekijänoikeuden ydinsisältöön.9 
Vuoden 195� komiteanmietinnön mukaan taas tekijän yksinoikeuden piiriin 
kuuluvana teoksen valmistamisena pidetään muun muassa sen siirtämistä »lait
teeseen, jonka avulla se voidaan toisintaa». Tuolloin laitteella tarkoitettiin esi
merkiksi gramofonilevyä, teräsnauhaa ja elokuvanauhaa.10 Nyttemmin myös 
tietokoneet ja erilaiset tietoa välittävät palvelimet on katsottu lain piiriin kuulu
viksi laitteiksi.11 Tämä aiheuttaa ongelmia saatettaessa tekijänoikeudellista kä

9  Vrt. Egbert Dommering, Copyright being washed away through the electronic sieve, Some 
thoughts on the impending copyright crisis, 1994, s. 4–6: http://www.ivir.nl/publications/dom
mering/sieve.doc.
10  Komiteanmietintö 195�:5, Ehdotus laiksi tekijänoikeudesta kirjallisiin ja taiteellisiin teok
siin, s. 47.
11  World Intellectual Property Organisationin (WIPO) oppaassa valmistamisen määritelmä 
on hyvin laaja, ja siihen sisältyvät myös valmistustavat, joita ei vielä tunneta ja myöhemmin 
keksitään; Guide to the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, 
Geneva, 1978, s. 54. Ks. Myös P. Bernt Hugenholtz (with the assistance of Kamiel Koelman), 
DIPPE�, Digital Intellectual Property Practice Economic �eport, Institute for Information Law 
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sitteistöä digitaaliseen ympäristöön, sillä teoksista valmistuu kopioita jatkuvas
ti tiedonsiirron ja teosten havaittavaksi saattamisen aikana.12 Myös tiedonha
kuohjelmien (esim. Google) avulla tiedostoja etsivän, tallentavan tietoverkon 
käyttäjän toimesta syntyy automaattisesti kopioita käyttäjän koneelle. On siis 
ilmeistä, ettei tietoverkkoja ja tekijänoikeuksia yhteen sovitettaessa voida vält
tyä ongelmilta.1� 

�. Verkkojulkaisemisesta yleisesti

3.1. Linkkien merkityksestä verkkojulkaisutoiminnassa

Jokainen verkkojulkaisija toteuttaa sisältöjen viestinnän linkkien ja muiden te
kijänoikeuslaissa usein linkeiksi määriteltyjen sivunrakennustekniikoiden avul
la. Linkittämistä koskeva keskustelu on erityisen merkityksellinen tieteellistä 
julkaisutoimintaa silmälläpitäen, sillä linkkejä verrataan usein lähdeviitteisiin, 
joilla on merkittävä rooli tutkimustoiminnassa.14 Verkossa tapahtuva teosten ja 
muun tieteellisen informaation viestintä luokin erinomaiset mahdollisuudet no
peuttaa tieteen tulosten leviämistä juuri linkittämisen avulla.

(IVi�), s. 9 sekä Katariina �ajala, �ätten att framställa exemplar och temporär lagring i nät
verksmiljö, Nordiskt Immateriellt �ättsskydd s. 99–122, 1999, s. 108. Ks. edelleen Sakari 
Aalto – Dieter Paemen, Copyright Licensing of Music on the Internet in the EU s. 6�1, Defen
sor Legis 2001 s. 629–644, joiden mukaan esimerkiksi jo tavanomainen CDsoitin tekee teo
riassa jatkuvasti väliaikaisia kopioita soittamistaan sisällöistä voidakseen toistaa talletettua 
sisältöä.
12  Esimerkiksi Tuomas Mylly kirjoittaa tekijänoikeuden ja tietoverkkojen suhteesta seuraa
vasti: »Jo pelkkä pääsy digitaaliseen informaatioon edellyttää kopioitumista. Kyseinen ympä
ristö onkin tekijänoikeuden kannalta erityinen. Tekijänoikeuden soveltumisalueen ja tietoverk
ko ja digitalisoitumiskehityksen myötä tekijänoikeuden kannalta olennaisia toimia tapahtuu 
esimerkiksi kenen tahansa Internetiä säännöllisesti käyttävän yksityisen henkilön jokapäiväi
sissä rutiineissa.» Tuomas Mylly, Tekijänoikeuslaki uudistuu?, Helsinki 2004, s. 4. Ks. myös 
Tuomas Mylly, Tekijänoikeuden ideologiat ja myytit s. 242, Lakimies 2004 s. 228–254, sekä 
Samuli Simojoki – �ainer Oesch, Oppimateriaalin verkkojulkaisemisen oikeudelliset kysy
mykset, Yliopistoopetus ja oppiaineistot verkossa, opintoaineistot verkossa hankkeen loppu
raportti, Helsinki 1999, s. 47. Ks. edelleen Legal Advisory Board raportti, »�eply to the Green 
Paper on Copyright in the Information Society», Brussels 1995, saatavilla osoitteessa: http://
europa.eu.int/ISPO/legal/en/ipr/reply/reply.html.
1�  Onkin esitetty, ettei esimerkiksi tekijänoikeudellista teoksen toisintamisen määritelmää 
tulisi tulkita teknisenä vaan normatiivisena eli keinotekoisena (»manmade») käsitteenä ja ettei 
valmistamisoikeutta tulisi tulkita teknisestä sattumasta riippuvaisena. Legal Advisory BoardLegal Advisory Board 
raportti. Ks. myös Hugenholtz, s. 14. Myöskään esimerkiksi tekijänoikeusjärjestö Kopioston 
edustaja Juha Kallaranta ei 19.11.2004 Tampereella pitämässään esityksessä käsitellyt linkit
tämistä koskevia tekijänoikeudellisia vastuukysymyksiä teknisestä näkökulmasta (milloin link
kejä käytettäessä valmistumista tapahtuu). Kallarannan mukaan esimerkiksi aloitussivulle 
johtavat linkit olisivat pääsääntöisesti sallittuja.
14  Esimerkiksi Hallituksen esityksessä Eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 
49 luvun muuttamisesta 28/2004 vp niitä verrataan kirjanmerkkiin tai alaviitteeseen. Ks. HE 
28/2004 vp, s. 80.
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Tässä kirjoituksessa verkkojulkaisijat jaetaan välittömiin ja välillisiin tiedon 
tarjoajiin. Välitön tietojen tarjoaja tarkoittaa julkaisijaa, joka tarjoaa artikkelei
ta omalta palvelimeltaan. Tällainen voi olla esimerkiksi yliopiston palvelin, 
jolle tutkijoiden kirjoituksia talletetaan. Välillisellä tietojen tarjoajalla tarkoitan 
toimijaa, joka ei arkistoi tuotettuja sisältöjä omalle palvelimelleen, vaan tarjoaa 
pääsyn muualla sijaitseviin dokumentteihin linkittämällä.15 

Käytännön esimerkkinä välillisestä tietojen tarjoamisesta voidaan käyttää 
�ePEctietokantaa (http://repec.org/). �ePEc (�esearch Papers in Econom�esearch Papers in Econom
ics) on 54 valtiossa asuvien satojen ihmisten yhteistyönä toteuttama projek) on 54 valtiossa asuvien satojen ihmisten yhteistyönä toteuttama projek
ti taloustieteellisen viestinnän helpottamiseksi. Se on yksi maailman suu
rimmista elektronisista kirjastoista, jonka kaikki dokumentit ovat vapaasti 
yleisön saatavilla. Se ei itse arkistoi dokumentteja vaan toimii eräänlaisena 
hakukoneen kaltaisena dokumenttien indeksipalveluna. Se sisältää tiedot 
�25.000 tutkimuksesta, ja sen synnyttyä vuonna 1998 sen avulla on välitet
ty yli 1�.000.000 dokumenttia.16 Erityisen mielenkiintoisen siitä tekee se, 
ettei sillä ole minkäänlaista selkeää oikeushenkilöstatusta. Sillä ei myös
kään ole liikevaihtoa, kuluja, budjettia, palkattua henkilöstöä tai minkään
laisia sopimuksia, joilla sen parissa toimivat henkilöt olisi sidottu siihen. 
Kuitenkin se harjoittaa yhteistyötä sekä yliopistojen että kaupallisten kus
tantajien kanssa ja on luovuttanut omat palvelunsa pitkälti vapaaseen käyt
töön. Sitä voisi ehkä luonnehtia eräänlaiseksi open source tyyppiseksi 
elektroniseksi kirjastoksi, jota ihmiset vapaaehtoisesti kehittävät. Sen käyt
töä ei – ilmeisesti sen oikeudellisen statuksen epäselvyyden vuoksi – ole 
kuitenkaan lisensoitu millään open source tyyppisellä lisenssillä.17 Suo
messa Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ja Svenska handelshögskolan ovat 
päätyneet yhteisymmärrykseen �ePEcin kanssa tiettyjen julkaisusarjojensa 
käytöstä.18

15  On hyvä kuitenkin muistaa, että myös välillisten verkkopalvelujen tuottajien omat aineis
tot (esim. kotisivut ja/tai arkistot) saattavat saada suojaa tekijänoikeuslain mukaisina teoksina 
tai esimerkiksi luettelo ja tietokantasuojan muodossa, mikäli mainittujen suojien edellytykset 
täyttyvät. Näin myös Tekijänoikeustoimikunnan mietintö Tekijänoikeudet tietoyhteiskunnassa 
KM 2002:5, Ehdotus tietoyhteiskuntadirektiivin edellyttämiksi lainsäädännön muutoksiksi, 
muut tekijänoikeuslain muutosehdotukset, s. 21. Metadataan liittyvät juridiset kysymykset jää
vät esityksen ulkopuolelle. 
16  Esimerkiksi yksin kesäkuun 2005 aikana sen avulla välitettiin �40.000 pdfdokumenttia. 
Ks. myös http://repec.org/docs/�ePEC_co.html. Teoriassa vastaava välillinen tietojen tarjoaja 
on myös ns. Directory of Open Access journals: http://www.doaj.org/. Se toimii teknisesti 
eritavoin kuin �ePEcillä, mutta se tarjoaa myös välillisen pääsyyn yli 2.000 avoimesti verkos
sa saatavilla olevaan lehteen arkistoimatta itse artikkeleita.
17  �ePEcin oikeudellisen statuksen avoimuus näkyy myös sen itse itselleen antamissa mää
ritelmissä. Jotkut sen organisaatioon kuuluvat osiot (esim. IDEAS) kuvaa materiaalinsa olevan 
vapaasti käytettävissä eli public domain: »All bibliographic data on IDEAS has been put in 
the public domain by the publishers.» Toisaalta �ePEc on antanut muunlaisia käyttöään kos
kevia määräyksiä. ks. esim. http://repec.org/docs/�ePEcDataUse.html. 
18  On hyvä huomata, että myös kaupalliset kustantajat ovat antaneet �ePEcin indeksoida 
dokumenttejaan. Nämä dokumentit eivät kuitenkaan ole vapaasti saatavilla, vaan niistä ovat 
esillä vain julkaistujen artikkelien tiivistelmät. �ePEctietokannan tiedot perustuvat tutkija 
Jonas Holmströmin marraskuussa 2005 pitämään konferenssiesitykseen: Sustaining CommuSustaining Commu
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On myös mahdollista, että kolmas toimija viittaa välillisen tietojen tarjoajan 
sivustolle linkkien avulla. Itse asiassa Carol Tenopir ja Donald King ovat listan
neet sähköisessä muodossa tapahtuvan tieteellisen viestinnän ketjuun muun 
muassa seuraavat toimijat ja toimintatavat: 1) alkuperäinen tekijä viestijänä ja 
esimerkiksi tekijän kotisivut, 2) ensisijainen välitön julkaisija ja tämän sivusto, 
esimerkiksi kustantajan tai yliopiston sivusto, �) toissijainen välillinen julkaisi
ja eli tietokannat kuten �ePEc, 4) kolmannen eli tertiaryvaiheen julkaisija, 
esimerkiksi online tai perinteisen teoskappaleen myyjä, ja 5) gateway eli toi
mija, joka tarjoaa pääsyn kolmannen julkaisijan onlinepalveluun. Ketjua voi 
periaatteessa jatkaa loputtomiin.19 

Tekijänoikeuslain muuttamista koskevassa hallituksen esityksessä (28/2004) 
ei anneta selkeitä vastauksia linkittämistä koskeviin kysymyksiin, ja ne ovatkin 
yksi ongelmallisimmista tekijänoikeudellisen sääntelyn piiriin otetuista seikois
ta.20 Tarkastelen seuraavassa muutamia esimerkkejä lukuun ottamatta ainoastaan 
välittömän ja välillisen tietojen tarjoajan välistä suhdetta.21 

3.2. Verkkojulkaiseminen ja kappaleen valmistaminen

Dokumentin avoimeen verkkoon tallettava välitön julkaisija tarvitsee sisällön 
oikeudenhaltijalta luvan tallettamisen yhteydessä tapahtuvaa kappaleen valmis
tamista varten. Näiden verkkojulkaisijoiden näkökulmasta dokumenttien vies
tinnän yhteydessä jälkeenpäin muodostuvat kopiot eivät lähtökohtaisesti ole 
merkityksellisiä, sillä ne syntyvät pääsääntöisesti muualla kuin julkaisijan pal
velimella.22 Dokumentteja verkkoon asettavan toimijan näkökulmasta merkityk

nity: The role and design of incentive mechanisms in online systems, Group 2005 Conference, 
Sanibel Island, Florida, USA..
19  Lopulta ketjuun voidaan lisätä tutkija käyttäjänä eli viestin vastaanottajana. Ketjuun voi
daan periaatteessa lisätä myös toimijoita, joilla on tutkijaa avustavia tehtävä tämän tiedonhaus
sa/viestin vastaanotossa (esim. informaatikko tai postinkantaja). Carol Tenopir – Donald King, 
Towards Electronic Journals, �ealities for scientists, librarians, and publishers, Slapublishin, 
2000, s. �2�–�24.
20  Ks. myös Katariina Sorvari, Vastuu tekijänoikeuden loukkauksesta, erityisesti tietoverk
koympäristössä, Vantaa 2005, s. 2�1.
21  Periaatteessa kunkin toimijan tekijänoikeudellista asemaa tulisi arvioida tapauskohtaises
ti toiminnan laajuuden mukaan. On nimittäin mahdollista, että jokin instituutio toimii sekä 
välittömänä että välillisenä tietojen tarjoajana arkistoimalla materiaalia itsenäisesti ja järjestä
mällä pääsyn muualla sijaitsevaan materiaaliin. 
22  Tekijänoikeuksia tietoyhteiskunnassa koskevassa Euroopan parlamentin ja neuvoston di
rektiivissä 2001/29/EY tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaista
misesta tietoyhteiskunnassa on myös kopioitumiseen ja sisältöjen välittämiseen liittyvä poik
keus, joka sallii tietyissä tilanteissa välittämisen yhteydessä tapahtuvan tilapäisen, väliaikaisen 
ja satunnaisen kappaleen valmistamisen. Välimuistikopiot voivat kuitenkin säilyä pidempiäkin 
aikoja, jolloin ne eivät välttämättä täytä mainittuja edellytyksiä. Hugenholtzin mukaan ne säi
lyvät palvelimella tyypillisesti useampia tunteja tai päivän – mahdollisesti pidempäänkin: Hu
genholtz, s. �. Aallon ja Paemanin mukaan ne voivat säilyä palvelimella viikkojakin; Aalto – 
Paeman, s. 6�7. Ongelmallisen poikkeuksesta tekee siis se, ettei ole täysin selvää, mitä »tila
päisellä, väliaikaisella ja satunnaisella» tarkkaan ottaen tarkoitetaan.
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sellinen tiedon välittämistä koskevista säännöksistä saattaa kuitenkin olla niin 
sanottu sähkökauppadirektiivi2�. Direktiivin 1� artiklassa säädetään sisällön vä
littäjänä toimivan palveluntarjoajan vastuuvapaudesta tilanteissa, joissa tämän 
järjestelmä luo automaattisesti ja teknisesti tilapäisiä ja lyhytaikaisia kopioita 
(ns. proxy caching) kolmannen tahon, esimerkiksi verkkojulkaisijan, alun perin 
verkkoon laittamista dokumenteista.24 Artiklan mukaisesti sisältöä välittävä pal
veluntarjoaja ei siis vastaa palvelimelleen syntyvistä kopioista, joita syntyy 
käyttäjän hakiessa tiedostoja esimerkiksi verkkojulkaisijan palvelimelta. Tällöin 
herää kysymys, vastaako kyseisistä kopioista kenties joku muu. Mikäli vastuus
sa on se, jonka sivustolta teoksia levitetään eli verkkojulkaisija, tämän tulisi 
oikeuksia hankkiessaan varata itselleen oikeudet myös teoksen tallentamiseksi 
välimuistipalvelimelle.25 Tämä on ongelmallista, koska verkkojulkaisija ei vält
tämättä tiedä, mihin ja minkä palveluntarjoajan palvelimelle dokumentit mah
dollisesti tallentuvat. Tilanne on rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen näkö
kulmasta helposti ongelmallinen.26 Myös välillinen tietojen tarjoaja saattaa te
kijänoikeuslain valmisteluaineiston mukaan olla vastuussa kappaleiden valmis
tumisesta. Tällöin kyseen esitetään olevan linkittämisen kautta syntyvästä 
vastuusta.27 On kuitenkin epäselvää soveltuuko tekijänoikeusteoria ylipäätään 
linkittämisen sääntelyyn. 

4. Tekijänoikeuden ja linkittämisen suhteesta

4.1. Aluksi

World Intellectual Property Organisationin (WIPO) tekijänoikeussopimuksen 
sekä niin sanotun tekijänoikeusdirektiivin nojalla oikeudenhaltijalla on yksin
oikeus sallia tai kieltää kappaleen valmistaminen ja langaton tai langallinen 

2�  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/�1/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 
2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla kos
kevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista.
24  Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta (458/2002) 14 § sekä Hallituksen esitys 
Eduskunnalle laiksi tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeik
si 194/2001 vp, s. 40.
25  Perustuslakivaliokunta (PeVL 7/2005) on ottanut kantaa välimuistitallenteisiin, mutta vain 
silloin, kun ne syntyvät hakukoneiden käytön yhteydessä. Se on asiaa käsitellessään todennut, 
että tulisi varmistaa, että »tietoverkon kaikkien käyttäjien kannalta tarpeellisia hakukoneita 
voidaan tekijänoikeuslainsäädännön estämättä käyttää vastaisuudessakin.» PeVL 7/2005, s. 6. 
Sivistysvaliokunta ei kuitenkaan sittemmin esittänyt nimenomaisia muutoksia lakiin, ks. SiVM 
6/2005 vp.
26  Laillisuusperiaatteen mukaan rikoslain säännösten tulee olla tarkkarajaisia eli lakitekstin 
tulee olla täsmällistä ja yksiselitteistä. Ks. esim. AriMatti Nuutila, �ikoslain yleinen osa, 
Helsinki 1997, s. 66
27  KM 2002:5, s. 21–25.
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välittäminen yleisölle tai teoksen muu yleisön saataville saattaminen.28 Säännös
ten sanotaan koskevan esimerkiksi teosten välittämistä yleisölle Internetin kaut
ta. 

Linkit ovat välttämätön ehto Internetin suosituimman tiedonhakuvälineen 
eli World Wide Webin (www) toiminnalle. Niiden kuvataan muodostavan www:n 
ytimen (»heart and soul of the World Wide Web»), ja siksi esitetään, ettei verk
ko toimisi tai sitä ei olisi, jos linkittäminen säädettäisiin lainvastaiseksi. Tähän 
perustuu oletus siitä, että linkittäminen on pääsääntöisesti luvallista, mikä tode
taan myös tekijänoikeustoimikunnan mietinnössä KM 2002:5: »Linkkien suuren 
käytännön merkityksen vuoksi voidaankin perustellusti arvioida, että ilman ai
neistoa toisiinsa liittäviä linkkejä, ’verkkoa’ ei Internetiäkään olisi varsinaisesti 
olemassa. – – Linkkien suuren merkityksen ja niiden valtaisan käytön huomioon 
ottaen on katsottava, että jonkinlaisen linkityksen tulee avoimessa tietoverkossa 
olla sallittua ilman, että linkityksen katsottaisiin loukkaavan tekijän tai muun 
oikeudenhaltijan oikeuksia.»29 Lähtökohtana näyttää siis olevan, että linkittämi
nen on sallittua. Kysymyksiä herääkin vastaa silloin, jos sen väitetään olevan 
luvanvaraista.�0

4.2. Tekijänoikeuden perusoppien ja linkittämisen ongelmallisesta suhteesta

Ensimmäinen periaatteellinen kysymys siis on, voiko tekijänoikeudellista »lin
kittämisoikeutta» olla olemassa. Ongelmaa sisällyttää linkittämisoikeus tekijän
oikeuksien piiriin voidaan havainnollistaa yksinkertaisen tekijänoikeuden sisäl
tä johdettavan esimerkin avulla.�1 Tekijänoikeudesta löytyy tätä nykyä yhä har
vemmin yksiselitteisiä tulkintoja. Yhtenä tekijänoikeudellisesti selvänä lähtö
kohtana voidaan kuitenkin pitää, etteivät yksinkertaiset osoitetiedot, kuten 
http://www.kko.fi/, http://oacs.shh.fi/, Mannerheimintie 11, Perhonkatu 6 B tai 
http://kembrew.com/documents/mcleodfreedomofexpression�.pdf, sellaisenaan 

28  WIPOn tekijänoikeussopimus, hyväksytty diplomaattikokouksessa 20 päivänä joulukuu
ta 1996, artikla 8 (jossa tosin ei säädellä valmistamista) sekä Euroopan parlamentin ja neuvos
ton direktiivi 2001/29/EY, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tekijänoikeuden ja lähioikeuk
sien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa, artiklat 2 ja �.
29  KM 2002:5, s. 21–22. Ks. Myös Ari Koivumaa, Johdatus tekijänoikeuden perusteisiin, 
erityisesti informaatioteknologian näkökulmasta, Luentomoniste, kevät 200�, s. 24: »Linkittä
minen on välttämätön osa avointen tietoverkkojen toimintaa. Se on niin oleellinen osa sitä 
toimintaympäristöä, jossa jokainen materiaaliaan verkossa julkaiseva henkilö toimii, että sen 
perusteella voidaan tehdä myös olettama linkityksen luvallisuudesta. Jokaisen, joka saattaa 
teoksensa verkkoon vapaasti yleisön saataville, on katsottaa suostuneen siihen, että joku toinen 
tekee linkin hänen teokseensa.» (kursiivi alkuperäinen). Ks. myös http://www.effi.org/sanan
vapaus/linkit.html.
�0  Korostettakoon, että seuraavassa on tarkoituksena käsitellä vain tekijänoikeuden ja linkit
tämisen keskinäistä suhdetta. 
�1  Olen havainnollistanut vastaavaa sekä muuta linkittämiseen liittyvää problematiikkaa 
IP�infolehden 1/2006 artikkelissa Linkkien juridinen luonne epäselvä, s. 27–28. Artikkeli on 
saatavissa myös verkosta IP�infon sivustolta www.iprinfo.com. 
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ylitä teoskynnystä.�2 Osoitetieto riittää kuitenkin osoitteen viittaaman sisällön 
käsiin saamiseen. Juuri tämä mahdollisuus sisällyttää näitä lähdeviitteisiin rin
nastettavia osoitetietoja tieteellisiin artikkeleihin tekee Internetistä erinomaisen 
apuvälineen tieteen tekemiselle. Koska erilaiset osoitetiedot eivät ylitä teoskyn
nystä, niiden viestinnän on vaikea nähdä kuuluvan minkään oikeudenhaltijan 
yksinoikeuksien piiriin. Tämä muodostuu ensimmäiseksi ongelmaksi, kun poh
ditaan, voidaanko tekijänoikeudella säännellä linkittämistä. 

Jokaista Internetiä käyttäneelle lienee tuttua, että erilaiset hakupalvelut, ku
ten Google tai �ePEc, luovat automaattisesti esitetynkaltaisia linkkejä. Esi
tetyn tulkinnan mukaan hakukoneyritysten ei tarvitsisi pyytää oikeudenhal
tijalta lupaa luomiensa linkkien tekemiseen.�� 

Tilanne muodostuu entistä ongelmallisemmaksi, kun muistamme, että teki
jänoikeudellisen suojan ulkopuolelle jäävä informaatio on vapaasti kaikkien 
hyödynnettävissä. Toisin sanoen teoskynnystä ylittämättömiä linkkejä/osoitetie
toja saadaan vapaasti käyttää osana muita teoksia. Kerran saavutettu teostaso ei 
poistu, vaikka teoksessa olisi jonkun mielestä »vääriä merkkejä».�4 Näin luotu
jen teosten käytöstä määrääminen taas kuuluu kyseisten teosten luojien yksin
oikeuksien piiriin. Esitetyn mukaisesti olen esimerkiksi saattanut käyttää yllä 
esitettyjä osoiterivejä vapaasti osana tätä kirjoitusta. Perinteisten tekijänoikeu
dellisten oppien mukaan esimerkiksi tämä kirjoitus siinä olevine merkkeineen 
puolestaan kuuluu yksinoikeuksieni piiriin. Toisin sanoen tämän kirjoituksen 
kappaleiden levittämiseen tarvitaan lupa minulta, ei niiden dokumenttien oikeu
denhaltijoilta, joiden teoksiin kirjoituksessa olevat osoitteet saattavat viitata.�5 
Jos kirjoituksessa viitattujen oikeudenhaltijoiden yksinoikeus ulottuisi tämän 

�2  Tarkemmin teoskynnyksestä ja sen ylittymisestä esim. PirkkoLiisa Haarmann, Tekijän
oikeus ja lähioikeudet, Jyväskylä 2005, s. 47 ja ss. Viimeisintä pidempää osoitetietoa saatettai
siin verkkosivustolla esitettynä pitää lupaa edellyttävänä »syvälinkkinä». Linkittämisen ole
muksen ollessa epäselvä osoitetietojen status painetuissa »perinteisissä medioissa» on siis 
epäselvä. Osoitetieto on kuitenkin riittävä, jotta osoitteen viittaamaan dokumenttiin päästään 
käsiksi. Esimerkiksi kirjoitettaessa kyseinen osoite selaimen riville voi käyttäjä ladata itselleen 
Professori Kembrew Mcleodin kirjan Freedom of Expression: Overzealous Copyright Bozos 
and Other Enemies of Creativity, Doubleday/�andom House, 2005. Mcleod on tunnettu kujei
lija (prankster). Kirja on lisensoitu lisenssillä, joka nimenomaisesti sallii linkittämisen.
��  Perustuslakivaliokunnan mukaan hakukoneiden käytön estyminen olisi sananvapauden 
(PL 12 §) näkökulmasta merkittävä tietoverkkojen käyttörajoitus. Valiokunta edellytti myös 
poikkeussäännöstä, jonka tulisi turvata, »että tietoverkon kaikkien käyttäjien kannalta tarpeel
lisia hakukoneita voidaan tekijänoikeuslainsäädännön estämättä käyttää vastaisuudessakin». 
Perustuslakivaliokunta tosin käsitteli kohdassa välimuistiin tallentumista, ei linkittämistä. 
PeVL 7/2005, s. 5–6. Linkittämisen kieltomahdollisuus johtaisi hakukoneiden osalta käytän
nössä vastaavaan lopputulokseen. 
�4  Moraalisille tai esteettisille tekijöille ei anneta merkitystä teostasoa määriteltäessä.
�5  Vaikka linkittäminen tapahtuisi jonkin muun kuin osoitetiedon muodossa (esimerkiksi 
luotu jollain modernimmalla teknologialla), on linkki jotain erillistä suhteessa siihen doku
menttiin, johon se viittaa. Toisin sanoen linkki ei ole kopio teoksesta, johon se viittaa, vaan se 
on siihen nähden itsenäinen luomus.
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teoksen käytöstä määräämiseen, he kontrolloisivat omaan tekijänoikeuteensa 
perustuen useampaa teosta: omaansa sekä tätä. Tällöin he voisivat myös omaan 
yksinoikeuteensa vedoten kieltää tämän teoksen levittämisen eli käytännössä 
sensuroida tämän kirjoituksen. Mahdollisuus sensuroida teoksia omaan tekijän
oikeuteen vedoten tekisi tekijänoikeudesta sisäisesti ristiriitaisen.�6 

Voiko tekijänoikeus olla teosten luomiseen kannustava oikeudenala, jos sen 
avulla voidaan sensuroida toisten teoksia? Mikä on lainsäätäjän tavoite, kun 
se pyrkii sääntelemään linkittämistä? Vastaus kysymykseen lienee luonteel
taan oikeuspoliittinen, ja se todennäköisesti liittyy tekijänoikeuden nykyään 
yhä useammin saamaan kritiikkiin. Stanfordin yliopiston professorin Law-
rence Lessigin mukaan tekijänoikeuden tavoite ei enää ole niinkään suojata 
luovuutta vaan »[i]t is instead a protectionism to protect certain forms of 
business».�7 Linkittämisestä puhuttaessa tulee kuitenkin huomata, että myös 
linkittämiseen perustuvia toimivia liiketoimintamalleja on olemassa.�8 Kos
ka näiden liiketoimintamallien toiminnan taustalla saattavat olla myös teki
jänoikeussuojan ylittävät teokset, olisi vaikea ymmärtää, kuinka niiden le
vittämiseen voitaisiin perinteisten tekijänoikeudellisten oppien nojalla puut
tua.�9

On siis nähtävissä, että linkkien myönteisten käyttömahdollisuuksien ar
viointi on jäänyt takaalalle. Jos »linkitysoikeus» kaikesta huolimatta on ole
massa, seuraavaksi kysymykseksi tekijänoikeuden näkökulmasta muodostuu, 
kuinka ja miten linkkejä lisensoidaan.

�6  Jos jollain oikeudenhaltijalla on mahdollisuus estää toiselta tämän omien teosten levittä
minen, voidaan pitää itsestään selvänä, että tekijänoikeuden suojaala on laajentunut. Tekijän
oikeuden suojaala olisi tosin laajentunut vain joidenkin oikeudenhaltijoiden hyväksi toisten 
kustannuksella. 
�7  Lawrence Lessig, Free Culture, How Big Media Uses Technology and the Law to Lock 
Down Culture and Control Creativity, The Penguin Press, New York 2004, s. 9. Kirja on va
paasti ladattavissa verkosta osoitteesta: http://www.freeculture.cc/freeculture.pdf. Professori 
Alf Rehn on samansuuntaisesti esittänyt, että huomion kiinnittäminen teoskappaleisiin kuvaa 
tietyntyyppisen ansaintalogiikan ihannointia. Professori �ehnin esitys kurssilla Perspectives 
on Immateriality I: Copyright and New Business Logics, Turku–Stockholm–Turku, �0.11–
2.12.2005. 
�8  Esimerkiksi yksistään hakukoneiden ympärille muodostunut liiketoiminta on myös varsin 
mittavaa. Journalistikirjailija Cory Doctorowin mukaan pelkästään »Google’s really good at 
adapting to the Internet – – that’s why it’s capitalized at $100 billion while the whole of Hol
lywood only turns over $60 billion a year.» Cory Doctorow, Google Video D�M: Why is 
Hollywood more important than users?, http://www.boingboing.net/2006/02/14/google_vi
deo_drm_why.html.
�9  Esimerkiksi ns. P2Pohjelmistot saattavat helposti ylittää teoskynnyksen ja niiden ympä
rille on tunnetusti syntynyt liiketoimintaa. Hollannissa niiden levitys onkin sallittua, mutta 
esimerkiksi Yhdysvalloissa se saattaa olla kiellettyä, mikäli niiden levittäjä aktiivisesti yllyttää 
rikokseen. Ks. tarkemmin esim. Mikko Välimäki, Oikeudet tietokoneohjelmistoihin ja niiden 
lisensointi, Ohjelmistotuoteliiketoiminnan juridinen perusta, Helsinki 2006, s. 77–78. P2P
taloudesta kirjoitetaan nykyään myös kasvavassa määrin, http://del.icio.us/mbauwens/P2P
Economics. 
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4.3. Linkkien lisensoinnin ongelmasta

Jos välitön tietojentarjoaja, esimerkiksi yliopiston palvelin, ryhtyy yhteistyöhön 
välillisten tietojen tarjoajien kanssa (esim. �ePEc), herää siis kysymys, mitä 
yhteistyösopimuksissa tulisi huomioida ja kenen kanssa ne tulisi tehdä. Vastaus
ta kysymyksiin on vaikea antaa, mikä näkyy myös esimerkiksi tekijänoikeus
neuvoston (TN) ratkaisussa 2001:8.40

�atkaisu koski B:n (välillinen tietojen tarjoaja) oikeutta tehdä linkkejä Z
lehden (välitön tietojen tarjoaja) verkkosivuilla oleviin A:n (alkuperäinen 
tekijä) laatimiin artikkeleihin. Lausuntopyynnön mukaan A oli kirjoittanut 
free lance suhteessa sopimuksen perusteella C:lle lääketieteellisiä artikke
leita. C laittoi artikkelit Zlehden verkkosivuille vapaasti luettavaksi. C sol
mi edelleen yhteistyö ja markkinointisopimuksen B:n kanssa. Tämän sopi
muksen mukaan C oli saanut korvausta vastaan Zlehden mainoksen B:n 
kotisivuille ja toisaalta B oli saanut linkittää sivujaan Zlehden verkkosivuil
le. Osa näistä linkeistä oli johtanut A:n artikkeleihin. Päätöksessä todetaan, 
että artikkelien laittaminen verkkoon oli mahdollista sopimuksessa olevan 
uudelleenkäyttöoikeuden nojalla. Epäselvää oli, kuuluuko linkittäminen ky
seisessä tapauksessa tekijän yksinoikeudella suojattujen oikeuksien piiriin. 
Jos »linkitysoikeus» on olemassa, se olisi siis tullut sisällyttää välittömän 
(Z) ja välillisen (B) tietojen tarjoajan sopimukseen.

Tekijänoikeusneuvosto katsoi, että tekijänoikeudella suojattujen kirjal
listen teosten linkittäminen avoimissa tietoverkoissa, kuten Internetissä, ei 
täysin luontevasti kuulu minkään tekijänoikeuslaissa mainitun yleisön saa-
taviin saattamistavan alle (julkinen esittäminen, julkinen näyttäminen tai 
levittäminen yleisön keskuuteen). TN kuitenkin jatkoi, että »linkin asetta
misen seurauksena syntyy nyt tarkasteltavassa tapauksessa tosiasiallisesti 
tilanne, jonka lopputulos vastaa TekijäL 2 §:n � momentissa mainittuja ylei
sön saataviin saattamisen tapoja». Perusteluina tekijänoikeusneuvosto esit
ti seuraavaa: »Linkin asettamisella määrätty tekijänoikeudella suojattu teos 
saavuttaa linkittäjän teoskohtaisen valinnan perusteella uuden yleisön. Tämä 
viittaa siihen, että linkin asettamisessa on kyse sen tyyppisestä määräysval
lan käytöstä, joka on TekijäL:ssa haluttu turvata tekijälle.» Merkityksellistä 
ratkaisussa on se, että vaikka TN katsoi linkittämisen kuuluvan tekijän yk
sinoikeuksien piiriin, se ei tarkalleen osannut määritellä, millaisesta oikeu
desta on kyse. Koska voimaantulleessa tekijänoikeuslaissa tai sen valmiste
luasiakirjoissa ei linkittämisen luvanvaraisuutta ryhdytty enää tarkemmin 

40  Todettakoon, että tietokantoja ja linkittämistä käsitteleviä tapauksia on useampia. Ongel
mana on, saako tietokannassa oleviin dokumentteihin muodostaa (yleensä »syvä»)linkkejä. 
Kysymykseen törmätään myös linkkejä luovien hakukoneiden käytön luvanvaraisuutta arvioi
taessa. �atkaisujen sisältö vaihtelee, ja yhdenmukaisten ohjeiden antaminen on vaikeaa. Tar
kemmin ks. esim. Perttu Virtanen, Database rights in safe European home: The path to more 
rigorous protection of information, Lappeenranta 2005, s. ��7 ss. sekä http://www.linksandlaw.
com/linkingcasesdeeplinks.htm#Stepstone%20v.%20Ofir sekä http://www.theregister.co.
uk/2001/01/17/stepstone_sets_precedent_with_hyperlink/. 
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arvioimaan, kuvaa ratkaisu edelleen linkittämistä koskevaa problematiik
kaa.41

Linkittäminen ei siis täysin luontevasti kuulunut minkään tekijänoikeuslain 
2 §:n � momentissa luetellun oikeuden alle.42 Tekijänoikeusneuvoston mukaan 
ei täsmälleen tiedetä, millaiset oikeudet välittömän tietojen tarjoajan tulisi yh
teistyötä varten varata. Seuraavassa problematiikkaa pyritään avaamaan tekijän
oikeusneuvoston ratkaisua seuraten tilanteessa, jossa alkuperäinen tekijä luovut
taa välittömälle tietojen tarjoajalle oikeudet saattaa teos verkkoon.

Jos »linkittämisoikeuden» katsotaan olevan olemassa, se tulisi ilmeisesti 
varata teoksen alkuperäiseltä tekijältä. Välitön tietojen tarjoaja tarvitsee kuiten
kin jo omaa verkkojulkaisutoimintaansa varten tavanomaiset verkkokäyttöoi
keudet. Tallettaessaan teoksen verkkoon hän tarvitsee luvan kappaleen valmis
tamiseksi sekä jakaessaan teoksiaan palvelimeltaan luvan saattaa teos yleisön 
saataviin. Hänen tulee siis saada nämä oikeudet jo omaa käyttöään varten. Jotta 
välitön tietojen tarjoaja voisi lisensoida välilliselle tietojen tarjoajalle oikeuden 
linkittää varastoimiinsa artikkeleihin, hänen tulisi nyt ilmeisesti varata myös 
oikeudet tätä varten. Mitkä nämä »linkittämisoikeudet» olisivat? 

Tekijänoikeustoimikunnan mietinnön ja tekijänoikeuslain muuttamista kos
kevan hallituksen esityksen mukaan lupa tulisi saada valmistamista ja/tai yleisön 
saataville saattamista varten.4� Tätä seuraten välittömän tietojen tarjoajan tulisi 
varata itselleen toistamiseen oikeudet valmistamista ja yleisön saataville saatta
mista varten. Koska siis hänellä itsellään kuitenkin on jo mainitut oikeudet omaa 
toimintaansa varten, täytyisi kyseen olla jonkinlaisesta »kaksoisoikeuksien» va
raamisesta. Nämä välittömän tietojen tarjoajan »oikeusvarastossa» olevat kak

41  Ks. HE 28/2004 vp, s. 79–80.
42  Todettakoon, että �uotsin korkein katsoi ns. mp�ratkaisussa, että linkittämistä koskevan 
oikeuden tulee olla määritelty, sillä rangaistavuutta ei voida rikosoikeudellisen laillisuusperi
aatteen mukaan sitoa laissa määrittelemättömään »johonkin muuhun» tekoon. Tapauksessa 
syytettynä oli nuori ruotsalainen henkilö, joka oli asettanut wwwsivuilleen laajan linkkikokoel
man. Linkit johtivat mp�muotoisiin muualla sijaitseviin musiikkitiedostoihin, joita käyttäjät 
saattoivat »syvälinkkejä» seuraamalla ladata niiden sijaintikoneelta omalle tietokoneelleen. 
Syytetty ei siis itse kopioinut tiedostoja, mutta ohjasi käyttäjät linkkien avulla niiden luokse. 
�uotsin korkein oikeus katsoi, että jutussa oli kyse julkisesta esittämisestä tai sen avustami
sesta. Sen mukaan jokin mahdollinen muu muoto yleisön saataville saattamisesta ei rikosoi
keudellisen laillisuusperiaatteen vuoksi voinut tulla kyseeseen (NJA 2000 sid 292). Koska ta
pauksessa kyse oli ollut ns. tekijänoikeudellisten lähioikeuksien haltijoiden nostamasta kan
teesta eikä heillä ollut oikeutta kieltää esittämistä (ainoastaan oikeus korvaukseen), ei kanne 
kuitenkaan menestynyt. Jos kanteen olisivat nostaneet tekijänoikeuden haltijat, joilla on yksin
oikeus kieltämiseen, olisi ratkaisu saattanut olla toinen. Daniel Westman, Ur Lov&Data nr 62 
(juli 2000) s. 16–19 sekä Koivumaa s. 27–28.
4�  Huomautettakoon, että hallituksen esityksessä 28/2004 (s. 80) linkittämisen sanotaan 
olevan teoksen valmistamista ja/tai yleisön saataviin saattamista. Toisaalta samaisella sivulla 
linkittämistä kuvataan valmistamiseksi ja yleisölle välittämiseksi. Komiteanmietinnössä 2002:5 
taas puhutaan valmistamisesta ja uudelleen yleisön saataville saattamisesta. Sekavan asian 
yksinkertaistamiseksi puhun linkittämisestä valmistamisena ja yleisön saataville saattami
sena.
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soisoikeudet valmistamista ja yleisön saataville saattamista varten hän sitten 
lisensoisi välilliselle tietojen tarjoajalle. Mitä muuta hän voisi tälle »linkittämis
oikeutena» lisensoida? 

Ongelma ei kuitenkaan ole lähelläkään ratkeamista. Kuten esimerkiksi tie
teellisen viestinnän ketjua esiteltäessä on käynyt ilmi, myös välillinen tietojen 
tarjoaja saattaa hyvinkin edelleen ryhtyä yhteistyöhön kolmannen toimijan 
kanssa. Millaiset linkitysoikeudet ja keneltä välillisen tietojen tarjoajan tulisi 
hankkia luovuttaakseen ne kolmannelle toimijalle? Välittömän tietojen tarjoajan 
tulisi ilmeisesti tämän tyyppisiä tilanteita ennakoiden varata itselleen alkuperäi
seltä tekijältä »kolmoisoikeudet» valmistamista ja yleisön saataville saattamis
ta varten. Hän säilyttäisi itsellään omaa toimintaansa varten ensimmäiset. Vä
lilliselle tietojen tarjoajalle hän joutuisi lisensoimaan kahdet jäljelle jääneistä 
varaamistaan oikeuksista. Yhdet niitä linkkejä varten, jotka välillinen tietojen 
tarjoaja luo välittömän tietojen tarjoajan varastoimiin dokumentteihin. Toiset 
välillinen tietojen tarjoaja tarvitsisi lisensoidakseen ne eteenpäin kolmannelle 
yhteistyökumppanille. Vaikka jossain äärimmäisessä tilanteessa esitetyn kaltai
nen linkityslupaketju onnistuttaisiin luomaan, ajatuksen toimivuus murentuu 
lopulta siihen, että ketju on periaatteessa päättymätön. Kaikki Internetin käyt
täjät ovat periaatteessa linkkien avulla yhteydessä toisiinsa. Kuten asia tekijän
oikeustoimikunnan mietinnössä hieman toisin sanoin todetaan: »ilman aineistoa 
toisiinsa liittäviä linkkejä, ’verkkoa’, ei internetiäkään olisi varsinaisesti olemas
sa.»44 Linkittämisoikeuden olemassaoloa on siis vaikea perustella myös siihen 
liittyvien lisensointiongelmien vuoksi. 

Vastaavasti kuin linkittämisen olemuksen arviointi on vaikeaa, muodostuvat 
sen lisensointiin liittyvät kysymykset ongelmallisiksi. Tähän liittyvät myös 
mahdollisen rikosvastuun ongelmat »väärinlinkitystapauksissa». Jos linkit
täminen on luvanvaraista, mutta ei täsmälleen tiedetä, mitä luvan tulisi si
sältää, täytyy väärinlinkitystilanteessa mahdollisen rikosvastuun olla rikos
lainopillisen laillisuusperiaatteen tarkkarajaisuusvaatimuksesta johtuen 
epätodennäköistä.45 Jos »linkitysoikeus» on olemassa, sen tulisi ainakin lu
vallisesti verkkoon saatettujen teosten osalta sammua. Teosta ei pidä saattaa 
avoimeen verkkoon, jos ei haluta, että siihen linkitetään.

Huomautettakoon vielä, että välitön tietojen tarjoaja välittää itse arkistoi
mansa »oman» materiaalin käytännössä myös erilaisten linkkien ja muiden si
vunmuodostustapojen avulla. Periaatteessa voitaisiin pohtia, tarvitaanko lupa 
tekijältä myös tämän tyyppiseen omaan materiaaliin linkittämiseen eli julkaise
miseen linkkien avulla. Käytännössä tällaisessa tapauksessa todennäköisesti 
lähdettäisiin siitä, että verkkokäyttöä koskevat luvat kattavat ainakin verkkojul

44  KM 2002:5, s. 21.
45  Myös perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota tekijänoikeuslain vaikeaselkoisuu
teen ja sen ongelmallisuuteen laillisuusperiaatteen näkökulmasta, PeVL 7/2005, s. �.
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kaisijan omat tarvittavat linkit teoksen välittämiseksi.46 Toisin sanoen juuri tätä 
yleisön saataville saattamista varten lupa on kysytty. Kysymys kuvastaa kuiten
kin sitä teoreettista problematiikkaa, joka linkittämisoikeuden olemukseen liit
tyy.

4.4. Linkittämisestä tekijänoikeustyöryhmän mietinnön mukaan

Tarkastelen vielä lyhyesti, kuinka linkittämistä on säännelty tekijänoikeuslain 
valmisteluaineistossa. Laajimmin linkittämistä on Suomessa käsitelty tekijänoi
keustyöryhmän mietinnössä (KM 2002:5). Linkittämistä koskeva tekijänoikeu
dellinen ongelma on pyritty ratkaisemaan luomalla »juridisia» linkkejä. Useim
miten puhutaan pinta ja syvälinkeistä, mutta luonnehdintoja on erilaisia.47 Lin
kittämisen tekijänoikeudellinen sääntely on myös yksityiskohtaisemmalla tasol
la osoittautunut hankalaksi.48 

Komiteanmietinnössä linkittämisen tekijänoikeudellisten kysymysten on 
todettu riippuvan siitä, minkä tyyppisestä linkistä on kyse. Vastuun kannalta 
tulisi myös tarkastella sitä, kuka konkreettisesti tekee tietyn tekijänoikeudelli
sesti merkityksellisen toimen.49 Lausutut lähtökohdat heijastuvat koko linkittä

46  Knut Martin Tande on väitöskirjassaan jaotellut linkit omaan materiaaliin viittaaviin si
säisiin (interne lenker) ja muiden sivustoilla oleviin ulkoisiin (eksterne lenker). Ongelmalli
sempia Tanden mukaan olisivat juuri ulkoiset linkit. Knut Martin Tande, Lenker til andres 
materiale på www som selvstendige krenkelser av Åvl. §2, Åvl. §4� eller Mfl. §1, Bergen 2004, 
s. 16–17.
47  Pintalinkkiä (surface link) pidetään usein hyvin tavanomaisena linkkinä. Se vie käyttäjän 
uuden sivuston kotisivulle tai »pinnalle». Syvälinkki (deep link) ei vie käyttäjää kotisivulle 
vaan jonkin kotisivuston alasivustolle. Alasivuja saattaa olla useammalla tasolla kohdesivuston 
rakenteesta riippuen. Pinta ja syvälinkit eivät välttämättä tekniseltä toteutustavaltaan poikkea 
toisistaan. Kehyslinkittämisessä eri sivustojen sisältöjä voidaan kehysten avulla yhdistellä ja 
niitä voidaan käyttää samanaikaisesti muiden linkkityyppien kanssa. Komiteanmietinnössä 
2002:5 linkit on jaettu myös vieviin ja tuoviin sekä itsestään aktivoituviin ja reagointia edel
lyttäviin linkkeihin. Vievää linkkiä käytettäessä osoitekentän esitetään muuttuvan kohdesivun 
osoitteeksi, mutta tuovaa linkkiä käytettäessä näin ei tapahtuisi. Itsestään aktivoituvan linkin 
sanotaan avautuvan automaattisesti siten, ettei käyttäjä voi toimillaan puuttua siihen, mitä ai
neistoa verkkosivulle latautuu, kun reagointia edellyttävä linkki toimisi vasta käyttäjän akti
voidessa sen. KM 2002:5, s. 22–2�.
48  Merkittävimpänä linkkien välisenä erona on pidetty mm. sitä, että toisten kohdalla käyt
täjä on useimmiten tietoinen avautuvan sisällön alkuperästä, toisten kohdalla taas ei. Ks. esim. 
Hills http://www.llrx.com/features/weblink1.htm. Erityisesti jälkimmäisiä on pidetty tekijän
oikeudellisesti ongelmallisina. Sisällön alkuperäinen tekijä ei välttämättä saa tunnustusta teki
jänä tai linkin kohteena on aineisto, johon aineiston oikeudenhaltija ei haluaisi linkkien koh
distuvan. Jos haettavan sivuston materiaalia esitetään osana alkuperäistä sivustoa siten, ettei se 
ole yksilöitävissä esimerkiksi käytetystä osoitteesta eli »U�Lista», on oikeuskirjallisuudessa 
katsottu, ettei linkin kohteena olevan materiaalin tekijää ole ilmaistu kyllin tarkasti. Ks. esim. 
Malin Edmar – Susanna Broms – Peter Carls – Peter Seipel, Internetpublicering, en jurdisk 
vägledning, Stockholm 1999, s. 25–26. Suora linkittäminen tiettyyn dokumenttiin saattaa joh
taa myös kohdesivustolla olevien sääntöjen, ohjeiden, sopimusten, mainosten jne. ohittami
seen/kiertämiseen. Esimerkiksi mainosten ohittaminen voi johtaa sivun ylläpitäjän mainostu
lojen laskuun. Tähän kysymykseen tekijänoikeuslain valmisteluaineistossa ei oteta kantaa.
49  KM 2002:5, s. 22.
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misen tekijänoikeudelliseen problematiikkaan: toisaalta linkkejä tarkastellaan 
niiden teknisen luonteen kautta, mutta toisaalta pyritään arvioimaan, kuka tekee 
tekijänoikeudellisesti merkityksellisen »inhimillisen» toimen. 

Lähtökohtana näyttää olevan, että sellaisten linkkien luominen, jotka tieto
verkon käyttäjä joutuu aktivoimaan, eivät edellytä lupaa.50 Jos aineisto kuitenkin 
näyttäytyy osana linkittäjän sivustoa, saattaa linkittäjä tarvita luvan yleisön saa
taville saattamista varten.51 Vastaavasti itsestään aktivoituvia linkkejä käytettä
essä aineiston näyttäytyessä osana linkittäjän omaa sivustoa linkittäjän esitetään 
tarvitsevan luvan linkitetyn materiaalin yleisön saataville saattamista varten. 
Luvan tarpeen katsotaan olevan käsillä ilmeisesti silloin, jos linkittäjä luo sen 
kuvan, että muualla verkossa sijaitseva aineisto kuuluisikin hänelle.52 

Lisäksi on kuitenkin huomioitava, että niin sanottua itsestään aktivoituvaa 
Inlinelinkkiä käytettäessä saatettaisiin tarvita lupa myös kappaleen valmista
mista varten, vaikkei luotaisikaan kuvaa siitä, että materiaali sijaitsisi linkittäjän 
sivustolla.5� Näitä linkkejä käytettäessä linkin kohteena olevan sivun materiaali 
ei välttämättä siirry linkittäjän sivulta, vaan käyttäjän selain hakee aineiston 
kolmannen henkilön sivustolta automaattisesti linkittäjän ohjeiden mukaan ja 
kokoaa sen käyttäjän tietokoneen työmuistiin ja näytölle. Tällöin käyttäjän tie
tokoneelle valmistuu haetusta materiaalista kappale. Näin syntyvän kappaleen 
esitetään olevan seurausta linkittäjän toimista, jolloin linkittäjän esitetään tar
vitsevan luvan kappaleen valmistamista varten. Linkittäjä vastaisi siis syntyneis
tä kopioista siitä huolimatta, että ne syntyvät tietoverkon käyttäjän selaimen 
toimesta ja käyttäjän tietokoneelle. 

Sekavaksi tilanteen tekee se, että linkittämistä on toisaalta pyritty sääntele
mään verkon teknisten toimintojen kautta (valmistuuko kopio?), mutta toisaalta 
on arvioitu inhimillisiä toimenpiteitä (näyttäytyykö materiaali osana jonkun si
vustoa?). Teknisten ja inhimillisten toimintojen sekoittaminen johtaa erikoiseen 
lopputulokseen, jota voidaan lähestyä vaikkapa seuraavan esimerkin avulla: Jos 
linkittäjä A syystä tai toisesta luo sivuston, josta saa sen kuvan, että hänen naa
purinsa B:n verkkomateriaalia näkyy osana hänen serkkunsa C:n verkkosivus
toa, hän ei näyttäisi tekevän mitään luvanvaraista. Hänhän ei luo kuvaa, että 

50  Mietinnössä sanotaan, ettei tavanomainen nettisivujen selailu hyperlinkkien avulla muo
dosta linkittäjän tekemää yksinoikeuden loukkausta, koska ne aineiston kappaleet (kopiot), 
joita selailijan tietokoneelle valmistuu, eivät ole välitön seuraus linkittäjän toimista vaan käyt
täjän omista valinnoista selailemansa aineiston suhteen.
51  KM 2002:5:n (s. 25) mukaan lupa yleisön saataville saattamista varten tarvittaisiin, jos 
käytetään kehys tai Inlinelinkkiä, koska tällöin linkittäjän sivustolla olisi eri yleisö ja ympä
ristö kuin alkuperäisellä sivulla.
52  KM 2002:5, s. 24–25. 
5�  Komiteanmietinnön sanamuodon mukaan ns. kehyslinkkien kohdalla lupa valmistamista 
varten tarvittaisiin vain, jos aineisto näyttäytyisi osana linkittäjän sivustoa. Jostain syystä Inli
nelinkin kohdalla ei ole vastaavaa rajoitusta. KM 2002:5, s. 24–25.
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kenenkään materiaali kuuluisi hänen eli linkittäjän verkkosivustolle.54 Toisaalta 
jos linkittäjä päättää käyttää itsestään aktivoituvaa linkkiä ja tämän lisäksi luo 
kuvan, että materiaali on osa hänen verkkosivustoaan, hän tarvitsisi ilmeisesti 
luvat sekä kappaleen valmistamista että uudelleen yleisön saataville saattamista 
varten. Toisin sanoen yhden linkin luomiseksi tarvittaisiinkin kaksi lupaa.

�atkaisujen tarkemmat perustelut jäävät epäselviksi. Mikä olisi se haitta, 
joka materiaalin oikeudenhaltijalle syntyy, tai hyöty, jonka linkittäjä saa, jos 
materiaali näkyy osana linkittäjän sivustoa? Kaikki esitetty materiaalihan on jo 
ollut avoimessa verkossa jokaisen nähtävillä.55 Kun vielä otetaan huomioon, että 
linkitystekniikat ovat kehittyneet jo tekijänoikeustoimikunnan mietinnössä esi
tetyistä, on mahdollisen luvanvaraisuuden arviointi osittain jo mahdotonta. Pa
lataan siis aiemmin esitettyyn kysymykseen, mikä linkittämisoikeus oikein on 
ja mitä sillä tarkkaan ottaen halutaan säännellä. Tämän lisäksi joudutaan pohti
maan erinäisiä käytännön ongelmia.

4.5. Muita käytännön kysymyksiä

Käytännön ongelmaksi linkkejä lisensoidessa muodostuisi se, että lupien määrä 
ja sisältö on esitetyin tavoin riippuvainen käytetystä teknologiasta. Välittömän 
tietojen tarjoajan olisi mahdotonta ennakoida tulevien yhteistyökumppaniensa 
tarvitsemien oikeuksien sisältöä ja määrää ja varata itselleen tarvittavia »linki
tysoikeuksia» lisensoitavaksi. Teknologioita päivitettäessä tarvittavien lupien 
sisältö ja määrä mitä ilmeisimmin vaihtelisivat. Olisi myös epäselvää, minkälai
sia linkkejä milloinkin saadaan luoda: kuinka monta kappaletta linkin kohteena 
olevasta teoksesta saadaan valmistaa ja/tai kuinka monta teosta saadaan välittää 
yleisölle? Uusien lupien metsästys alkuperäisiltä tekijöiltä aina uutta tekniikkaa 
varten muodostuisi käytännössä mahdottomaksi. Pidempiaikaista toimintaa sil
mällä pitäen tarvittavat oikeudet tulisi ilmeisesti varata kattamaan kaikki nykyi
set ja tulevaisuudessa kehitettävät tekniikat ja mediat. Mainitunkaltaiset varsin 
laajat oikeudet varaavien sopimuslausekkeiden sitovuus saattaa kuitenkin muo
dostua ongelmalliseksi. On myös kyseenalaista, kuinka laajaa ja tarkkaa osaa
mista tekijänoikeuslain sisällön ja teknologian kehityksestä dokumenttien välit
täjiltä voidaan sopimuksentekotilanteessa edellyttää.

Voidaan myös pohtia, ovatko esimerkiksi alkuperäisen tekijän linkittämis 
tai muut digitaaliseen käyttöön liittyvät oikeudet koskaan siirtyneet eteenpäin 
esimerkiksi nykyään kaupallista toimintaa harjoittavalle oikeudenhaltijalle. 

54  Vastuun välttääkseen hänen tulee tosin olla tarkka ja välttää itsestään materiaalia tuovien 
Inlinelinkkien käyttöä. Niiden käytölle ei jostain syystä ole asetettu rajoitusta, että materiaalin 
tulisi näkyä osana linkittäjän verkkosivustoa, eli niitä käytettäessä linkittäjä tarvitsisi luvan 
kappaleen valmistamista varten. KM 2002:5, s. 22–2�.
55  Jätän mahdollisten moraalisten oikeuksien loukkausten arvioinnin kirjoituksen ulkopuo
lelle.
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Onko vaikkapa 1980luvulla oikeutensa luovuttanut tekijä voinut luovuttaa sel
laisia oikeuksia kustantajalle tai muulle oikeudenhaltijalle, joiden olemassaolos
ta ei ole sopimusta tehtäessä oltu edes tietoisia? Välittömät tietojen tarjoajat – 
olivat nämä sitten perinteisiä kustantajia tai verkkojulkaisijoita – ovat tuskin 
ensijulkaisijoina varanneet useampia oikeuksia valmistamista ja yleisön saata
ville saattamista varten. Jos lupaa edellytettäisiin, välillisen tietojen tarjoajan 
tulisi siis lähes poikkeuksetta hankkia se ilmeisesti aina alkuperäiseltä tekijältä 
asti. Kaikkien »linkitysoikeudet» omaavien tahojen metsästäminen muodostuu 
useimmiten kuitenkin mahdottomaksi.56 

Esimerkiksi Hollannissa yli 200 nimekästä tutkijaa on laittanut julkaisujaan 
ns. DA�Enetin (www.creamofscience.org) puitteissa vapaasti verkkoon 
yleisön saataville. He ovat tulkinneet julkaisusopimuksiaan siten, etteivät 
he ole luovuttaneet verkkokäyttöoikeuksiaan kustantajille ennen vuotta 
1997. Vasta tuolloin kustantajat heräsivät DA�E:n mukaan vaatimaan myös 
verkkokäyttöoikeuksia itselleen. Jotkut tutkijat ovat saattaneet verkkoon 
myös vuoden 1997 jälkeen kirjoittamiaan artikkeleita. Mielenkiintoista on 
se, että myös kustantajat ovat ryhtyneet digitalisoimaan ennen vuotta 1997 
saamiaan artikkeleita, vaikkei heillä ole tähän tarvittavia oikeuksia. Kustan
tajien toiminnan mahdollistaa se, etteivät tekijät ole aina tietoisia oikeuksis
taan. Syyksi epäillään myös yksittäisten tutkijoiden heikompaa asemaa sekä 
välirikon pelkoa tutkijan ja kustantajan välillä.57

Linkittäminen herättää kysymyksiä myös maksettavista korvausmääristä. 
Linkin kohteena oleva tiedostohan on ollut julkisesti verkossa esillä kaikkien 
verkon käyttäjien eli koko verkkoyleisön nähtävillä jo ennen linkin asettamista. 
Jos linkittäminen on luvanvaraista, vaikuttaisi siltä, että linkit tekevät julkisesti 
esillä olevasta teoksesta jollain tavoin »entistä julkisemman».58 Siinä missä lin
kittämisoikeus sammuu – jos se ylipäätään on olemassa –, tulisi myös linkittä
miseen liittyvän korvausoikeuden sammua.

Internet herättää myös yleisemmin kysymyksiä kerättävien korvausten las
kuperusteiden määrittämisestä. Tekijänoikeudellisiin periaatteisiin vedoten on 
saatettu lähteä siitä, että teoksen esittäminen tai näyttäminen on julkista, jos 
ennalta määräämättömällä joukolla on mahdollisuus sen katselemiseen/kuunte

56  Esimerkiksi Google antoi tätä kirjoitettaessa hakusanalle »Virtanen» yli �.500.000 osu
maa eri dokumentteihin. Sana tekijänoikeus antoi yli 400.000 osumaa. Kuinka hakukoneyritys 
saattaisi kysyä jokaiselta osutun dokumentin oikeudenhaltijalta luvan linkin luomiseksi?
57  Dr. Leo Waaijerin sähköpostihaastattelu 6.12.2005 sekä DA�E projektin julistus: DA�E’s 
copyright approach: In dubio pro autore. Ks. myös www.creamofscience.org. 
58  Mielenkiintoisena yksityiskohtana voisi todeta sen, että linkittämisen alkukehitykseen 
näyttää ennemminkin vaikuttaneen toive tulla linkitetyksi kuin vastenmielisyys sitä kohtaan. 
»Då Internet var nytt och det till största delen bestod en liten tekniskt intresserad grupp män
niskor, som skapade ickekommersiella webbsidor, utgjorde länkningen inga problem. Det var 
snarast fråga om en subkultur som byggde på en känsla av gemenskap och ju fler som länkade 
till ens hemsida desto bättre, då detta innebar fler besökare.» Anders Olin, Upphovsrättsliga 
aspekter på Internetlänkar, Examensarbete, 2001, s. 21.
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lemiseen. Julkisuuden käsitettä määriteltäessä ei siis ole lähtökohtaisesti annet
tu merkitystä sille, kuinka moni tosiasiallisesti tai tietyllä todennäköisyydellä 
esitystä tai näyttämistä seuraa.59 Tällöin esitetään, että korvausten määrä tulisi 
laskea vastaavasti kuin julkisen esittämisen laajuutta määritettäessä on saatettu 
tehdä eli potentiaalisen katsoja/kuulijamäärän mukaan. Merkityksellistä olisi 
siis se, kuinka monella on ollut mahdollisuus katsella/kuunnella esitystä, eikä 
se, kuinka moni tosiasiallisesti on näin tehnyt. Internet tavoittaa potentiaalises
ti kaikki verkon käyttäjät. Ongelmien syntymistä arvioitaessa korvausmääriä 
tietoverkkoympäristössä voidaankin pitää selvänä. Vanhentuneiden periaattei
den soveltamista verkkoympäristössä voidaan pitää kyseenalaisena. Korvausten 
määrääminen tosiasiallisen käytön perusteella on tarkoituksenmukaisempaa ja 
teknisesti mitä todennäköisimmin myös tänä päivänä mahdollista toteuttaa.60

4.6. Linkit ja loppukäyttäjän asema

Esittelen vielä lyhyesti linkittämiseen liittyvän ydinproblematiikan tietoverkon 
käyttäjän eli »linkin klikkaajan» näkökulmasta. Verkkoa käytettäessä kuvaruu
dulla näkyvä materiaali on aina kopioitunut ainakin loppukäyttäjän tietokoneen 
muistiin.61 »Klikkaamalla» linkkiä käyttäjän selain muodostaa linkin kohteesta 
kopion. 

Merkittävin osa tietokoneiden välillä tapahtuvasta verkkoviestinnästä tapah
tuu työssä ja työhön liittyvissä tilanteissa.62 Jos tällöin on kyse sellaisesta mate
riaalin valmistumisesta sekä mahdollisesti muusta tekijänoikeudellisesti merki
tyksellisestä käytöstä, kuten työpaikalla tapahtuvasta julkisesta esittämisestä, 
joka ei kuulu jonkun tekijänoikeuden sulkevan rajoitussäännöksen piiriin, aiheu
tuu ongelmia. Tämä johtuu siis siitä, että linkkien käyttö tarkoittaa jatkuvaa 
dokumenttien latausta eli ladattujen dokumenttien valmistamista ja mahdollista 
yleisön saataville saattamista. Vallitsevan tekijänoikeusajattelun valossa syyllis
tyttäisiin tietoverkkojen avulla työtehtäviä suoritettaessa siis potentiaalisesti 
jatkuvasti vähintään tekijänoikeusrikkomuksiksi luokiteltaviin tekoihin. Erityi
sen ongelmalliseksi tilanteen tekee se, että perinteinen tekijänoikeudellinen ajat
telu edellyttää aina oikeudenhaltijan etukäteistä lupaa suojatun materiaalin käyt

59  Komiteanmietintö 1987:8, Tietotekniikka ja tekijänoikeus, Teosten luominen ja käyttö 
tietokoneen avulla tietokoneohjelmien, tiedostojen ja tietokantojen sekä integroitujen piirien 
suoja, Tekijänoikeuskomitean IV osamietintö, s. 86.
60  Samantyyppisestä kritiikistä Mikael Koillinen – Juha Lavapuro, Tekijänoikeudet tietoyh
teiskunnassa perusoikeusnäkökulmasta s. �49 teoksessa Heikki Kulla (toim.), Viestintäoikeus,  
Vantaa 2002, s. ��5–�55.
61  Kaikki tietokoneen välityksellä viestittävä materiaali kopioituu aina ainakin hetkellisesti 
tietokoneen muistiin mutta mahdollisesti myös kovalevylle. Se, miten materiaali kopioituu, 
riippuu käytetyistä ohjelmistoista, tekniikasta ja materiaalin käyttötavoista.
62  Manuel Castells, The �ise of Network Society, The Information Age: Economy, Society 
and Culture, Volume I, Second Edition, Blackwell Publishers 2000, s. �90 (ks. myös s. �75).
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tämiseksi. On kuitenkin selvää, ettei etukäteisen luvan kysyminen »linkkiä 
klikattaessa» ole kuin poikkeustapauksissa mahdollista. Tekijänoikeustyöryh
män mietinnön mukaan jonkinlaisten linkkien luomisen tulee aina olla sallittua. 
Jos tietoverkkojen tavanomainen käyttö halutaan sallia, täytyy linkkien käytön
kin olla sallittua.6� 

5. Yhteenveto

Linkittämisen ja tekijänoikeuden suhde on ongelmallinen. On epäselvää, voiko 
tekijänoikeudellista linkittämisoikeutta ylipäätään olla olemassa. Mitä siis tark
kaan ottaen on pyritty sääntelemään ja miksi? On vaikea nähdä, että esimerkik
si Arla Oy voisi ainakaan tekijänoikeuteen perustuen kieltää sivustolleen linkit
tämistä.64 Jos »linkittämisoikeuden» kuitenkin katsotaan olevan olemassa, sen 
olemuksen epäselvyys johtaa edelleen siihen, ettei tarkkaan tiedetä, mitä lisen
soidaan ja miten. Arviointiin vaikuttaisivat muun muassa verkon tekninen toi
mintatapa sekä ne tavat, joilla kukin palveluntarjoaja saattaa teokset esille. Lin
kitystekniikoiden jatkuva kehittyminen ja tekijänoikeuslain valmistelumateriaa
lin tulkinnanvaraisuus jättävät kysymyksiä edelleen avoimeksi. Niin sanottujen 
vapaampien lisenssien, kuten Creative Commons lisenssien, käyttö poistaa mo
nelta osin lisensointiin liittyviä ongelmia – ne nimenomaisesti sallivat linkittä
misen – mutta ne vaikuttavat vain silloin, jos niitä käytetään. 

Tekijänoikeudelliset opit ovat muodostuneet pitkälti ennen digitaalitekno
logian ja tietoverkkojen aikakautta. Tekijänoikeuslakia on juuri sen tietoverk
koyhteensopimattomuuden ja liian laajaksi katsotun suojaalan vuoksi kritisoitu 

6�  Mainitut selailukopiot voidaan pyrkiä sisällyttämään myös tilapäistä kopioitumista käsit
televän tekijänoikeuslain poikkeussäännöksen (11a §) piiriin. Säännöksen soveltuvuus on kui
tenkin epäselvä: mikä on tilapäistä valmistamista? Katariina Sorvari on väitöskirjassaan käsi
tellyt loppukäyttäjän asemaa ja todennut, että ns. selailukopiot, joiden »tarkoituksena on suju
van ja tehokkaan selailun mahdollistaminen», olisivat tilapäisenä valmistamisena sallittuja. 
Muuhun tarkoitukseen tehdyt kopiot kuuluisivat Sorvarin mukaan tekijän yksinoikeuden pii
riin. Sorvari, s. 1�0. Sorvarin tulkinta käyttäjän toimintaa arvioitaessa kertoo kuitenkin ainakin 
periaatteellisella tasolla tekijänoikeudellisen tilanteen avoimuudesta. Kuinka määritellä tark
karajaisesti kopioiden tarkoitus eli kenen tarkoituksenmukainen tulkinta on oikea – tietokoneen 
käyttäjän vai oikeudenhaltijan? Kopioiden tarkoitukselle ei tekijänoikeudessa ole perinteisesti 
annettu myöskään merkitystä, minkä Sorvarikin toisaalla tuo esille. Ks. Sorvari, s. 129. Epä
selvää myös on, kuinka täsmällisesti määritellä, kuka mainituista teoista viimekädessä vastai
si (esim. tietokoneen käyttäjä vai tämän työnantaja). Nämä epäselvyydet viittaisivat yksinoi
keuden rajoittamisen tarpeen suuntaan. 
64  On myös epäselvää, voimmeko vastata linkin kohteena olevan sivuston sisällöstä. Emme 
nimittäin voi tietää, mitä viittaamallamme verkkosivustolla tullaan julkaisemaan. Emme myös
kään voi velvoittaa muita osapuolia kertomaan meille solmimiensa sopimusten sisältöä eli 
esimerkiksi sitä, onko heillä tarpeelliset luvat sivustolleen saattamansa materiaalin levittämi
seksi. 
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nykyään varsin laajalla rintamalla.65 Sikäli kun tekijänoikeuslainsäädännöllä 
pyritään sääntelemään linkittämistä, voidaan kritiikkiin yhtyä. Linkittämisen 
säänteleminen juridisin keinoin edellyttäisi nähdäkseni laajempaa yhteiskunnal
lista ja poliittista keskustelua.

65  Ks. esim. Mylly LM 2004 s. 242; Mikko Välimäki, Ajatuksia tekijänoikeuslainsäädännön 
uudistamiseksi, Lakimies 2004, s. 255–27�; Mikael Koillinen – Juha Lavapuro s. ��5–�55. Ks. 
myös http://www.effi.org/tekijanoikeus/laki/sivistysvaliokunta200�0218.html. 
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