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Taustaa 

Digitaalisten markkinoiden kehittyminen on EU:n ja erityisesti Suomen talouden 

kilpailukyvyn kannalta ensiarvoisen tärkeää. Aineettomien oikeuksien merkitys 

digitalisoituvassa yhteiskunnassa lisääntyy jatkuvasti. Yhä suurempi osa kaikesta 

arvokkaasta ympärillämme on aineetonta ja yhä tärkeämmäksi niin elinkeinoelämässä 

kuin yksityisten ihmisten elämässäkin käy se, miten näitä arvokkaita aineettomia 

hyödykkeitä oikeudellisesti käsitellään. Keskeisessä osassa on tekijänoikeus 

lähioikeuksineen. Suomen kannalta EU:n piirissä tapahtuvaa harmonisointia on pidettävä 

myönteisenä asiana, koska yhteneväiset säännöt edistävät digitaalisten markkinoiden 

kehittymistä. Toisaalta EU:n sääntelyn varjopuolena on, että tekijänoikeus- ja siihen 

liittyvä muu lainsäädäntö on kehittynyt jatkuvasti monimutkaisemmaksi ja 

vaikeaselkoisemmaksi. Tekijänoikeuslainsäädännöllä tulisi pyrkiä edistämään Suomen 

kilpailukykyä niin EU:n sisämarkkinoilla kuin maailmanlaajuisesti edistämällä 

digitaalisia markkinoita. Teknologianeutraalisuuden periaate on tässä suhteessa tärkeä: 

tekijänoikeudellisen sääntelyn ei tulisi riippua siitä, millaista teknologiaa hyödyntäen teos 

saatetaan yleisön saataville tai sitä käytetään.  

 

Yleistä OKM:n jatkokirjelmästä 

Opetus- ja kulttuuriministeriön 10.12.2018 päivätyssä, tekijänoikeusneuvos Viveca Stillin 

laatimassa perusmuistiossa on seikkaperäisesti käsitelty direktiiviehdotusta ja siihen 
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käsittelyn eri vaiheissa esitettyjä muutoksia. Yleisesti ottaen perusmuistiossa esitettyihin 

näkemyksiin on helppo yhtyä. Seuraavassa esitämme havaintoja joistain muistiossa 

esitetyistä asioista. 

 

Tekijänoikeuden rajoitusten harmonisointi 

Opetus- ja kulttuuriministeriön muistiossa on hyvin käyty läpi ehdotettuun 

tekijänoikeuden rajoitusten harmonisointiin liittyviin kysymyksiin. IPR University Center 

on niistä samaa mieltä. Erityisesti tekstin- ja tiedonlouhintaa koskevan rajoituksen osalta 

ongelmana nähdään sen kapea soveltamisala. Nyt esillä oleva rajoitus kappaleen 

valmistamiseksi myös muussa kuin tieteellisessä tarkoituksessa tapahtuvaa 

tiedonlouhintaa varten edistäisi eurooppalaista datataloutta vaikuttamatta merkittävästi 

oikeudenhaltijoiden oikeutettuihin etuihin, joten poikkeus olisi nähdäksemme säädettävä 

pakottavaksi. 

 

Myynnistä poistuneiden teosten käyttö kulttuuriperintölaitoksissa 

Myös myynnistä poistuneiden teosten käyttöä kulttuuriperintölaitoksissa koskevaa 

ehdotusta on OKM:n muistiossa kuvattu hyvin. Säännös on tarpeellinen ja ehdotetut 

muutokset ovat selventäneet sitä merkittävästi verrattuna alkuperäiseen komission 

ehdotukseen. 

 

Tekijänoikeusjärjestelmä ja esitetty uusi lähioikeus 

Lähtökohtaisesti lainsäädännön tulisi perustua mahdollisimman pitkälle yleisiin 

periaatteisiin ja sääntöihin ja tapauskohtaista sääntelyä tulisi välttää. Esimerkiksi kirjoja 

ja musiikkia tulisi kohdella tekijänoikeudellisesti samalla tavalla, ellei ole erityistä syytä 

säätää niistä jotain erikseen. Tekijänoikeuslainsäädännössä tämä ei ole kovin hyvin 

onnistunut. Tekijänoikeuslaki sisältää erityisiä säännöksiä muun muassa 

tietokoneohjelmien, elokuvien, rakennusten, sävellysten, käyttöesineiden, veistosten, 

radio- ja tv-lähetysten, näytelmien, valokuvien ja lehtiartikkeleiden osalta. Digitalisaation 

mukana erilajisten teosten erot käytännössä vähenevät. Yhä useammat teokset levitetään 

käyttäjille internetin kautta tietokoneen luettavassa muodossa olevina bitteinä, ja luovan 

työn tekijät hyödyntävät rohkeasti rajat ylittäviä mahdollisuuksia.  

 

Tekijänoikeuden perusta on luovan työn tulosten suojaamisessa. Huolimatta säännösten 

pirstaleisuudesta ja kasuistisuudesta, tämä yhtenäinen pohja on kuitenkin tukeva. Toisin 
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on lähioikeuksien osalta. Niillä ei ole nähtävissä selkeää suojan kohdetta, vaan 

lähioikeuksista on säädetty tekijänoikeuslakiin jossakin määrin sattumanvaraisesti. 

Nykyisin lähioikeuksien suojaa saavat muun muassa esittävä taiteilija, ääni- ja 

kuvatallenteen tuottajat, radio- ja televisioyritys, luettelon ja tietokannan valmistaja, 

valokuvaaja ja sanomalehtitiedotus.1  

 

Ehdotetussa direktiivin 11 ja 12 artikloissa säädettäisiin jälleen uudesta lähioikeudesta, 

lehtikustantajan oikeudesta. Suhtaudumme kielteisesti tähän ehdotukseen. Sen lisäksi, 

mitä OKM:n muistiossa on todettu, huomautamme ensinnäkin, että lehtikustantajien 

tuotteet on jo nykyisin suojattu tekijänoikeuksilla, joten kustantaja pystyy yleensä 

sopimuksin sisältötuottajien kanssa huolehtimaan eduistaan. Alkuperäisen ehdotuksen 

perusteluissa (Explanatory memorandum s 3) uutta lähioikeuta on perusteltu mm. sillä, 

että se mahdollistaisi oikeuksien täytäntöönpanoa. Tämä peruste ei vakuuta, kyse ei ole 

olemassa olevan oikeuden täytäntöönpanosta vaan täysin uuden oikeuden luomisesta, 

joten on harhaanjohtavaa puhua täytäntöönpano-ongelmasta ja sen ratkaisemisesta. 

Ylipäänsä tämän uuden lähioikeuden ulottuvuus esimerkiksi uutiskoostepalveluihin jää 

epäselväksi. Uudesta lähioikeudesta ei voida säätää niin löyhin perustein kuin mitä 

direktiiviesityksen 11 ja 12 artiklojen perusteluteksti edustaa.     

 

Suojatun sisällön käyttö eräissä tietoyhteiskunnan palveluissa 

Ehdotettu 13. artikla koskee suojatun sisällön käyttöä tietoyhteiskunnan palveluissa. 

Tämän artiklan ongelmallisuuta on kattavasti käsitelty OKM:n muistiossa. Olemme myös 

tältä osin samaa mieltä muistiossa esitetyistä näkemyksistä. 

 

Yhteenveto 

Tekijänoikeuslainsäädäntöä tulisi selkeyttää siten, että turhaa yksityiskohtaisuutta ja 

tapauskohtaisuutta poistetaan. Toisaalta epämääräinen EU-lainsäädäntö, joka syntyy 

monenlaisten kompromissien jälkeen siirtää tekijänoikeudellisen lainsäädäntövallan 

Euroopan Unionin tuomioistuimelle (EUT). Tämän vuoksi pitäisi keskittyä olennaisten 

                                                
1 Taina Pihlajarinne: Immateriaalioikeuden yleiset opit ja digitalisoituminen – vertailussa tekijänoikeus 

ja tavaramerkkioikeus. Lakimies 2012 s. 383–396, s. 383; 

Olli Pitkänen: Mitä lähioikeus suojaa? Lakimies 5/2017 s. 580–602. 
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digitaalisia sisämarkkinoita edistävien säännösten aikaansaamiseen ja välttää hyvin 

tulkinnanvaraisia uutuuksia ja säännöksiä, joilla on lähinnä symbolista merkitystä.  

 

Helsingissä 31.1.2019 

 

 

Marcus Norrgård 

johtaja, professori 

IPR University Center 

Olli Pitkänen 

tutkimusjohtaja, dosentti 

IPR University Center 
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