
HE 43/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen 
viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta  

Forum Artis ry. (edempänä FA) kiittää mahdollisuudesta lausua eduskunnan sivistysvaliokunnalle 
hallituksen esityksestä.  

FA ilmaisee ilonsa siitä, että tekijäjärjestöjen ja kulttuurialan muiden vaikuttajien kriittinen palaute 
edeltävää lakiluonnosta kohtaan on otettu pääpiirteissään huomioon. EU-direktiivin tarkoitus on 
yhdenmukaistaa tekijänoikeuslainsäädäntöä EU:n piirissä, selkeyttää lakia ja parantaa tekijöiden ja 
sisällöntuottajien asemaa uudessa digitaalisessa ympäristössä. Suomen implementoivan lain on 
noudatettava näitä pääperiaatteita samoin kuin EU:lta tulleita yksittäisiä lakeja koskevia ehdotuksia. 
Uusi ehdotus on tässä suhteessa merkittävä parannus edelliseen, ja siitä on syytä antaa 
lakiehdotuksen valmistelijoille kiitos. 

Esitykseen on kuitenkin jäänyt joitakin valuvirheitä, jotka eivät palvele tekijöiden etua. Nämä olisi 
syytä vielä korjata. Tärkeimmät on mainittu alla. 

 

23 a § 

eli rajoitussäännös, joka koskee parodiaa. 

Esitys antaisi aikaisempaa paljon laajemman mahdollisuuden käyttää tekijän teosta uudessa 
kontekstissa. Aiemmassa laissa oli rajaus, joka mahdollisti toisen tekijän työn lainaamisen, jos 
tuloksena on itsenäinen teos. Nyt lakia laajennettaisiin niin, että jäljellä on vain lainauksen motiivi 
(huumori tai pila), eikä tuloksen tarvitse olla itsenäinen teos vaan konteksti voi olla mikä vain. 
Tämä tekee hyvin hankalaksi arvioida, onko tekstiä käytetty parodiamielessä vai ei. Lisäksi 
kontekstin ollessa mikä tahansa tekijän moraalisen oikeuden työhönsä joutuvat vaaraan. 

Siksi parodiaa koskeva rajoitussäännös tulisi sisällyttää lukuun 6 a niin, että se koskee vain 
verkkosisällönjakopalveluita ja teosten käyttöä verkkopalvelussa. 

30 a § 

eli selvitys teoksen hyödyntämisestä. 

Jotta tekijä voi arvioida, onko hän saanut ehdotetun lain 28 a §:n edellyttämän asianmukaisen ja 
oikeasuhteisen korvauksen teoksensa hyödyntämisestä ja onko hänellä oikeus 29 §:n mukaiseen 
lisäkorvaukseen, on tekijän saatava välttämättä kattavat tiedot teoksen hyödyntämisestä. Ilman 
tietoja korvauksen oikeellisuutta on täysin mahdotonta arvioida.  

Nyt ehdotettu selvitysvelvollisuus koskee vain kaupallista hyödyntämistä, josta on tullut tuloja. 
Tämä rajaus ei ole direktiivin mukainen. 



30 a §:n 1 momentista tulee poistaa kohta: ”Selvitys on annettava, jos luovutuksensaajalla on ollut 
tuloja teoksen hyödyntämisestä tai tekijälle maksettava korvaus riippuu siitä, missä laajuudessa 
teosta käytetään.” 

Ehdotettu muotoilu uhkaa jättää avoimuusvelvoitteen ulkopuolelle paljon teosten 
hyödyntämistapoja, joilla voi olla tekijälle taloudellista merkitystä. Luovutuksensaaja on voinut 
hyötyä teoksesta kaupallisesti tai käyttää teosta laajasti, vaikka hyödyntämisestä ei olisi tiettynä 
aikana syntynyt teokseen kohdennettavissa olevaa tuloa. Esimerkiksi digilehden tilaaja maksaa 
koko lehdestä, eikä tuloa voida kohdistaa yksittäiseen artikkeliin tai kuvaan. Sama koskee 
suoratoistopalveluja kuten Netflixiä tai Spotify:ta.  

Myös kertakorvauksella oikeutensa luovuttaneiden (kirjallisuuden alalla tyypillisesti kääntäjät) 
tulisi saada tiedot teoksensa käytöstä, esimerkiksi siitä, kuinka monta kappaletta teosta on myyty tai 
kuinka monta kertaa teosta on kuunneltu suoratoistopalvelussa. Ilman kattavaa tiedonsaantioikeutta 
direktiivin mukaiset, tekijän asemaa parantamaan tarkoitetut oikeudet – asianmukainen ja 
oikeasuhtainen korvaus sekä sopimuksen kohtuullistamismahdollisuus 29 §:n mukaan – eivät 
käytännössä toteudu, koska tekijällä ei ole mahdollisuuksia arvioida, onko hänen saamansa 
(kerta)korvaus asianmukainen ja oikeasuhtainen suhteessa teoksen käyttötapaan ja käytön määrään.  

 

28 a § 

Eli oikeus asianmukaiseen ja oikeasuhtaiseen korvaukseen.  

Kollektiivinen sopiminen tulee mainita 28 a §:ssä tapana määrittää asianmukainen ja 
oikeasuhteinen korvaus.  

Tekijöiden heikon neuvotteluaseman parantaminen vaatii tuekseen ohjausta ja kannustusta 
kollektiiviseen sopimiseen. Tämän takia kollektiivinen sopiminen tulee mainita perustelujen lisäksi 
myös lakitekstissä siten, että korvaus on asianmukainen ja oikeasuhteinen, jos se on vähintään alalla 
yhteisesti laaditun suosituksen tai kollektiivisopimuksen mukainen.  

 

30 b § 

Eli oikeudenluovutuksen peruuttaminen.  

30 b §:ssä työ- ja virkasuhteessa luodut teokset on direktiivin vastaisesti rajattu kokonaan 
peruuttamisoikeuden ulkopuolelle. Säännös lähentelee työsuhdetekijänoikeutta. Esimerkiksi 
Ruotsissa implementoidussa laissa vastaavaa rajoitusta ei ole.  

30 b §:n 3 momentista tulee poistaa lause: ”Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta työ- tai 
virkasuhteesta johtuvia tehtäviä täytettäessä luotuun teokseen.”  



Monet tekijät ja esittävät taiteilijat työskentelevät myös työsuhteissa. Pykälän nykyisessä 
muotoilussa työsuhteiset ja itsensä työllistävät tekijät ja esittävät taiteilijat asetetaan keskenään eri 
asemaan. Esimerkiksi elokuvateoksessa näyttelijä voi olla työsuhteisena työntekijänä tai työllistyä 
oman yrityksensä kautta. Tällöin yrityksen kautta työllistyvällä peruuttamisoikeus on, mutta 
työsuhteessa työllistyvällä ei.  

Näin rajaus johtaa suuren teosjoukon sulkemisen peruuttamisoikeuden ulkopuolelle, eikä se edistä 
teosten saatavuutta markkinoilla, mikä on yksi direktiivin keskeisistä tavoitteista. Esimerkiksi 
työsuhteessa työskentelevät lehtivalokuvaajat voivat uransa aikana luoda tuhansia valokuvateoksia, 
joita ei koskaan julkaista. Rajauksen vuoksi nämä teokset uhkaavat jäädä piiloon yleisöltä 
kustantajan arkistoon.  

Esitys pitäisi kirjoittaa uudelleen tekijöitä suojaavaan muotoon siten, että ensisijaisesti 
peruuttamisoikeus koskisi kaikkia, mutta sen rajoituksista voitaisiin sopia kollektiivisesti 30 b §:n 4 
momentin mukaisesti.  

Esityksen mukaan peruuttamisoikeus koskisi vain tilanteita, joissa teosta ei ole hyödynnetty 
lainkaan. Rajaus ei vastaa direktiivin sanamuotoa eikä tarkoitusta. Se heikentäisi teosten saatavuutta 
ja tekijöiden mahdollisuuksia ansaita työllään.  

30 b §:n 1 momenttia tulee muuttaa seuraavasti: “Jos teosta, jonka osalta tekijä on siirtänyt 
yksinoikeuden tai yksinomaisen käyttöoikeuden, ei ole hyödynnetty hyödynnetä kunkin alan 
erityispiirteet ja käytännöt huomioon ottaen kohtuullisen ajan kuluessa... .”  

 

55 f § 

eli sisällön automaattinen estäminen. 

Sisällön automaattisen estämisen kynnys on poistettava, koska se ei perustu direktiiviin. 

Ehdotetun 55 f §:n 2 momentin mukaan ”automaattisia estämiskeinoja saadaan käyttää vain silloin, 
kun on suurella todennäköisyydellä oletettavissa, että kysymys on tekijän oikeuksia loukkaavasta 
suojatun teoksen välittämisestä yleisölle”. Säännös viittaa 55 c §:n 1 momentin 2 kohdan mukaiseen 
palveluntarjoajan vastuuvapauden edellytykseen, jonka mukaan palveluntarjoajan tulee toimia 
”huolellista ammatinharjoittamista koskevien toimialan korkeatasoisten vaatimusten mukaisesti 
varmistaakseen, että teokset, joista tekijä on antanut palveluntarjoajille merkitykselliset ja 
tarvittavat tiedot, eivät ole yleisön saatavissa”. 

Hallituksen esityksessä asetettu edellytys ”suurella todennäköisyydellä” ei perustu direktiiviin. 
Johdantokappaleessa 66 linjataan, että direktiivissä edellytetyt palveluntarjoajan toimet toteutetaan 
”parhaan mukaan yhteistyössä oikeudenhaltijoiden kanssa”. Myös teosten saatavuuden estämiseen 
tähtäävät toimet kuuluvat siis palveluntarjoajan ja oikeudenhaltijoiden välisen yhteistyön piiriin. 17 
artiklan 7 kohdan mukaan ”yhteistyö ei saa johtaa siihen, että estetään käyttäjien palveluun 



lataamien sellaisten teosten tai muun suojatun aineiston saatavuus, jotka eivät loukkaa 
tekijänoikeutta ja lähioikeuksia, myös silloin, kun tällaiset teokset tai muu suojattu aineisto 
kuuluvat poikkeuksen tai rajoituksen soveltamisalaan”. 

 

55 j § 

Eli oikeus kohtuulliseen hyvitykseen. 

Tämä kohta on poistettava kokonaan.  

Säännös ei perustu DSM-direktiiviin eikä vastaavaa säännöstä sisälly muiden direktiivin jo 
implementoineiden valtioiden lainsäädäntöön. Säännös asettaisi tekijät Suomessa eri asemaan kuin 
muissa maissa. Sen olemassaololle ei anneta lakiesityksessä myöskään minkäänlaisia perusteluja. 

Uhka sanktioluontoisen hyvityksen maksamisesta synnyttäisi vääränlaisen pelotevaikutuksen, joka 
nostaa tekijän kynnystä reklamoida teostensa luvattomasta käytöstä. Tämä ei ole direktiivin 
tarkoituksen mukaista eikä muutoinkaan perusteltua tai kohtuullista. 

Pykälä on lisäksi tarpeeton. Ehdotetun 55 k §:n 3 momentin mukaan ”palvelun käyttäjällä ja 
palveluntarjoajalla on oikeus nostaa kanne tekijää vastaan suojatun teoksen saannin estämistä tai 
teoksen poistamista koskevan oikeudettoman pyynnön aiheuttamasta vahingosta”. Kun käyttäjälle 
ja palveluntarjoajalle on näin turvattu mahdollisuus saada vahingonkorvausta tekijältä, jää täysin 
hämäräksi, miksi tarvitaan vielä hyvitystä ja mikä on vahingonkorvauksen ja hyvityksen suhde. 
Hyvään lainsäädäntötapaan ei kuulu luoda tällaisia epäselvyyksiä. 

Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että ”velvollisuus maksaa hyvitys on tuottamuksesta 
riippumaton eli objektiivinen”. Tämäkin vahvistaa osaltaan johtopäätöstä, että ehdotettu sääntely 
loisi epämääräisen ja tarpeettoman rangaistusluontoisen korvausinstituution varsinaisen 
vahingonkorvauksen rinnalle. 

Ehdotettu uusi säännös kohtuullisesta hyvityksestä loisi perusteettoman rangaistusluonteisen 
korvausjärjestelmän olemassa olevan vahingonkorvauksen oheen. Tällaista tekijänoikeuslain 
systematiikkaan kuulumatonta säännöstä ei tule sisällyttää tulevaan lakiin. 
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