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ASIALISTA
1. Ajankohtaista
Toimikunnassa keskusteltiin lokakuussa 2009 pidettävästä Tekijänoikeusfoorumista ja sen aiheista alustavan luonnoksen pohjalta. Toimikunta ehdotti ohjelmaan muutoksia.
2. EU/KV - asiat
–Suoja-aikadirektiiviehdotus
Suoja-aikadirektiiviehdotus oli esillä samana päivänä neuvoston tekijänoikeustyöryhmässä Brysselissä, eikä Liedes ollut sen vuoksi paikalla.
3. Tekijänoikeuslain 3 luvun uudistamisen linjauksia –10 kysymystä jatkuu (Bruun)
Toimikunta jatkoi 5. kysymyksen käsittelystä (kts. liite 2). Toimikunnassa keskusteltiin tekijän
oikeudesta korvaukseen. Kukaan ei kiistänyt tekijän oikeutta saada korvausta kun teosta käytetään. Osa jäsenistä pitivät kyseisen säännöksen riskinä kuitenkin sitä, että se nostattaisi korvausvaatimuksia myös paikoin, joissa se ei ole ollut toiminnan ensisijainen tarkoitus, kuten käyttäjälähtöisen aineiston toimitus. Myös sitä korostettiin, että Internet-maailmassa mahdollisuus kontrolloida oikeuksia (yleisön saataviin saattamisoikeutta) on keskeistä, ja ratkaisevaa, mahdollisen
korvauksenkin osalta.
Oikeus korvaukseen liittyy myös muihin kysymyksiin, kuten ns. oikeuksien edelleenluovutuskieltoon, erityisesti säännöksen kumoamista koskevaan kysymykseen (6), sekä kysymykseen sopimusehtojen kohtuullistamismahdollisuudesta. Toimikunnassa esitettiin, että jos tekijällä olisi
laissa turvattu oikeus korvaukseen, jonka taso kuitenkin aina sovittaisiin neuvottelemalla (ja joka
voisi olla myös nollakorvaus), ei tekijällä välttämättä olisi tarvetta kontrolloida oikeuksien siirtämistä edelleen yhtä voimakkaasti.
Osa toimikunnan jäsenistä myönsi, että on olemassa tilanteita, joissa sovelletaan kohtuuttomia
sopimusehtoja (8). Ongelmaksi muodostui se, millä tavoin sopimusehtojen kohtuullistamiskäytäntö voitaisiin saada toimimaan paremmin, tavalla, joka ei nykyisen oikeustoimilain 36 §:n nojalla jo ole mahdollista. Tässä kohdassa ehdotettiin myös vaihtoehtoa lainsäädännölle, esim. alan
itsesääntelyä keräämällä hyviä käytäntöjä reilusta sopimuskaupasta. Tähän suhtauduttiin osin
kriittisesti.
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Liikkeen luovutuksen yhteydessä oikeuksien edelleenluovutus on mahdollista lain nojalla mutta
luovuttaja on lain mukaan vastuussa sopimuksen täyttämisestä tekijään nähden (7). Tilanteessa,
jossa liike luovutetaan konkurssipesän toimesta, on jatkuva vastuu sopimuksen täyttämisestä
hankala toteuttaa, koska konkurssipesä on tilapäiseksi tarkoitettu elin. Osa toimikunnasta piti
vastuun rajoittamista mahdollisena, mutta pituudesta ei keskusteltu. Esillä oli myös yleinen kysymys siitä, tulisiko tekijänoikeudellinen vastuu riippua vilpittömästä mielestä? Kysymys on ongelmallinen, sillä tekijänoikeudellinen osaaminen on edelleen paikoin niin heikkoa, että sekä oikeuksia luovuttava osapuoli, että oikeuksia hankkiva osapuoli, joutuvat juuri tietämättömyytensä
vuoksi ongelmiin näissä kysymyksissä.
Kysymykseen tulisiko lainsäätäjän varautua sopimustilanteisiin, joissa sovitaan sopimusosapuolille tuntemattomista teoksen tulevaisuuden hyödyntämisen muodoista (9), todettiin, että nykyisin
monet teoksia käyttävät tahot tarvitsevat kaikki oikeudet teoksiin, jonka vuoksi asia aktualisoituu
vain näissä tilanteissa. Toisaalta haluttiin rajoittaa sitä, mikä kuuluu kaikkiin oikeuksiin sitomalla arviointi sopimuksentekohetkellä tiedossa oleviin oikeuksiin, kun kyse määrittelemättömästä
kaikkien oikeuksien luovutuksesta. Toimikunnassa nostettiin esiin myös suppean tulkinnan periaatteen merkitys.
Viimeisen kysymyksen (10) kohdalla nousi esiin se, että koko työtä on varjostanut, ja varjostaa
se, ettei työsuhdetekijänoikeudesta ole selvyyttä.
Puheenjohtaja arvioi alustavasti tilannetta toimikunnan jatkotyön kannalta ja totesi, että yhtenäistä näkemystä 3 luvun uudistamisesta ei ole löytynyt käydyssä keskustelussa. Seuraavassa kokouksessa suunnitellaan toimikunnan työ loppukaudelle 2009.
4. Muuta
Toimikunnassa sovittiin alustavasti syksyn ensimmäiset kokouspäivät. Kokouksia olisi entiseen
malliin maanantaisin klo 14 - 17 ainakin seuraavina päivinä: 24.8, 21.9, 26.10. Kokoushuone
ilmoitetaan myöhemmin.

LIITTEET liite 1: asialista, liite 2: Tekijänoikeuslain 3 luvun uudistamisen linjauksia 10
kysymystä
JAKELU

Tekijänoikeustoimikunta

TIEDOKSI ylijohtaja Riitta Kaivosoja, valtiosihteeri Carl Haglund
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LIITE 2

Tekijänoikeuslain 3 luvun uudistamisen linjauksia – 10 kysymystä
Toimikunta on keskustellut monipuolisesti kolmannen luvun tulkinnoista ja
merkityksestä. Jotta keskustelussa päästäisiin eteenpäin ja jotta puheenjohtaja
ja sihteeri voisivat edetä konkreettisten esitysten tekemiseen on syytä erikseen
keskustella uudistuksen lähtökohdista. Toivon sen vuoksi, että voisimme kokouksessa 27.4 konkreettisesti, rakentavasti ja ennakkoluulottomasti keskustella
3 luvun uudistamisen lähtökohdista. Pyrkimättä täydellisyyteen esitän seuraavassa muutamia kysymyksiä, joihin toivon saavani palautetta kokouksessa
27.4.
Keskustelukysymyksiä
1. Voidaanko mielestänne tekijänoikeuslain 3 lukua pitää vanhentuneena
nykyisessä muodossaan?
2. Voidaanko uudistustyössä lähtökohtana pitää sopimusvapauden periaatetta ja sitä, että jos poiketaan lain tahdonvaltaisuudesta joltakin osin, siitä mainitaan erikseen laissa?
3. Tarvitaanko miltään osin sopimuksen muotoa koskevia säännöksiä tekijänoikeuslaissa (kirjallinen/suullinen)?
4. Voidaanko lähtökohtana pitää, että säännellään tekijänoikeuden siirtymistä/luovuttamista niin yleisellä tasolla, että teostyyppikohtaista sääntelyä
pääosin vältetään (lukuun ottamatta ehkä elokuvaamisoikeuden luovutusta ja tilattuja muotokuvia/valokuvia koskevia säännöksiä)? Tarvitaanko
edelleen joitakin kustannussopimuksia tai julkista esittämisoikeutta koskevia säännöksiä?
5. Uudistuksen yhtenä tavoitteena on käydyissä keskusteluissa tuotu esille
tarve vahvistaa teosta luoneen alkuperäisen tekijän asemaa sopimusmarkkinoilla. Voidaanko tätä tavoitetta saavuttaa sääntelemällä erikseen
alkuperäisen tekijän/luovuttajan ja hänen sopimuskumppaninsa välistä
sopimusta? Millä tavoin tekijää tulisi suojata tällaisessa relaatiossa? Onko tarvetta säätää esimerkiksi oikeudesta korvaukseen, oikeudesta tilityksen saamiseen, omistusoikeudesta alkuperäiseen teoskappaleeseen
jne? Onko tarvetta säätää tekijän oikeudesta saada teos takaisin/purkaa
sopimus tilanteessa, jossa sopimusosapuoli ei hyödynnä teosta sopimuksen edellyttämällä tavalla?
6. Toisaalta, tietoyhteiskunnassa tekijänoikeudella suojattujen aineistojen
kauppa on arkipäivää ja kun kysymys on ns. siirtyneistä oikeuksista teki-
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jänoikeuslain soveltaminen siirtyy alueelle, jossa toimitaan olennaisesti
yritysten välisten sopimuksia koskevien yleisten sopimusperiaatteiden
pohjalta(B2B). Tältä osin uudistuksen tavoitteena on pidetty joustavan ja
tehokkaan sopimuskäytännön edistämistä. Onko tekijänoikeuslaissa tarvetta säätää erikseen esim. luovutuksensaajan oikeudesta teoksen muuttamiseen tai edelleen luovuttamiseen tässä relaatiossa esimerkiksi tilanteissa, joissa muuttaminen tai edelleen luovuttaminen saattaa olla tavanomaista tai ilmeisen välttämätöntä? (vrt. Tanskan laki)
7. Onko edelleen syytä pitää voimassa periaate, jonka mukaan luovuttaja
edelleen vastaa sopimuksen täyttämisestä, kun liikkeeseen tai sen osaan
kuuluva oikeus on luovutettu yhdessä liikkeen tai sen osan kanssa? Voitaisiinko vastuu rajoittaa ajallisesti? Voidaanko vastuu rajoittaa esimerkiksi vuodeksi, kun luovuttaja on konkurssipesä?
8. Voidaanko oikeustoimilain 36 §:n kohtuuttomien sopimusehtojen sovittelua koskevaa säännöstä pitää riittävänä myös tekijänoikeussopimusten
osalta?
9. Pitääkö lainsäätäjän jotenkin varautua tai säännellä tilanteita, joissa sovitaan sopimusosapuolille tuntemattomista teoksen tulevaisuuden hyödyntämisen muodoista?
10.
Onko olemassa 3 luvun uudistamisen kannalta olennaisia kysymyksiä, jotka puuttuvat kysymyslistalta?

