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Jukka Jaakkola

Rikokset ohjelmistotuotteiden kaupassa

1. Johdanto

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan ohjelmistotuotteiden kauppaan liittyviä rikoksia ja
niiden seuraamuksia. Osa rikoksista on vain ohjelmistokauppaan liittyviä. Suurin osa
rikoksista voi ilmetä myös muunlaisen kaupan tai markkinoinnin yhteydessä. Käsittelen
tässä yhteydessä kuitenkin vain ohjelmistotuotteiden kauppaan liittyviä erityispiirteitä.

Esitys on jaoteltu sen mukaan kuinka muunneltu ohjelma on kysymyksessä. Erik-
seen on käsitelty alkuperäisten, muunneltujen ja väärien ohjelmistotuotteiden kaup-
paa. Muunneltujen ja väärien ohjelmistotuotteiden osalta muutos saattaa kohdistua
itse ohjelmaan, ohjelmaa koskeviin asiakirjoihin tai ohjelman pakkaukseen.

2. Alkuperäisen ohjelmistotuotteen kauppa

2.1. Tekijänoikeusrikos

Ongelma on tullut esille sen vuoksi, että ohjelmistovalmistajat laskevat markkinoille
tuotteitaan eri jakelukanavien kautta erilaisilla hinnoilla. Kysymys on rikosoikeu-
dellisesti siitä, onko sallittua myydä laillisesti hankittu toisenlaisille markkinoille tar-
koitettu tuote muille markkinoille.

Rikoslain 49 luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan tekijänoikeusrikoksesta on
tuomittava se, joka ansiotarkoituksessa tekijänoikeuslain säännösten vastaisesti ja si-
ten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa loukatun oi-
keuden haltijalle, loukkaa toisen oikeutta teokseen. Mainittu kohta ei ole muuttunut
1.1.2006 voimaan tulleella lailla rikoslain 49 luvun muuttamisesta. Tekijänoikeuslain
1 §:n 2 momentin mukaan kirjallisena teoksena pidetään myös tietokoneohjelmaa.

Rikoslain 49 luku on tullut voimaan 1.9.1995. Sitä ennen voimassa olleen tekijän-
oikeuslain 56 §:n 1 kohdan (442/1984) mukaan tekijänoikeusrikoksesta on tuomittava
se, joka tahallaan ansiotarkoituksessa valmistaa teoksesta kappaleen tai saattaa teok-
sen yleisön saataviin vastoin tekijänoikeuslakia, jos tekoa on teosten kappaleiden suu-
ren määrän, toiminnan laajuuden tai muun niihin rinnastettavan syyn vuoksi pidettävä
törkeänä.

Seuraavassa on käsitelty tunnusmerkistön osia ja muita seikkoja, jotka voivat vai-
kuttaa ohjelmistotuotteiden kaupan arviointiin tekijänoikeusrikoksen kannalta.
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2.1.1. Ansiotarkoitus

Tekijänoikeusrikoksen rangaistavuuden rajoittaminen ansiotarkoituksessa tehtyihin te-
koihin tarkoittaa sitä, että soveltamisalan ulkopuolelle jäisivät pelkästään vahingoitta-
mis- ja haittaamistarkoituksessa tehdyt oikeudenloukkaukset ja teot, joissa tekijänoi-
keuden loukkauksen suhde ansioiden hankintaan on epäselvä.1  Korkeimman oikeu-
den ratkaisussa KKO 1999:115 on todettu toiminnan keskeisenä tarkoituksena olleen,
että tekijä on voinut vastikkeetta kerryttää itselleen huomattavan määrän arvokkaita
tietokoneohjelmistoja. Saatujen rahasuoritusten lisäksi seikka on vaikuttanut siihen,
että tekijän on katsottu toimineen ansiotarkoituksessa. Ohjelmistojen keräämisen yh-
distäminen ansiotarkoitukseen ei vaikuta lain esitöiden mukaiselta tulkinnalta. Arvo-
kaskin ohjelmistokokoelma menettää nopeasti taloudellisen arvonsa ja silloin sillä ei
ole edes potentiaalista taloudellista arvoa. Yleensähän arvokkaat esineet eivät menetä
arvoaan nopeasti ja silloin voisi ajatella kokoelmalla olevan tulevaisuudessa myyn-
tiarvoa, jonka voisi yhdistää ansiotarkoitukseen.

Korkeimman oikeuden tapauksessa KKO 1998:91 yhtiössä oli käytetty tietokone-
ohjelmia sen tiloissa olleissa eri tietokoneissa suoritettaessa yhtiön toimialaan kuulu-
via töitä erilaisten piirustuspalvelujen tuottajana, alan kouluttajana, konsulttina ja suun-
nittelijana. Kysymyksessä oli ohjelmien käyttäminen ansiotarkoituksessa.

Korkeimman oikeuden tapauksessa KKO 1998:155 vastaajat olivat huoltoyhtiön
ylläpitämissä yhteisantenniverkoissa lähettäneet edelleen Ruotsin television yleisradio-
lähetyksiä. Huoltoyhtiö oli toiminut vain sen omistavien asunto-osakeyhtiöiden lu-
kuun. Huoltoyhtiöllä ei ollut ansiotarkoitusta. Sen vuoksi vastaajia ei tuomittu tekijän-
oikeusrikoksesta.

Turun hovioikeuden 31.3.2006 antamassa ratkaisussa vastaaja oli valmistanut ko-
pioita cd-levyistä. Hän oli käyttänyt kopioita lauluharjoituksissa keikkoja tekevän yh-
tyeen solistina ja vastiketta vastaan harjoitettavassa karaoketoiminnassa. Kysymyksessä
oli molempien käyttötapojen osalta ansiotarkoitus.

Yhteenvetona oikeuskäytännöstä voi todeta, että ansiotarkoituksena on tuotteiden
myynnin lisäksi pidettävä kaikkea muuta elinkeinotoimintaan liittyvää käyttöä.

2.1.2. Tekijänoikeuslain vastaisuus

Rikoslain 49 §:n 1 ja sitä aikaisemmin vastanneen tekijänoikeuslain 56 § 1 kohdan
(442/1984) mukaan on olennaista, onko toimittu tekijänoikeuslain säännösten vastai-
sesti. Tekijänoikeuslain 2 §:n mukaan tekijänoikeus tuottaa laissa säädetyin rajoituksin
yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamal-
la se yleisön saataviin, muuttumattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelma-
na. Saman pykälän 3 momentin 3 kohdan mukaan teos saatetaan yleisön saataville,

1 HE 94/1993 vp s. 218.
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kun teoksen kappale tarjotaan myytäväksi, vuokrattavaksi tai lainattavaksi taikka sitä
muutoin levitetään yleisön keskuuteen.

Käytännössä tietokoneohjelmia myydään lisenssiksi kutsutuilla sopimuksilla. Oh-
jelmistovalmistajat katsovat, että lisenssillä luovutetaan ostajalle vain käyttöoikeus.
Heidän mukaansa kysymyksessä ei ole tietokoneohjelman teoskappaleen luovutus.
Ohjelmistovalmistajien tulkinnan perusteella ohjelmistonsaajalla ei ole vapaata käyttö-
oikeuden edelleenluovutusoikeutta.

Hallituksen esityksen (HE 211/1992 vp) mukaan levitysoikeus raukeaa edellyttäen,
että ensimmäinen luovutus on tapahtunut tekijän suostumuksella. Säännös soveltuu
tyypillisesti tilanteisiin, joissa henkilökohtaisiin tietokoneisiin tarkoitettuja valmisoh-
jelmia myydään yleisölle levykkeillä. Säännöksessä tarkoitettu muu pysyvä luovutus
voi olla esimerkiksi lahjoitus. Sen sijaan säännös ei sovellu silloin, kun luovutuksen
kohteena on tietokoneohjelman käyttöoikeus. Esimerkiksi yritykset ja muut yhteisöt
usein hankkivat käyttöönsä tarvitsemansa ohjelmistot oikeudenhaltijan kanssa tehtävällä
lisenssisopimuksella. Näissä tapauksissa ohjelman levitysoikeus ei raukea. Joissakin
tapauksissa rajanveto ohjelman myynnin ja käyttöoikeuden luovutuksen välillä voi
olla hankala. Lähtökohta on, että raukeaminen tapahtuu silloin, kun ohjelman sisältä-
vä levyke tai muu tietoväline luovutetaan ostajalle ilman, että ostajan käyttöoikeutta
on mitenkään ajallisesti rajoitettu. Ratkaisevaa on luovutuksen tosiasiallinen luonne.
Raukeamista ei tapahdu silloin, kun ohjelma on käytössä oikeudenhaltijan ja käyttäjän
välisen lisenssisopimuksen perusteella.2

Korkeimman oikeuden ratkaisun KKO 2003:88 mukaan kysymyksessä olleet tieto-
koneohjelmat ovat olleet valmisohjelmia, jotka ohjelmistoyrittäjät ovat tarkoittaneet
yleisesti ohjelmien käyttäjille myytäviksi. Ohjelmien käyttöoikeutta ei ole rajoitettu
ajallisesti. Ohjelmat ovat olleet levykkeillä, jotka vastaaja oli ostanut kertakorvausta
vastaan. Nämä seikat puoltavat selvästi sitä käsitystä, että kysymys on ollut yksittäisen
tietokoneohjelman kappaleen lopullisesta kaupasta eikä vain ohjelman käyttöoikeuden
luovutuksesta. Tällaisia kauppoja ohjelmistoyhtiöt eivät ole voineet yksipuolisesti ra-
joittaa tietokoneohjelmien myyntipakkauksiin sisällytetyillä yhtiöiden tekijänoikeuden
säilymistä tarkoittavilla ehdoilla sellaisin vaikutuksin, että yhtiöillä olisi edelleen säi-
lynyt tekijän yksinoikeuteen perustuva määräämisvalta myös asianomaisen tietokone-
ohjelman kappaleeseen ja sen edelleen levittämiseen.  Tekijänoikeusrikos ja tekijänoi-
keuslaki ovat muuttuneet 1.1.2006 lukien. Korkeimman oikeuden tulkinnan kannalta
olennaisissa seikoissa ei ole tapahtunut muutoksia. Sen vuoksi korkeimman oikeuden
tulkinta on voimassa 1.1.2006 jälkeenkin.

2.1.3. Huomattava haitta

Tekijänoikeusrikoksen tunnusmerkistö edellyttää, että teko on omiaan aiheuttamaan
huomattavaa haittaa tai vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle. Hallituksen esityksen

2 HE 211/1992 vp s. 11.
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mukaan rangaistavuuden edellytykseksi riittäisi, että teko tyypillisesti on sellainen,
joka ennalta arvostellen on kokemusperäisesti omiaan johtamaan tunnusmerkistössä
mainittujen vahingollisten seurausten syntymiseen oikeudenhaltijalle.3

Haitalla ja vahingolla tarkoitetaan tekijänoikeuslain mukaista menetystä. Vahinko
voi olla aineellista tai aineetonta. Aineeton vahinko voisi syntyä teoksen luoneen hen-
kilön persoonallisuuteen kohdistuvan loukkauksen vuoksi. Aineellista vahinkoa voi
olla esimerkiksi luvattoman kopioinnin vuoksi saamatta jäänyt voitto.4

Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2000:68 vastaaja oli valmistanut laittomia
kopioita suojatuista tietokoneohjelmista. Vastaaja oli asentanut 45 tietokoneeseen 105
laittomasti kopioitua ohjelmistoa. Teko oli ollut omiaan aiheuttamaan huomattavaa
haittaa tekijänoikeudet teoksiin omaaville henkilöille.

Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2001:41 vastaaja oli tuonut cd-levyjä Suo-
meen. Koska tuonti oli tapahtunut ansiotarkoituksessa ja levyjä oli ollut 123, teko oli
ollut omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tekijänoikeudet teoksiin omaaville
henkilöille.

Turun hovioikeuden 31.3.2006 antamassa ratkaisussa vastaaja oli valmistanut 381
karaokekappaletta kopioimalla ne 38 cd-levylle. Kopioiden valmistaminen oli niiden
määrään ja käyttötarkoitukseen (eli karaoketarkoitus) nähden ollut omiaan aiheutta-
maan huomattavaa haittaa ja vahinkoa.

Oikeuskäytännön perusteella huomattavaa haittaa aiheuttaa pääsääntöisesti aina suuri
määrä laittomia kopioita. Lisäksi arviointiin vaikuttaa ansiotarkoitus. Jos kopiointi
koskee vain yksityiskäyttöä, huomattavaa haittaa ei välttämättä synny.

2.1.4. Tekijänoikeusrikkomus

Jos tekijänoikeusrikoksen tunnusmerkistön kaikki seikat kuten ansiotarkoitus tai huo-
mattava haitta eivät toteudu, voidaan tekijä tuomita tekijänoikeusrikkomuksesta. Te-
kijänoikeuslain 56a §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan joka tahallaan tai törkeästä
huolimattomuudesta muun ohella valmistaa teoksesta kappaleen tai saattaa teoksen
yleisön saataviin tekijänoikeuslain säännösten vastaisesti on tuomittava tekijänoikeus-
rikkomuksesta. Ennen 1.1.2006 voimaan tullutta lainmuutosta tekijänoikeuslain 56a §:n
1 momentin 1 kohdan mukaan oli muun ohella tuomittava tekijänoikeusrikkomukses-
ta se, joka oli tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkonut tekijänoikeuslaissa
tekijänoikeuden suojaksi annettua säännöstä.

Oikeuskäytännössä Kouvolan hovioikeus on ratkaisussaan 16.12.2005 todennut
levyjä koskevan ratkaisunsa perusteluissa, että kyse oli ollut sukulaisten välisestä sa-
tunnaisesta vaihtokaupasta. Vaihtokaupan osapuolien ei voida otaksua pitäneen vas-
taajan luovuttamia levyjä kovin arvokkaina. Näin ollen vastaajalla ei voida katsoa
olleen ansiotarkoitusta. Siten vastaaja ei ole menettelyllään syyllistynyt tekijänoikeus-

3 HE 94/1993 vp s. 218.
4 HE 94/1993 vp s. 218.
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rikokseen. Hänen viakseen oli kuitenkin jäänyt tekijänoikeusrikkomus (ennen 1.1.2006
lainmuutosta voimassa olleessa muodossaan).

Tietokoneohjelmien osalta on otettava huomioon myös tekijänoikeuslain 56a §:n 2
momentti, jonka mukaan tekijänoikeusrikkomuksena ei pidetä muutaman kappaleen
valmistamista yksityistä käyttöä varten sellaisesta tietokoneella luettavassa muodossa
olevasta tietokoneohjelmasta tai tietokannasta, joka on julkaistu taikka jonka kappa-
leita on tekijän tai tietokannan valmistajan suostumuksella myyty tai muutoin pysy-
västi luovutettu.

2.1.5. Laillisuusperiaate ja kieltoerehdys

Rikoksen tunnusmerkistöä koskeva seikan ollessa niin epäselvä kuin tekijänoikeus-
lain tulkinta näyttää olevan, asiaa on tarkasteltava myös laillisuusperiaatteen ja kielto-
erehdyksen kannalta.

Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate ilmenee perustuslain 8 §:stä, rikoslain 3 lu-
vun 1 §:stä, Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7 artiklasta sekä kansalais- ja poliittisia
oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 15 artiklasta. Laillisuusperiaatteelle
on määritelty alaperiaatteita, joista lainsäätäjään kohdistuu epätäsmällisyyskielto, eli
vaatimus, jonka mukaan rikoslain tulee olla myös sisällöltään täsmällinen.5  Täsmälli-
syysvaatimus merkitsee muun ohella, että rangaistuksella uhatun toiminnan kuvaus
on määritelty sellaisella tarkkuudella, että ainakin oikeustieteellisen koulutuksen saa-
neet henkilöt, ja mieluiten muutkin, voivat ennakolta tietää mikä on rangaistavaa.6

Korkeimman oikeuden ratkaisun KKO 1995:4 mukaan ilmailuhallitus oli määrän-
nyt, että vaarallisten aineiden ilmakuljetuksissa oli noudatettava kulloinkin voimassa
olevaa kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön vaarallisten aineiden kuljetussäännöstöä.
Säännöstöä ei ollut julkaistu Suomessa. Sen vuoksi syyte kuljetussäännöstön määrä-
ysten rikkomisesta hylättiin.

Oikeuskäytännössä on aikaisemman ainakin kahdessa hovioikeuden ratkaisussa
sähkölain 60 §:n tulkinnassa sovellettu epäselvyyssääntöä.7  Kummassakin tapaukses-
sa vastaajat olivat tuoneet maahan tietokoneita ja niiden oheislaitteita, jotka olivat
ainakin viranomaisten tulkinnan perusteella kauppa- ja teollisuusministeriön antaman
päätöksen ja sähkötarkastuskeskuksen kiertokirjeen perusteella ennakkotarkastus-
velvollisuuden alaisia. Koska vastaajat olivat laiminlyöneet tarkastukset, heitä syytet-
tiin sähkölain 60 §:n avoimen säännöksen (”joka rikkoo tätä lakia tai sen nojalla an-
nettuja säännöksiä tai määräyksiä”) perusteella. Syytteet hylättiin kummassakin ta-
pauksessa. Perustelujen mukaan sähkötarkastuskeskus oli vapauttanut osan ministeri-
ön päätöksen perusteella tarkastusvelvollisuuden alaisista laitteista. Sähkötarkastus-

5 HE 44/2002 vp s. 29, Nuutila: Rikoslain yleinen osa 1997 s. 47–48,  Frände: Den straffrättsliga
legalitetsprincipen s. 4  ja  Ojala: Teoksessa Rikosoikeuden uudistuneet yleiset opit s. 18.

6 HE 44/2002 vp s. 29.
7 Kouvolan HO 22.11.1990 ja Rovaniemen HO 29.10.1992.
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keskus ei ollut aluksi antanut vapauttamisesta kirjallisia ohjeita. Oikeudellisesti oli
ollut siis epäselvää, mitkä laitteet olivat olleet tarkastusvelvollisuuden alaisia ja mitkä
eivät. Perustelujen mukaan rikosoikeudessa noudatettava laillisuusperiaate edellyttää,
että myös sähkölain 60 §:n 1 momentin kaltaisessa avoimessa säännöksessä rangais-
tavaksi tarkoitettu menettely ilmenee asianomaisen viranomaisen antamasta oikeus-
säännöstä tai yleismääräyksestä. Vallinneessa epäselvässä tilanteessa vastaaja ei ole
syyllistynyt sähkölain 60 §:n 1 momentin nojalla rangaistavaan menettelyyn. Tekijän-
oikeusrikoksen tunnusmerkistön tulkinnassa epätäsmällisyyssääntö tarkoittaisi sitä, että
rikoksen tunnusmerkistössä olevaa tekijänoikeuslain vastaisuuden käsitettä tulkitaan
suppeasti. Sen vuoksi ohjelmistokaupan tekijänoikeudellisesti epäselvä tilanne saattaa
johtaa siihen, että rajatapaus ei ole rangaistava.

Jos tulkinnan jälkeenkin menettely on katsottava tekijänoikeuslain vastaiseksi, voi
tekijän vapauttaa vastuusta rikoslain 4 luvun 2 §:n kieltoerehdystä koskeva säännös.
Mainitun pykälän 2 kohdan perusteella jos tekijä erehtyy pitämään tekoaan sallittuna,
hän on rangaistusvastuusta vapaa, jos erehtymistä on pidettävä ilmeisen anteeksian-
nettavana lain sisällön erityisen vaikeaselkoisuuden vuoksi. Hallituksen esityksen mu-
kaan perusteella on otaksuttavasti suurin merkitys erikoisrikosoikeuden alueella ja ti-
lanteissa, jossa rikoslain normit saavat sisältönsä kotimaisesta aineellisesta lainsää-
dännöstä tai EY-säännöksistä. 8

Oikeuskäytännössä Korkeimman oikeuden tapauksessa KKO 1987:132 on vastaa-
jien erehdystä pidetty anteeksiannettavana. Perustelujen mukaan vastaajat olivat riit-
tävän huolellisesti pyrkineet toiminnassaan välttämään epäsiveellisiksi luokiteltavien
filmien maahantuontia ja tullitarkastuksessa ne oli hyväksytty maahantuotaviksi. Myös
liikennelupaa koskevissa Korkeimman oikeuden ratkaisuissa KKO 1985 I 2 ja KKO
1986 II 37 vastaajat olivat luottaneet öljy-yhtiön asiantuntemukseen ja he olivat usko-
neet menettelevänsä lainmukaisesti. Vastaajien virheellistä käsitystä lain sisällöstä pi-
dettiin anteeksiannettavana erehdyksenä. Sen sijaan Korkeimman oikeuden tapauk-
sessa KKO 2000:113 ei toisen asiantuntijan neuvo vapauttanut vastuusta. Oikeuskirjalli-
suudessa Frände on todennut, että kieltoerehdys koskee ensi sijassa oikeusnormeja,
joita ei ole muotoiltu täydellisesti rikoslaissa.9

Erehdys on katsottu anteeksiannettavaksi nimenomaan perustuessaan viranomai-
sen virheellisiin neuvoihin taikka uuteen ja erityisen vaikeasti tulkittavaan lainsäädän-
töön, jonka sisällöstä tekijä on yrittänyt hankkia tietoa. Selonottovelvollisuus on oi-
keuskäytännössä asetettu sangen korkealle.10  Myös Frände on korostanut yritystoi-
mintaa harjoittavan ottavan selvää oman alansa säännöksistä.11

Koposen mukaan esimerkiksi erikoisrikosten tekijäasemaa ja tosiasiallista toimimista
koskevassa tulkinnassa on tapahtunut oikeuskäytännössä selvä rikosvastuun laajentu-

8 HE 44/2002 vp s. 107.
9 Frände: Yleinen rikosoikeus s. 207.
10 Koponen: Talousrikokset rikos- ja prosessioikeuden yhtymäkohdassa s. 289.
11 Frände: Yleinen rikosoikeus s. 207–208.
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minen.12  Jo oikeudenvastaisuuden mahdollisuus riittää synnyttämään selonottovelvol-
lisuuden menettelyn laillisuudesta. Selonottovelvollisuus oikeudenvastaisuudesta aset-
taa harkinnan yhdenmukaiseksi tahtotahallisuuden kanssa, mikäli edellytykseksi ei
katsota, että tekijä pitäisi oikeudenvastaisuutta todennäköisempänä vaihtoehtona, vaan
vakavasti otettava mahdollisuus tästä riittää.13

Tekijänoikeusrikos ja etenkin tekijänoikeusrikkomus ovat säännöksiä, joita ei ole
muotoiltu täydellisesti rikoslaissa. Seikka puoltaa kieltoerehdyksen hyväksymistä.
Toisaalta ottaen huomioon selonottovelvollisuuden ohjelmistokauppaa ainakaan
ammattimaisesti harjoittava ei voi vedota kovin herkästi kieltoerehdykseen. Jos tekijän-
oikeutta ei huomioida toiminnassa, useimmiten on vakavasti otettava mahdollisuus
siihen, että menettely loukkaa tekijänoikeutta. Kieltoerehdykseen ei voine menestyk-
sekkäästi vedota kuin siinä tapauksessa, että myyjä on selvittänyt perusteellisesti tekijän-
oikeuden loukkausmahdollisuuden ja hän on saanut siinä yhteydessä jollakin hyväk-
syttävällä perusteella väärän käsityksen.

Kieltoerehdyksellä voi olla myös rikoslain 6 luvun 8 §:n perusteella vaikutus ran-
gaistukseen. Jos kieltoerehdys ei vapauta vastuusta, se otetaan huomioon lajivalinnassa
ja mittaamisessa, se voi toimia lieventämisperusteena, asteikon lieventämisperusteena
ja vihdoin tuomitsematta jättämisen perusteena.14

2.2. Petos

Rikoslain 36 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan petoksesta on tuomittava se, joka hank-
kiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä taikka toista vahingoit-
taakseen, erehdyttämällä tai erehdystä hyväksi käyttämällä saa toisen tekemään tai
jättämään tekemättä jotakin ja siten aiheuttaa taloudellista vahinkoa erehtyneelle tai
sille, jonka eduista tällä on ollut mahdollisuus määrätä. Tunnusmerkistö edellyttää
erehdyttämistä, erehtymistä ja taloudellista vahinkoa.

Jos myyjä markkinoi tuotteita toisille markkinoille kuin ohjelmistonvalmistajat ovat
tarkoittaneet, myyjä ei informoine ostajia asiantilasta. Ainakin normaali kuluttajan
tietämyksellä toimiva ostaja luullee saavansa tuotteen, joka on kulkenut normaaleja
ohjelmistonvalmistajan tarkoittamia markkinointikanavia. Erehdyksellä ei liene mer-
kitystä, koska tuotetta ei rasita tekijänoikeudelliset puutteet ja ostaja saa muutenkin
tilaamansa toimivan tuotteen. Myyjällä on normaali kaupanvastuu, johon sisältyy ta-
vanomainen tuotetuki ja muut palvelut.

12 Koponen: Talousrikokset rikos- ja prosessioikeuden yhtymäkohdassa s. 292.
13 Koponen: Talousrikokset rikos- ja prosessioikeuden yhtymäkohdassa s. 293.
14 Matikkala: Tahallisuudesta rikosoikeudessa s. 592.
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2.3. Markkinointirikos

Rikoslain 30 luvun 1 §:n mukaan markkinointirikoksesta on tuomittava se, joka tava-
roiden, palveluksien, kiinteistöjen, yksityisen osakeyhtiön arvopapereiden tai muiden
hyödykkeiden ammattimaisessa markkinoinnissa antaa markkinoinnin kohderyhmän
kannalta merkityksellisiä totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja.

Markkinoinnin asianmukaisuus on arvioitava nimenomaan kohderyhmän erikois-
tietojen perusteella.15  Tällä näkökohdalla saattaa olla tietokoneohjelman osalta suuri
merkitys. Jos ohjelma on tarkoitettu erikois- tai ammattikäyttöön, kohderyhmän asian-
tuntemus voi olla niin korkealla tasolla, että erehtymisriski on erittäin pieni. Tällöin
tunnusmerkistökään ei täyty.

Korkeimman oikeuden tapauksen KKO 2003:88 mukaan syyksilukeminen on edel-
lyttänyt, että tekijä oli pakannut kyseiset ohjelmakappaleet uudelleen tai muunnellut
niiden pakkauksia tai niihin liitettyjä lisenssiasiakirjoja. Ainakaan kyseisestä tapauk-
sesta ei voi tehdä johtopäätöstä, että alkuperäisen ohjelmistotuotteen osalta voisi olla
markkinointirikos, jos käytetään muuta kuin ohjelmistonvalmistajan tarkoittamaa
markkinointikanavaa. Ilmeisesti kysymyksessä ei ole tuotteista sellainen harhaanjoh-
tava kuva, mikä olisi markkinoinnin kohderyhmän kannalta merkityksellinen. Jos os-
taja jää vaille mahdollisuutta hankkia ohjelmasta vastaisuudessa ohjelmistovalmistajan
toimittaman uuden päivitysversion edulliseen hintaan, voisiko seikka vaikuttaa teon
arviointiin. Asiakas on myös voinut jäädä vaille mahdollisuutta ohjelmistovalmistajan
tarjoamaan tuotetukeen. Kun otetaan huomioon myyjän kaupanvastuu ja päivitysver-
sioiden muutenkin satunnaisesti poikkeavat myyntitavat, poikkeava myyntikanava ei
liene ostajan kannalta sellainen merkityksellinen seikka, jonka salaaminen täyttäisi
tunnusmerkistön mukaisen teon.

3. Muunnellun ohjelmiston kauppa

Tekijänoikeuslain 2 §:n 1 momentin mukaan tekijänoikeus tuottaa yksinomaisen oi-
keuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saa-
taviin, muuttamattomana tai muutettuna. Muunnellun ohjelmiston myyminen ilman
lupaa on tekijänoikeuslain vastaista menettelyä. Sen vuoksi myyjä syyllistyy rikoslain
49 luvun 1 §:n edellyttämällä tavalla tekijänoikeuslain säännösten vastaiseen menette-
lyyn ja ainakin siltä osin tekijänoikeusrikoksen tunnusmerkistö täyttyy.

Rikoslain 33 luvun 1 §:n mukaan väärennyksestä tuomitaan se, joka valmistaa vää-
rän asiakirjan tai muun todistuskappaleen tai väärentää sellaisen käytettäväksi har-
hauttavana todisteena taikka käyttää väärää tai väärennettyä todistuskappaletta tällai-
sena todisteena.

15 HE 66/1988 vp s. 80.
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Rikoslain 33 luvun 6 §:n mukaan väärennysrikoksen kohteeksi soveltuvana todistus-
kappaleena pidetään muun muassa automaattiseen tietojenkäsittelyyn soveltuvaa
tallennetta. Hallituksen esityksen mukaan ääni- ja kuvatallenteita voivat olla esimer-
kiksi magnetofoninauhat ja laserlevyt.16  Siitä seuraa, että jollekin tallenteelle tallen-
nettu ohjelmistotuote voi olla väärennyksen kohteena. Kuitenkaan tietokoneelta toi-
selle siirretty ohjelmakopio ei voine olla väärennyksen kohteena.

4. Muunneltu asiakirja ohjelmistokaupan yhteydessä

Rikoslain 33 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan todistuskappaleena pidetään asiakirjaa,
jos sitä käytetään tai voidaan käyttää oikeudellisesti merkityksellisenä todisteena oi-
keuksista, velvoitteista tai tosiasioista. Jos asiakirja osoittaa ostajille kuuluvia oikeuk-
sia, kuten lisenssin osoittava asiakirja, se voi olla väärennyksen kohteena.

Oikeuskäytännössäkin lisenssikortit ovat olleet asiakirjoja, joita niistä ilmenevien
tietojen johdosta käytetään todisteena oikeudellisesti merkittävistä seikoista.  Kun vas-
taaja oli lisännyt lisenssikortteihin tietokoneohjelmien ostajia harhauttavia tarroja ja
toisen käyttäjän lisenssinumeroita, hänet tuomittiin väärennyksestä (KKO 2003:88).
Ohjelmistomyyjä syyllistyy myös petokseen, jos hän aiheuttaa väärennetyllä tuotteel-
la varustetun tuotteen ostajalle taloudellisen tappion.

Oikeuskäytännössä tekijä A oli yhtiönsä liiketoiminnassa harjoittanut tietokoneohjel-
mien ammattimaista markkinointia. Asiassa on selvitetty, että hän on myynyt ja mark-
kinoinut sellaisia ohjelmatuotteita, joiden ohjelmistovalmistajat ovat tarkoittaneet tule-
van jakeluun päivitys- ja tuotevaihto-ohjelmina sekä korjauslevykesarjoina, tuomatta
esiin sitä, että kysymys ei ollut ohjelmistovalmistajien tavanomaista jälleenmyyntiä var-
ten markkinoille saattamista tuotteista. A oli kuitenkin muun muassa muuntelemalla
niihin liitettyjä lisenssiasiakirjoja pyrkinyt saamaan aikaan käsityksen, että kysymys oli
asianomaisten ohjelmistovalmistajien sellaisenaan markkinoille saattamista ja säännön-
mukaiseen jakeluun tarkoittamista tuotteista. A oli siten jälleenmyyjänä antanut kyseisistä
tuotteista harhaanjohtavan kuvan, mikä oli ollut markkinoinnin kohderyhmän kannalta
merkityksellistä. A oli tuomittu markkinointirikoksesta (KKO 2003:88).

5. Muunneltu pakkaus ohjelmistokaupan yhteydessä

5.1. Väärennys

Myyjä voi pakata uudelleen ohjelmistotuotteita. Tällöin hän voi saada aikaan vaikutel-
man, että pakkaus on alkuperäisen ohjelmistonvalmistajan. Rikoslain 33 luvun 6 §:n 2
momentin mukaan todistuskappale on väärä, jos se todisteena käytettäessä on omiaan

16 HE 66/1988 vp s. 119.
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antamaan erehdyttävän kuvan alkuperästään. Esiintyneessä oikeustapauksessa KKO
2003:88 myyjä oli pakannut ohjelmistotuotteita valkoisiin pahvilaatikoihin. Näitä
pakkauslaatikoita oli pidetty olennaisesti erilaisina kuin ohjelmistoyhtiöiden pakkaus-
laatikoita. Pelkästään myyjän näihin pakkauslaatikoihin kiinnittämien tarrojen perus-
teella kyseisiä pakkauksia ei ole pidetty sellaisina rikoslain 33 luvun 6 §:n 2 momentin
tarkoitettuina väärinä todistuskappaleina, jotka olisivat omiaan antamaan erehdyttävän
kuvan alkuperästään.

5.2. Petos

Korkeimman oikeuden tapauksessa KKO 2003:88 ostajille on myyty muunneltuja ja
uudelleen pakattuja tietokoneohjelmistotuotteita. Tekijä oli salannut sen, että kysy-
myksessä ovat olleet muunnellut tuotteet. Ostajien päätöksiin oli ollut vaikutusta sillä,
että he olivat luulleet ostavansa ohjelmistoyhtiöiden myyntiin saattamia ensiasennus-
ohjelmia. Noiden perustelujen mukaan on selvää, että käsillä on ollut erehdyttäminen
ja erehdys petoksen edellyttämällä tavalla. Taloudellisen vahingon osalta Korkein oi-
keus on todennut, että muunneltujen ohjelmistotuotteiden ostajilla ei ole ollut saman-
laista mahdollisuutta hankkia päivitysversioita tai saada ohjelmistoyhtiöiden tuotetu-
kea kuin ohjelmistoyhtiöiltä lähtöisin olevien alkuperäisten tuotteiden ostajilla.
Muunneltujen tuotteiden edelleen myyminen olisi myös ollut normaalia ensiasennus-
ohjelmaa vaikeampaa. Näin ollen näiden muunneltujen tuotteiden ostajille on synty-
nyt ainakin huomioon otettava vaara taloudellisen tappion syntymisestä ja petoksen
tunnusmerkistössä tarkoitettu edellytys taloudellisen vahingon aiheuttamisesta on jo
näin täyttynyt. Helsingin käräjäoikeus ei ole vastaavanlaisessa uudemmassa tapauk-
sessa tuominnut epäiltyä myyjää petoksesta. Tapauksessa oli todistelulla osoitettu, että
myyjä oli antanut hyvää tuotetukea ja että päivitysten osalta ei ollut osoitettu ongel-
mia. Sen vuoksi oli näyttämättä jäänyt taloudellisen vahingon syntyminen.17  Helsin-
gin käräjäoikeuden jutun todistelun sisältö kyseenalaisti Korkeimman oikeuden pe-
rustelujen oikeellisuuden, koska ohjelmistoyhtiöt eivät anna ohjelmanostajille maksu-
tonta tuotetukea ja muutenkin nimenomaan myyjällä on kaupanvastuu.

Rikoslain 36 luvun 3 §:n mukaan lievästä petoksesta on tuomittava, jos petos huo-
mioon ottaen tavoitellun hyödyn tai aiheutetun vahingon määrä taikka muut rikokseen
liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen. Rikoslain 36 luvun 8 §:n 1 mo-
mentin mukaan virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä lievästä petoksesta, ellei asian-
omistaja ilmoita sitä syytteeseen pantavaksi. Ohjelmistovalmistajat eivät ole petoksen
asianomistajia eli he eivät saa lievää petosta tutkintaan. Oikeuskäytännössä18  tutkinta
on suoritettu siten, että ohjelmistovalmistajat ovat tehneet osaltaan rikosilmoituksen
myyjän menettelystä.  Sen jälkeen poliisi on kuullut ohjelman ostajia asianomistajina
ja poliisi on ilmoittanut heillä olevan laittoman ohjelman. Ilmoituksen jälkeen ostajilta

17 Ks. myös Helsingin HO 11.12.2006.
18 Muun muassa KKO 2003:88 ja Helsingin hovioikeus 11.12.2006.
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on tiedusteltu, onko heillä vaatimuksia myyjää kohtaan. Tuollaisessa tilanteessa asian-
omistaja katsoo yleensä tulleensa huijatuksi ja esittää todennäköisesti vaatimuksia vahin-
gosta, vaikka asianomistaja ei ole ennen tiedustelua havainnutkaan kärsineensä mitään
vahinkoa. Jos kysymyksessä on lievä petos, menettely on kyseenalainen. Ohjelmistoval-
mistajien intressit eivät ole siten poikkeuksellisia, että poliisin tulisi niitä erityisesti ajaa.

5.3. Markkinointirikos

Korkeimman oikeuden ratkaisemassa tapauksessa KKO 2003:88 tekijä A oli yhtiönsä
liiketoiminnassa harjoittanut tietokoneohjelmien ammattimaista markkinointia. Asiassa
on selvitetty, että hän on myynyt ja markkinoinut sellaisia ohjelmatuotteita, joiden
ohjelmistovalmistajat ovat tarkoittaneet tulevan jakeluun päivitys- ja tuotevaihto-oh-
jelmina sekä korjauslevykesarjoina, tuomatta esiin sitä, että kysymys ei ollut ohjel-
mistovalmistajien tavanomaista jälleenmyyntiä varten markkinoille saattamista tuot-
teista. Kyseiset tietokoneohjelmat eivät sinänsä ole poikenneet ensiasennustarkoituksia
varten markkinoille saatetuista ohjelmista, eikä niiden luovutukselle ole ollut tekijän-
oikeudellisia esteitä. A oli kuitenkin muun ohella pakkaamalla kyseiset ohjelmakap-
paleet uudelleen tai muuntelemalla niiden pakkauksia pyrkinyt saamaan aikaan käsi-
tyksen, että kysymys oli asianomaisten ohjelmistovalmistajien sellaisenaan markki-
noille saattamista ja säännönmukaiseen jakeluun tarkoittamista tuotteista. A oli siten
jälleenmyyjänä antanut kyseisistä tuotteista harhaanjohtavan kuvan, mikä oli ollut
markkinoinnin kohderyhmän kannalta merkityksellistä. Tietokonealan ammattilaise-
na ja alalta saamansa kokemuksen perusteella A:n on täytynyt tietää markkinointinsa
olevan kerrotuin tavoin harhaanjohtava.

5.4. Kilpailumenettelyrikos

Rikoslain 30 luvun 2 §:n mukaan se, joka elinkeinotoiminnassa käyttää omaa tai toi-
sen elinkeinotoimintaa koskevaa totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua ja si-
ten aiheuttaa toiselle elinkeinonharjoittajalle vahinkoa, on tuomittava kilpailumenettely-
rikoksesta. Kilpailumenettelyrikos on asianomistajarikos toisin kuin markkinointirikos
(RL 30 luku 12 §).

Kilpailumenettelyrikosta edeltäneeseen sopimattomasta menettelystä elinkeino-
toiminnassa annetun lain 2 §:n esitöissä on todettu, että totuudenvastainen tai harhaan-
johtava ilmaisu voi kohdistua esimerkiksi tavaran laatuun, hintaan, pakkaukseen, al-
kuperään, käyttötarkoitukseen, tavaramerkkeihin tai muihin teollisoikeuksiin sekä
yleensä kaikenlaisiin hyödykettä koskeviin seikkoihin, jotka ovat hyödykkeen hank-
kimista suunnittelevan kannalta tarpeellisia.19

19 HE 114/1978 vp s. 12.
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Tunnusmerkistön mukaan ilmaisun on myös aiheutettava vahinkoa. Tältä osin Kor-
kein oikeus on ratkaisussa KKO 2003:88 todennut seuraavaa. Vastaaja oli pakannut
uudelleen sellaisia ohjelmistotuotteita, joiden ohjelmistovalmistajat ovat tarkoittaneet
tulevan jakeluun päivitys- ja tuotevaihto-ohjelmina sekä korjauslevykesarjoina. Pak-
kaukset vastaaja oli varustanut valmistamillaan ohjelmistovalmistajien tuotenimikkeitä
koskevilla tarroilla. Vastaaja oli näin pyrkinyt saamaan aikaan käsityksen, että kysy-
mys olisi ohjelmistovalmistajan sellaisenaan markkinoille saattamista ja tavanomai-
seen jakeluun tarkoittamista tuotteista. Tällä tavoin muuntelemiaan tuotteita vastaaja
oli myynyt tuomatta esiin oikeaa asiantilaa. Vastaaja oli siten jälleenmyyjänä käyttä-
nyt tuotteiden pakkauksissa ohjelmistoyhtiöiden elinkeinotoimintaa koskevaa harhaan-
johtavaa ilmaisua. Tähän arviointiin ei vaikuta se, että ohjelmakappaleiden myynti ei
ole loukannut ohjelmistoyhtiöiden tekijänoikeutta. Vastaajan menettelyn johdosta on
ohjelmistoyhtiöiden ensiasennustarkoituksia varten myyntiin saattamien ohjelmisto-
tuotteiden menekki pienentynyt. Ilmeisenä voidaan myös pitää, että vastaajan menet-
telyn johdosta hänen muuntelunsa kohteeksi johtuneiden ohjelmistoyhtiöiden tuottei-
den maine on ainakin jossakin määrin kärsinyt asiakkaiden keskuudessa. Ohjelmisto-
yhtiöille on aiheutunut vastaajan menettelystä vahinkoa.

Myös Helsingin käräjäoikeuden ratkaisussa vastaaja oli myynyt ohjelmistopaketteja
eteenpäin siten, että hän oli koonnut eri tahoilta hankkimistaan osista omia ohjelmisto-
pakettejaan ilmoittamatta asiakkaille menettelystään. Kilpailumenettelyrikoksen syyksi-
lukemisen mukaan vastaaja oli tahallaan ansiotarkoituksessa käyttänyt toisen elinkeino-
toimintaa koskevaa harhaanjohtavaa ilmaisua muuntelemalla ohjelmistotuotteiden jul-
kaisumuotoa tavaramerkkilain vastaisesti ja levittämällä niitä edelleen muutetussa muo-
dossaan ilmoittamatta muutoksesta asiakkaille. Vastaaja on menettelyllään aiheuttanut
kilpailutilanteen vääristymisen vuoksi vahinkoa ohjelmistojen oikeudenhaltijoille ja
ohjelmien jälleenmyyjinä toimiville toisille elinkeinonharjoittajille. Vastaajan menet-
tely on myös vahingoittanut ohjelmistoyhtiöiden tuotteisiin liittyvää goodwill-arvoa
(HHO 1.12.2006).

5.5. Teollisuusoikeusrikos

Rikoslain 49 luvun 2 §:n mukaan muun ohella se, joka tavaramerkkilain säännösten
vastaisesti ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa taloudellista vahin-
koa loukatun oikeuden haltijalle, loukkaa oikeutta tavaran tunnusmerkkiin, on tuomit-
tava teollisoikeusrikoksesta. Aikaisemmin 1.9.1995 saakka voimassa olleen lainsää-
dännön perusteella vastaava säännös oli tavaramerkkilain 39 § 1 momentin (7/1964)
tarkoittama tavaramerkkioikeuden loukkaus.

Tunnusmerkistö edellyttää tavaramerkkilain säännösten vastaista menettelyä.
Tavaramerkkilain 4 §:n 3 momentin mukaan, jos tavara on laskettu liikkeeseen käyttä-
mällä tiettyä tunnusmerkkiä ja jos sen jälkeen muu kuin merkin haltija on tehnyt tavaraan
olennaisia muutoksia muokkaamalla, korjaamalla tai muulla siihen verrattavalla tavalla,
älköön myöskään, kun tavaraa uudelleen ryhdytään laskemaan liikkeeseen tässä maassa,
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tunnusmerkkiä käytettäkö, ellei muutosta selvästi ilmoiteta tai ellei se muuten selvästi
ilmene.

Korkein oikeus on katsonut ratkaisussaan KKO 2003:88 vastaajan syyllistyneen
teollisuusoikeusrikokseen, kun vastaaja oli pakannut päivitys- ja tuotevaihto-ohjelmia
uudelleen ja kiinnittänyt pakkauksiin ohjelmistoyhtiöiden suojattuja tuotemerkkejä.
Helsingin käräjäoikeus on ratkaisussaan 11.12.2006 katsonut teollisuusoikeusrikokseksi
vastaajan menettelyn, kun tämä oli poistanut ohjelmistopaketeista tietoja ja luonut ko-
konaan uusia tuotekokonaisuuksia siten, että vastaaja oli saanut asiakkaansa usko-
maan kysymyksessä olevan täyden normaalituotteen. Muuntelemalla tuotteen vastaa-
ja oli luonut asiakkaille olettaman siitä, ohjelmistotuote oli laskettu markkinoille oh-
jelmistoyhtiöiden luvalla (Helsingin KO 11.12.2006).

6. Lainkonkurrenssin vaikutus

Tietokoneohjelmia koskeviin rikoksiin liittyy useita tilanteita, jossa samaan tekoon
soveltuu muodollisesti useampia rikossäännöksiä. Useampien säännösten soveltamis-
järjestyksen voivat määrittää nimenomaiset toissijaisuussäännökset tai oikeuskirjalli-
suudessa kehitetyt päättelysäännöt.20

Toissijaisuussäännöksen osalta tekijänoikeusrikkomuksesta voidaan tuomita, jollei
teko ole rangaistava tekijänoikeusrikoksena (TekijänoikeusL 56a §). Lain esitöiden
mukaan on nimenomaisesti todettu, että sama teko saattaa täyttää markkinointirikoksen
ja kilpailumenettelyrikoksen tunnusmerkistön.21  Samoin esitöissä on todettu, että sama
teko saattaa täyttää väärennyksen ja petoksen tunnusmerkistön.22  Näiden esitöissä mai-
nittujen tapausten osalta ei ole tarpeen käyttää päättelysääntöjä, koska lainsäätäjän
selvä esitöiden ilmaisu ratkaisee asian.

Sääntö, jonka mukaan erikoissäännös syrjäyttää yleissäännöksen, soveltuu törkeys-
porrastukseen petoksen ja väärennyksen eri tekomuotojen kesken. Säännöksen mu-
kaan lievä ja törkeä tekomuoto syrjäyttävät perustekomuodon.23

Tekojen suhdetta voidaan tarkastella myös punninnalla. Siinä lähtökohtapresumptio
on, että tekijä on tehnyt useita rikoksia rikkoessaan useita rangaistussäännöksiä.
Presumptio voidaan kuitenkin kumota eri näkökohtia punnitsemalla. Jos kaksi rangais-
tussäännöstä suojaa ainakin osittain samaa intressiä (oikeushyvää), ei ole syytä sovel-
taa niitä kumpaakin.24  Punninta saattaisi rajata ainakin joissakin tapauksessa ohjelmisto-
kaupan rikosten syyksilukemista. Esimerkiksi markkinointirikoksen, kilpailumenettely-

20 Lappi-Seppälä: Rikosten seuraamukset s. 372, Nuutila: Rikoslain yleinen osa s. 370–375 ja Frände:
Yleinen rikosoikeus s. 308–313.

21 HE 66/1988 vp s. 82.
22 HE 66/1988 vp s. 113.
23  Nuutila: Rikoslain yleinen osa s. 370 ja Frände: Yleinen rikosoikeus s. 308.
24 Frände: Yleinen rikosoikeus s. 310–311.
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rikoksen ja teollisuusoikeusrikoksen yhtaikainen soveltaminen voisi olla tilanne, jossa
joku säännös syrjäytettäisiin.

Oikeuskäytäntö on kovin hajanaista ja ilmeisesti ratkaisevaa tekojen yksilöinnissä
on ollut syyttäjän ja asianomistajien esittämät vaatimukset. Oikeuskäytännössä esi-
merkiksi luvattomasti valmistettujen pelien osalta tekijä on tuomittu tekijänoikeusri-
koksesta (KouHO 31.1.2002), luvattomasti kopioitujen CD-levyjen osalta lievästä vää-
rennyksestä ja tekijänoikeusrikoksesta (Turun HO 5.2.2003) ja luvattomasti kopioi-
tujen CD-levyjen osalta lievästä laittomaan tuontitavaraan ryhtymisestä, lievästä vää-
rennyksestä ja tekijänoikeusrikoksesta (Turun HO 5.2.2003). Nimikemäärä on kaikis-
sa noissa tapauksissa vähäinen verrattuna Korkeimman oikeuden ratkaisun KKO
2003:88 useisiin rikoksiin.

7. Seuraamusten erityispiirteet

7.1. Hyvitys

Tekijänoikeuslain 57 §:n mukaan se, joka käyttää teosta vastoin tekijänoikeuslakia, on
velvollinen suorittamaan tekijälle kohtuullisen hyvityksen. Säännöksessä velvollisuus
maksaa hyvitystä ei ole sidottu teon rangaistavuuteen, vaan sitä on velvollinen suoritta-
maan myös se, joka ei ole syyllistynyt tuottamukseen.25  Hyvityksen määrää harkit-
taessa perustana ei ole tekijänoikeuden haltijan kärsimä vahinko sellaisenaan. Hyvi-
tykseen ei siten sisälly vahingonkorvausoikeudellista ainesta.26

Pääsääntöisesti hyvitys määräytyy normaalien käyttökorvausten eli lisenssimaksujen
mukaisesti (KKO 1989:87 ja KKO 1995:202). Tietokoneohjelman korvauksen osalta
oikeuskäytännössä on todettu, että hyvitys kuuluu olennaisena tekijänoikeuslaissa sää-
dettyyn seuraamusjärjestelmään ja sen tarkoitus on osaltaan tehokkaasti ehkäistä tekijän-
oikeuksien loukkaamista ja siis myös suojattujen teosten lainvastaista käyttöä. Tietoko-
neohjelman käyttämisestä ei ole sovittu perittäväksi varsinaista käyttökorvausta, vaan
sen, joka haluaa hankkia käyttöönsä tietokoneohjelman, tulee ostaa ohjelman käyttö-
oikeus eli lisenssi. Ostettava tuote on usein kokonaisuus, joka sisältää paitsi itse oikeu-
den käyttää tietokoneohjelmaa myös tietokonelevykkeen, jolla ohjelma on, sekä käsi-
kirjan ja mahdollisesti muutakin ohjelman käyttöön liittyvää aineistoa. Tietokoneoh-
jelmaa ei ole myöskään ole yleensä mahdollista hankkia laillisesti käyttöön muulla
tavalla kuin ostamalla kerrotunlainen kokonaisuus, johon tietokoneohjelman käyttö-
oikeuskin sisältyy. Arvioidessaan tekijänoikeuslain 57 §:n 1 momentissa tarkoitetun
loukatulle maksettavan kohtuullisen hyvityksen määrää korkein oikeus on katsonut,
että hyvityksen on tullut vastata sitä korvausta, minkä laillisesti tietokoneohjelman
hankkivan on siitä maksettava. Hyvitystä ei ole alennettu. Tapauksessa oli kopioitu

25 Tämä ilmenee lain sanamuodosta sinänsä ja todettu myös nimenomaisesti ratkaisussa KKO 1998:91.
26 KKO 1998:91 ja Palm: KKO 1998:91 s. 82.
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noin 30 ohjelmaa ja niitä oli käytetty elinkeinotoiminnassa suunnittelutyön apuna (KKO
1998:91).

Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 1999:115 kohtuullinen korvaus on ollut
puolet kysymyksessä olevien ohjelmistokopioiden käyttöoikeuksien vähittäismyynti-
hinnoista. Vastaaja oli perustanut tietokoneeseensa elektronisen postilaatikon, jota oli
käytetty tietokoneohjelmien kopioimiseen. Perusteena puolittamiselle on ollut, että
postilaatikosta tapahtunut ohjelmien kopiointi oli ollut siinä mielessä osaksi harrastus-
luontoista, että postilaatikon käyttäjille on monien asianomistajayhtiöiden ohjelmisto-
jen osalta ollut tärkeämpää ohjelmistojen kopiointi sinänsä kuin mahdollisuus varsi-
naisesti hyödyntää ohjelmistoja.

Kouvolan hovioikeus on alentanut hyvitystä tuntuvasti eli vähittäismyyntihinnan
455 eurosta 50 euroon. Perusteena on ollut, että kaupatut karaokelevyt ovat olleet
laadultaan heikkoja eikä niihin ole edes yritetty valmistaa alkuperäisten levyjen kansi-
lehtiä. Levyt eivät siten olisi soveltuneet ammattikäyttöön eivätkä levyjen ostajat ole
voineet perustellusti saada käsitystä, että heillä olisi laillinen oikeus esittää levyille
tallennettuja teoksia julkisesti ansaitsemistarkoituksessa (KouHO 16.12.2005).

Myös työnantaja voi joutua vastuuseen hyvityksestä. Korkeimman oikeuden rat-
kaisun KKO 2000:68 mukaan tekijänoikeusrikokseen syyllistyneen henkilön työnan-
taja on velvollinen suorittamaan hyvityksen silloin, kun voidaan katsoa, että toiminta
on tapahtunut työnantajan lukuun ja siitä on kertynyt työnantajalle taloudellista hyötyä.

7.2. Vahingonkorvaus

Rikoksella vahinkoa aiheuttanut voidaan velvoittaa korvaamaan aiheuttamansa va-
hinko. Tekijänoikeuslain 57 §:n 2 momentin mukaan jos teosta käytetään tahallisesti
tai tuottamuksesta, hyvityksen lisäksi on suoritettava korvaus kaikesta muustakin me-
netyksestä, myös kärsimyksestä ja muusta haitasta. Tekijänoikeuslain 57 §:n 4 momentin
mukaan korvauksesta on lisäksi voimassa, mitä vahingonkorvauslaissa säädetään.

Oikeuskäytännössä tekijänoikeuksia valvoville järjestöille (Säveltäjäin tekijänoikeus-
toimisto Teosto ry:lle ja Kuvatallennetuottajat ÄKT ry:lle) on määrätty korvattavaksi
selvitys- ja valvontakuluja (THO 31.3.2006 ja KouHO 16.12.2005).

7.3. Tekovälineen konfiskaatio

Rikoslain 10 luvun 4 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan menetetyksi voidaan tuomita
esine tai omaisuus, jota on käytetty tahallisen rikoksen tekemisessä. Rikoslain 10 luku
on tullut voimaan 1.1.2002. Sitä ennen rikoksen tekovälineen menettämisestä säädet-
tiin rikoslain 2 luvun 16 §:n 3 momentissa.

Rikoslain 10 luvun 10 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella menettämisseuraamus
voidaan jättää tuomitsematta, jos menettämisseuraamuksen tuomitseminen olisi koh-
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tuutonta ottaen huomioon rikoksen ja esineen tai omaisuuden laatu, vastaajan talou-
dellinen asema sekä muut olosuhteet.

Korkein oikeus on soveltaessaan silloista rikoslain 2 luvun 16 §:n 3 momentin sään-
nöstä todennut vastaajan rikoksen mittasuhteisiin verrattuna tietokone, jonka merkitys
rikoksen tekemisessä (vastaajalla oli tietokoneessa elektroninen postilaatikko) on ol-
lut keskeinen, ei ole niin arvokas, että menetetyksi tuomitseminen olisi kohtuutonta
(KKO 1999:15).

7.4. Rikoksen tuottama hyöty

Rikoslain 10 luvun 2 §:n mukaan rikoksen tuottama taloudellinen hyöty on tuomittava
valtiolle menetetyksi. Hallituksen esityksen mukaan menetettäväksi on tarkoitettu vain
todellinen nettohyöty.27  Taloudellisen hyödyn määrää arvioitaessa on oikeuskäytän-
nössä aiheuttanut ongelmia Korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 2004:7328 , jossa
lääkerikoksen hyötyä määrättäessä ei otettu huomioon lääkevalmisteiden hankinta-
hintaa. Huumausainerikoksen kohdalta Korkein oikeus on antanut uuden prejudikaatin
KKO 2007:1. Sen sijaan Korkeimman oikeuden ratkaisussa 2005:71 oli vähennyksiä
hyväksytty. Tapauksessa vastaajan omistama asunto oli ollut eräässä vaiheessa vuok-
rattuna prostituoiduille ja vastaaja oli tuomittu rangaistukseen parituksesta. Menetet-
täväksi tuomittua rikoksen tuottamaa taloudellista hyötyä määrättäessä vuokratulosta
vähennettiin asunnon hoitokulut, mutta ei asuntoon kohdistuneesta lainasta aiheutuneita
korkoja ja kuluja.

Tekijänoikeuden osalta Kouvolan hovioikeus on katsonut ratkaisussaan, että vasta-
ajalle ei ole maksettavaksi tuomitun tekijänoikeuslain mukaisen hyvityksen ja korvauk-
sen määrä huomioonottaen jäänyt rikoksesta tosiasiallista taloudellista hyötyä (KouHO
16.12.2005). Kouvolan hovioikeuden ratkaisua voidaan pitää oikeana tulkintasuosi-
tuksena. Huolimatta ratkaisusta KKO 2004:73 ja KKO 2007:1 rikoksentekijän on kor-
vattava vain rikoksen tuottama nettohyöty ottaen lisäksi huomioon muut korvaukset ja
hyvitykset, jotka teosta seuraavat.
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Hovioikeudet
Helsingin HO 11.12.2006 nro 3811 (dnro R 05/3721)
Kouvolan HO 22.11.1990 nro 1937
Rovaniemen HO 29.10.1992 nro 1255 (dnro R 91/34)
Kouvolan HO 31.1.2002 (dnro R 00/1400)
Turun HO 5.2.2003 (dnro R 02/1099)
Turun HO 5.2.2003 (dnro R 02/1100)
Kouvolan HO 16.12.2005 nro 1440 (dnro 05/137)
Turun HO 31.3.2006 nro 814 (dnro R 05/2789)
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