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Marika Siiki

Tekijänoikeusrikkomus ja -rikos
uudistuneen tekijänoikeuslain mukaan

1. Johdanto

Tekijänoikeuslakia muutettiin lailla 821/2005, joka on pääosin tullut voimaan 1.1.2006.
Lain valmistelussa lähtökohtana oli tekijänoikeuslain muuttaminen Euroopan parla-
mentin ja Neuvoston tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmu-
kaistamisesta tietoyhteiskunnassa annetun direktiivin eli niin sanotun ”tekijänoi-
keusdirektiivin” edellyttämällä tavalla ja direktiivin täytäntöönpano. Samalla hallituksen
esityksessä ehdotettiin tehtäväksi tekijänoikeuslakiin myös eräitä muita muutoksia,
joiden arviointitarve oli syntynyt pidemmän ajan kuuluessa.1  Tekijänoikeusdirektii-
vin täytäntöönpano edellytti joitain täsmennyksiä Suomen voimassa olleisiin tekijän-
oikeutta koskeviin rangaistussäännöksiin. Lisäksi direktiivi edellytti joitain uusia krimi-
nalisointeja, kun lakiin lisättiin uusi 5 a luku teknisistä toimenpiteistä ja oikeuksien
sähköisistä hallinnointitiedoista.2

Käsittelen tässä kirjoituksessa vain tekijänoikeusrikkomukseen ja tekijänoikeus-
rikokseen tehtyjä muutoksia ja näihin säännöksiin liittyviä ja soveltamisen kannalta
keskeisiä muita säännöksiä siltä osin kuin niiden käsitteleminen on aiheen kannalta
katsottuna tarpeen. Muiden lähinnä direktiivin kieltojen kriminalisointien arviointiin
en tässä kirjoituksessa aiheen rajaus huomioon ottaen puutu.

Suurin osa tekijänoikeusrikkomukseen ja tekijänoikeusrikokseen tehdyistä muu-
toksista perustui Suomen kansallisiin tarpeisiin. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvonta-
keskus ry:n internetsivujen mukaan Suomeen tuotiin vuonna 2005 yksin Venäjältä ja
Kaukoidästä noin 2 miljoonaa piraattitallennetta.3  Piraattituotteiden määrä Suomen
laillisista markkinoista on noin viidenneksen luokkaa4 , mitä määrää ei voida pitää
vähäisenä. Tämän vuoksi tekijänoikeusrikkomuksen soveltamisalaa täsmennettiin ja
erityisesti laiton maahantuonti kriminalisoitiin.

Vaikka tekijänoikeusdirektiivin 8 artiklan säännökset seuraamuksista ja oikeussuoja-
keinoista edellyttävät, että oikeussuojakeinot ovat tehokkaita, oikeasuhtaisia ja va-

1 HE 28/2004 vp s. 13.
2 Direktiivi edellytti myös muita muutoksia tekijänoikeuslakiin, mutta en puutu näihin muutoksiin tässä

kirjoituksessa.
3 http://www.antipiracy.fi/tekijanoikeusjapiratismi/piratismi.html.
4 http://www.stat.fi/tup/tietoaika/tilaajat/ta_11_02_elokuvat.html.
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kuuttavia, ei direktiivissä edellytetty nimenomaisesti laittoman maahantuonnin krimi-
nalisointia, joka on lähinnä Suomen maantieteellisestä sijainnista johtuva kansallinen
ongelma.5  Tekijänoikeusrikkomusta koskevan säännöksen muuttaminen herätti julki-
suudessa vilkkaan keskustelun ja sen muuttamiseen kiinnitettiin lain valmistelun yhtey-
dessä erityistä huomiota. Valmistelun yhteydessä ongelmaksi muodostui eri perusoi-
keuksien yhteen sovittaminen tekijänoikeusrikkomuksen soveltamisalan laajentami-
seen ja tekijänoikeuslain 12 §:n mukaiseen sallittuun yksityiseen kopiointiin nähden.

Kansainvälisten säännösten yleisenä edellytyksenä on kuitenkin se, että tekijän yksin-
oikeutta suojataan. Tekijänoikeuksiin liittyvät huomattava taloudelliset intressit ja toi-
saalta voimakas kansainvälistyminen edellyttivät myös kriminalisointien ajanmukais-
tamista kansainvälistymisen edellyttämälle tasolle.

Uudistuksen yhteydessä myös tekijänoikeusrikoksen soveltamisalaa laajennettiin.
Direktiivin mukaisesti rangaistavaksi säädettiin kansanperinteen loukkaus. Tietover-
koissa ja tietojärjestelmien avulla tehdyt tekijänoikeutta loukkaavat toimet säädettiin
rangaistavaksi. Muutoksia tehtiin myös hyvitystä ja korvausta sekä menettämisseu-
raamusta koskeviin säännöksiin. Lisäksi säädettiin direktiivin 8 artiklan edellytysten
täyttämiseksi tekijänoikeuslain 60 a-c §:iin säännökset tekijänoikeutta loukkaavan ai-
neiston saannin estämisestä. Tekijänoikeuslakiin ja rikoslain 49 lukuun lisättiin myös
rangaistussäännökset tekijänoikeuslaissa säädettyjen kieltojen rikkomisesta direktiivin
edellyttämällä tavalla, joihin en kuitenkaan tässä tarkemmin puutu.

2. Tekijänoikeusrikkomus

2.1. Tekijänoikeuden loukkaaminen

Tekijänoikeusrikkomuksesta rangaistaan vain, ellei teko ole rikoslain 49 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuna tekijänoikeusrikoksena rangaistava.

Tekijänoikeusrikkomusta koskeva tekijänoikeuslain 56 a § sai lopullisen muodon
vasta sivistysvaliokunnan käsittelyssä6 , kun perustuslakivaliokunta ja lakivaliokunta
olivat puuttuneet lausunnoissaan tekijänoikeuslainsäädännön vaikeaselkoisuuteen ja
siitä mahdollisesti aiheutuviin ristiriitoihin perustuslain 8 §:n rikosoikeudellisen lail-
lisuusperiaatteen täsmällisyysvaatimuksen kanssa.7

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenee, että ehdotuksessa oli ajateltu vain voi-
massa olevan säännöstön selkiyttämistä.8  Tekijänoikeuden loukkaaminen oli säädetty
rangaistavaksi vuonna 1961 ja jo tuolloin rangaistavaksi oli säädetty sellainen tekijän-
oikeuden loukkaaminen, mihin syyllistyi henkilö ”Joka tahallaan tai törkeästä varo-

5 Mansala s. 4.
6 SiVM 6/2005 vp s.13 ja s. 23.
7 PeVL 7/2005 vp s. 3 ja LaVL 5/2005 vp s. 4.
8 HE 28/2004 vp s. 131.
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mattomuudesta”9  rikkoi tekijänoikeuden suojaksi annettuja säännöksiä. Tuolloin ei
kuitenkaan vielä ollut eroteltu tekijänoikeusrikkomusta ja -rikosta toisistaan. Tunnus-
merkistön jakaminen rikokseksi ja rikkomukseksi tapahtui vasta vuonna 1984, jolloin
törkeä varomattomuus jäi vain tekijänoikeusrikkomuksen rangaistavuuden edellytyk-
seksi.10

Lausunnossaan lakivaliokunta perusteli ehdotustaan tuottamuksen rajaamisesta ran-
gaistavuuden ulkopuolelle aika suppeasti yksilöimättä tarkemmin törkeän tuottamuksen
rangaistavuudesta aiheutuvia ongelmia. Ongelmia lakivaliokunta kuitenkin esitykses-
sä näki sen ohella, että se katsoi törkeän tuottamuksen sopivan huonosti yhteen tekijän-
oikeuslain 56 a §:n 1 momenttiin sisältyvän toisen teonkuvauksen eli maahantuonnin
ja kauttakulkutuonnin rangaistussäännöksen kanssa, mihin palaan tarkemmin jäljem-
pänä.11

Perustuslaki- ja lakivaliokunnan lausunnoissa esitetyn kritiikin vuoksi säännöstä
kuitenkin täsmennettiin sivistysvaliokunnassa niin, että hallituksen esityksen 1 mo-
mentin 1 kohta jaettiin kahdeksi eri kohdaksi ja sivistysvaliokunta lisäsi tekijän kes-
keisten oikeuksien vuoksi12  56 a §:n 1 momenttiin uuden 1 kohdan, jonka mukaan
teoksen kappaleen valmistaminen tai teoksen yleisön saataviin saattaminen vastoin
tekijänoikeuslain säännöksiä tai tekijänoikeuslain 3 §:n moraalisten oikeuksien rikko-
minen on tahallisena ja törkeän tuottamuksellisena rangaistavaa. Sivistysvaliokunta ei
nimittäin pitänyt perusteltuna luopua kokonaan lakivaliokunnan ehdottomalla tavalla
mahdollisuudesta rangaista törkeästä huolimattomuudesta tehtyä tekijänoikeus-
rikkomusta. Esitystään sivistysvaliokunta perusteli sillä, että kaikkein vähäisimmät
teot jäisivät rangaistavuuden ulkopuolelle, kun rangaistavuuden edellytyksenä olisi
törkeä tuottamus ja samalla säännös täyttäisi täsmällisyyttä koskevat vaatimukset.13

Näin ollen tekijänoikeusrikkomusta koskevaa säännöstä tosiasiallisesti lievennettiin
siltä osin kuin on kysymys tekijänoikeuslain 56 a §:n 1 momentin 2 kohdassa erikseen
yksilöidyistä tilanteista, sillä näiltä osin teko ei enää ole törkeän huolimattomana
rangaistavaa.

Aikaisemmin voimassa olleen säännöksen (715/2005) mukaan rangaistavaa oli
tekijänoikeuden suojaksi annetun säännöksen rikkominen ja erikseen lueteltujen teki-
jänoikeuslain säännösten rikkominen. Säännöksen sisältöä ei tältä osin ehdotettu muu-
tettavaksi hallituksen esityksessä tai lakivaliokunnan lausunnossa. Kun sivistysvalio-
kunta muutti lakivaliokunnan ehdotusta tekijänoikeuslain 56 a §:n 1 momentiksi, siir-
rettiin lakivaliokunnan alkuperäinen ehdotus 1 kohdaksi momentin 2 kohdaksi ja sen
eteen lisättiin sana muuten. Tekijänoikeuslain 56 a §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan
tekijänoikeusrikkomuksesta rangaistaan sitä, joka ”muuten rikkoo sellaista tämän lain
säännöstä, jolla suojataan tekijänoikeutta, taikka toimii vastoin 41 §:n 2 momentin

9 Tekijänoikeuslain 56 § sellaisena kuin se oli laissa 404/1961.
10 HE 32/1984 vp s.15-16.
11 LaVL 5/2005 vp s. 5.
12 SiVM 6/2005 vp s. 13.
13 SiVM 6/2005 vp s. 13.
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nojalla annettua määräystä, 51 tai 52 §:n säännöstä taikka 53 §:n 1 momentissa tai
54 b §:n 1 momentissa tarkoitettua kieltoa…”.

Tekijänoikeuslain 41 §:n 2 momentin mukaan tekijä voi testamentilla antaa sitovia
määräyksiä oikeuden käyttämisestä tai valtuuttaa toisen antamaan sellaisia määräyk-
siä. Lain 51 §:ssä kielletään teoksen saattaminen yleisön saataviin siten, että se on
sekoitettavissa teoksen nimen, tekijän salanimen tai nimimerkin vuoksi aikaisemmin
julkistettuun teokseen tai sen tekijään. Lain 52 §:n mukaan teoksen kappaleeseen toi-
nen saa vain tekijän toimeksiannosta panna hänen nimensä tai nimimerkkinsä. Jäl-
jennökseen ei saa panna nimeä tai nimimerkkiä niin, että se on sekoitettavissa alkupe-
räisteokseen. Lisäksi yleisön keskuuteen levitettäväksi tarkoitettu jäljennös on merkit-
tävä siten, että se ei ole sekoitettavissa alkuperäisteokseen. Lain 53 §:n 1 momentin
mukaan, jos kirjallisen tai taiteellisen teoksen suhteen menetellään julkisesti sivistyk-
sellisiä etuja loukkaavalla tavalla, voidaan tällainen menettely kieltää viranomaisen
päätöksellä, vaikka tekijänoikeus olisi lakannut tai sitä ei olisi ollutkaan. Lain 54 b §:n
1 momentissa on säännökset tuomioistuimen mahdollisuudesta kieltää 46 §:ssä tarkoi-
tettujen laitteiden käyttäjää käyttämästä näitä laitteita, jos on vaara, että 47 §:ssä tarkoi-
tettua korvausta ei kyetä suorittamaan korvaukseen oikeutetulle eli äänitallenne-
tuottajalle. Momentissa on myös säännös vakuuden asettamisesta ja oikeudenkäymis-
kaaren 7 luvun säännösten soveltuvuudesta. Lain 46 §:ssä ja 47 §:ssä on säännökset
äänitallenteen tuottajasta.

Tekijänoikeuslain 56 a §:n 1 momentin 2 kohdan alkuosan mukaan rangaistaan siis
myös sitä, joka rikkoo muuten tekijänoikeutta suojaavaa säännöstä. Vastaavaa sään-
nöstä ei ollut aikaisemmin voimassa olleessa laissa, hallituksen esityksessä tai laki-
valiokunnan lausunnossa. Säännöstä on kritisoinut Haarmann, joka katsoo, että muu
tekijänoikeutta suojaavien säännösten rikkominen on tullut jo 1 kohdassa säännellyksi,
koska tekijänoikeuksien suojaksi annetuilla säännöksillä on ennen vuoden 2005 uu-
distusta tarkoitettu juuri tekijänoikeuslain 1 ja 2 lukujen säännöksiä ja lähioikeuksien
suojaksi annettuja säännöksiä. Toisaalta Haarmann katsoo, että kohdan sanamuoto
näyttäisi sallivan myös sellaisen tulkinnan, että esimerkiksi tekijänoikeuslain 3 luvun
säännösten rikkominen tulisi sen nojalla aikaisemmasta poiketen rangaistavaksi.14

Tällaista tulkintaa ei voitane pitää lainsäätäjän tarkoituksena, koska sivistysvaliokun-
ta ei ota lainkaan kantaa sanamuodon mahdollistamaan rangaistusalan laajentumiseen.
Koska 2 kohdan alkuosan sanamuoto mahdollistaa myös tulkinnan, jonka mukaan tekijän-
oikeutta suojaavan säännöksen rikkominen, olisi aikaisempaa laajemmin rangaistavaa,
olisi epäselvyys poistettava tulevien tekijänoikeuslain muutosten yhteydessä.

Joka tapauksessa tekijänoikeuslain 56 a §:n 1 momentin 2 kohdan viittaussäännös
tekee kysymyksessä olevasta blankorangaistussäännöksestä erittäin vaikeaselkoisen.
Perustuslaki- ja lakivaliokunnan huolta tekijänoikeuslainsäädännön vaikeaselkoisuu-
desta on siten pidettävä erityisen perusteltuna. Tavallisen kansalaisen on varmasti lä-
hes mahdotonta ymmärtää, mistä tarkalleen ottaen 2 kohdassa rangaistaan.

14 Haarmann s. 112.
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Sivistysvaliokunnan muutosta, jossa 2 kohdan osalta on poistettu törkeä tuottamus
rangaistavuuden edellytyksistä, voidaan näin ollen pitää perusteltuna. Lisäksi muu-
toksen tosiasiallinen merkitys tältä osin on rangaistavan alan supistamisen kannalta
käytännössä vähäinen, kun keskeiset tekijänoikeudelliset loukkaukset jäävät edelleen
myös törkeän tuottamuksellisina rangaistaviksi. Mikäli kuitenkin tuomioistuimeen tulisi
asia, jossa olisi kysymys ennen uuden lain voimaan tuloa tehdystä uuden 2 kohdan
mukaisesta törkeällä huolimattomuudella tehdystä rikkomuksesta, olisi se rikosoikeu-
dellisen lievemmän lain periaatteen mukaisesti hylättävä.

2.2. Piraattituotteiden maahantuonti ja kauttakulkutuonti

Momentin 3 kohdan mukaan rangaistavaa on niin sanottujen piraattituotteiden maa-
hantuonti tai kuljettaminen Suomen kautta edelleen kolmanteen maahaan. Maahan-
tuonti ja kauttakulkutuonti ovat rangaistavia sekä tahallisina että törkeän tuottamuk-
sellisina. Hallituksen esityksessä maahantuontia ja kauttakulkutuontia koskevissa pe-
rusteluissa rangaistavuuden edellytyksistä poistettiin yleisön keskuuteen levittäminen
ja siten myös yksityinen maahantuonti ja laittomien tuotteiden kauttakulkutuonti sää-
dettiin rangaistavaksi.15

Tämän kohdan osalta julkinen keskustelu oli lainsäädäntöä valmisteltaessa vilk-
kainta. Asiaa käsiteltiin varsin laajasti lain valmistelun eri vaiheissa. Keskeisin ongel-
ma oli yksityisen tuonnin kriminalisointi. Siihen puuttumista pidettiin ongelmallisena
ensinnäkin siksi, että yksityinen kopiointi on lähtökohtaisesti sallittua. Toisaalta yksi-
tyisen tuonnin valvomista pidettiin vaikeana, minkä puolestaan katsottiin osaltaan vai-
kuttavan heikentävästi yleiseen lainkuuliaisuuteen.16  Lisäksi huomiota kiinnitettiin
edellä esitetyin tavoin oikeusturvaongelmiin ja erityisesti näyttöongelmiin.

Aikaisemman oikeustilan aikana puuttuminen yksityisen henkilön maahan tuomiin
piraattituotteisiin oli lähes mahdotonta, kun oikeuskäytännössä oli katsottu, että noin
100 piraattitallennetta sai tuoda maahan laillisesti. Tällainen henkilö voi olla vain har-
voin perustellusti vilpittömässä mielessä ja tämän vuoksi lainsäädännöllä haluttiin
puuttua myös yksityisten tuomien laittomien piraattituotteiden maahantuontiin.

Lain valmisteluvaiheessa yksityisen maahantuonnin kriminalisointia kokonaan ei
kuitenkaan pidetty ongelman laajuus huomioon ottaen perusteltuna. Ongelmallisena
pidettiin nimenomaan levitystarkoituksen näyttämistä yksityisen tuonnin osalta ja tä-
män vuoksi tekijänoikeustoimikunnan mietinnössä ehdotettiin, että levittämistarkoi-
tuksessa tapahtuvana maahantuontina pidettäisiin yli 10 laittoman piraattituotteen maa-
hantuontia.17  Aidon vilpittömän mielen suojaamiseksi ehdotettiin vielä käännettyä to-
distustaakkaa yli 10 kappaleen maahantuonnin yhteydessä.

15 HE 28/2004 vp s. 131.
16 Mansala s. 8-9.
17 Komiteanmietintö 2002:5 s. 50.
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Hallituksen esityksessä katsottiin, että näyttöongelmia syntyisi todennäköisesti sii-
tä, olisiko teoskappaleet tuotu omaan käyttöön vai olisiko kyseessä muu laiton maa-
hantuonti. Tämän vuoksi esityksessä ei pidetty perusteltuna yksityisen ja muun maahan-
tuonnin erottelemista, vaan kaikki laiton piraattituotteiden maahantuonti ehdotettiin
rangaistavaksi.18  Juuri tähän perusteluun lakivaliokunta tarttui ja arvosteli sitä voi-
makkaasti lausunnossaan. Lakivaliokunta ei pitänyt tarpeellisena sitä, että laaja-alai-
sella kriminalisoinnilla yritetään ratkaista tuonnin tarkoitukseen liittyvät näyttöon-
gelmat.19  Laaja-alaista rangaistussäännöstä pidettiin ongelmallisena lisäksi sen vuok-
si, että lain valvonta olisi ollut vain sattumanvaraisesti mahdollista.

Samoihin ongelmiin oli perustuslakivaliokunta aikaisemmin antamassaan lausun-
nossa puutunut, jossa se piti maahantuonnin osalta hallituksen esitystä liian laajana
eikä se perustusvaliokunnan käsityksen mukaan vastannut parhaalla mahdollisella ta-
valla vaatimusta eri perusoikeuksien, lähinnä omaisuuden suojan ja rikosoikeudellisen
laillisuusperiaatteen, tasapainottamisesta.20   Vaikka lakivaliokunta piti rangaistavuu-
den alan laajentamista perusteltuna, se ei kuitenkaan pitänyt kaikenlaisen laittoman
maahantuonnin kriminalisoimista tarpeellisena ja ehdotti sivistysvaliokunnalle sään-
nöksen muuttamista siten, että rangaistussäännöksessä kiellettäisiin kappaleiden maa-
hantuonti kappaleen asemesta.21

Lakivaliokunta kiinnitti lisäksi huomiota siihen, että rangaistavaksi säädetyn teon
täytti jo se, että henkilön olisi perustellusti syytä epäillä tuotteen laillista alkuperää.
Tämä puolestaan olisi edellyttänyt sekä tietoisuutta siitä, missä olosuhteissa teoksen
kappale on valmistettu ja toisaalta sitä, mitä Suomen lainsäädännössä käsillä olevissa
olosuhteissa teoksen kappaleen valmistamisesta säädetään. Näiden seikkojen vuoksi
lakivaliokunta korosti lausunnossaan, että epäilykynnys voi olla käsillä vasta silloin,
kun jokin tavanomaisesta ostotapahtumasta selvästi poikkeava seikka jokseenkin yk-
siselitteisesti osoittaa kyseessä olevan laittomasti valmistettu teoskappale.22  Tämän
tarkemmin lakivaliokunta ei selitä sitä, mikä voisi olla tällainen selvästi poikkeava
seikka. Luontevana voitaneen kuitenkin pitää sitä, että kaikenlainen tiskin takaa myy-
minen on omiaan herättämään epäilyn tuotteen laillisesta alkuperästä. Vastaavasti nor-
maalista laillisen tavaran myyntipaikasta, esimerkiksi tavaratalosta, ostettua tuotetta
voi pitää laillisena, vaikka sitä myytäisiinkin huomattavan halvalla. Laittoman maahan-
tuonnin osalta sivistysvaliokunta hyväksyi lakivaliokunnan muutosehdotukset sellai-
senaan.23

Yksityisen maahantuonnin kriminalisoiminen perustuu, kuten edellä on todettu, yksin
kansalliseen tarpeeseen. Tekijänoikeusdirektiivi ei edellyttänyt yksityisen maahan-
tuonnin kriminalisointia. Euroopan unionin tuoteväärennysasetuksella (EY N:o 1383/

18 HE 28/2004 vp s. 71.
19 LaVL 5/2005 vp s. 6.
20 PeVL 7/2005 vp s. 7.
21 LaVL 5/2005 vp s. 7.
22 LaVL 5/2005 vp s. 6.
23 SiVM 6/2005 vp s. 13.
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03) ei myöskään voida puuttua yksityiseen maahantuontiin, koska menettelyä ei so-
velleta tuontiin, jonka arvo jää alle tullittomuudelle säädetyn rajan ja jossa ei ole viit-
teitä kaupallisesta toiminnasta.24

Laitonta maahantuontia koskevaa tekijänoikeuslain säännöstä täsmennettiin lisäksi
siltä osin kuin laittomia tuotteita tuodaan Suomeen edelleen kolmanteen maahan
kuljetettavaksi. Rangaistavaa on sellainen Suomen alueelle tapahtuva tuonti, jossa lait-
tomasti valmistettua teoksen kappaletta ei tuoda yleisön keskuuteen levitettäväksi tai
muuten maahan, vaan jossa teoskappale tuodaan Suomen alueelle Suomen kautta edel-
leen kolmanteen maahan kuljetettavaksi. Tällaiset teoskappaleet voisivat olla Suo-
messa vapaa-alueella, vapaavarastossa, jälleenviennin kohteena, ulkoiseen passitukseen
asetettuja, tullivarastossa, sisäisen jalostuksen menettelyssä tai väliaikaisesti maahan
tuotuja taikka muutoin tullivalvonnassa.25  Aikaisemman säännöksen perusteella oli
jäänyt epäselväksi, oliko tällainen kauttakulkutuonti rangaistavaa vai ei.26  Esimerkik-
si Kouvolan hovioikeus on 15.10.2003 antamassaan ratkaisussaan katsonut, ettei 15.000
CD:n kuljettaminen Moskovasta Tukholmaan ollut rikos, koska levyjä ei ollut tuotu
Suomeen. Lisäksi hovioikeus katsoi, ettei voimassa olleessa lainsäädännössä ollut sää-
detty rangaistavaksi kauttakulkutuontia, koska tekijänoikeuslain muutosehdotuksessa
tällaista lisäystä oli ehdotettu.27

2.3. Rajoitussäännös

Hallituksen esityksessä ehdotettiin tekijänoikeusrikkomusta koskevaan 56 a §:n 2 mo-
menttiin lisäystä, jonka mukaan muutaman kappaleen valmistaminen 11 §:n 5 mo-
mentin vastaisesti yksityistä käyttöä varten laittomasti valmistelusta teoskappaleesta
tai laittomasti yleisölle levitetystä teoksesta jätettäisiin tekijänoikeusrikkomuksen ul-
kopuolelle.28  Aikaisemmin tekijänoikeus-rikkomussäännöksen ulkopuolelle oli jätet-
ty lain muutoksella 418/1993 tietokoneohjelman kopioiminen yksityiseen käyttöön ja
lain muutoksella 250/1998 tietokannan kopioiminen yksityiseen käyttöön.29

Tekijänoikeuslain 11 §:n 5 momentissa on rajoitussäännöksen soveltuvuuden ylei-
nen edellytys eli niin sanottu laillisen lähteen vaatimus. Sen mukaan tekijänoikeuslain
rajoitussäännösten nojalla ei saa valmistaa kappaletta sellaisesta teoksesta, joka on
valmistettu tai saatettu yleisön saataviin 2 §:n vastaisesti. Laillisen lähteen vaatimus
rajoittaa kaikkea rajoitussäännösten mukaista teosten hyödyntämistä, joka edellyttää
kappaleen valmistamista, mutta ei teoksen esittämistä tai teoskappaleen näyttämistä.
Laillisen lähteen vaatimusta ei kuitenkaan sovelleta tekijänoikeusdirektiivin edellyttä-

24 HE 28/2004 vp s. 71.
25 HE 28/2004 vp s. 132.
26 HE 28/2004 vp s. 71.
27 Kouvolan hovioikeus 15.10.2003 nro 1128 (R 02/788).
28 HE 28/2004 vp s. 132.
29 SiVM 2/1993 vp ja HE 170/1997 vp.
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män 11 a §:n mukaiseen tilapäiseen kappaleen valmistamiseen, 16 §:n ja 16 a-c §:n
mukaisiin kirjastojen, arkistojen ja museoiden tiettyjen teoskappaleiden sekä eloku-
vien arkistointiin liittyvään kappaleiden valmistamiseen, 22 §:n mukaiseen oikeuteen
käyttää sitaattia ja 25 d §:n mukaiseen oikeuteen käyttää teosta oikeudenhoidon tai
yleisen turvallisuuden sitä vaatiessa tai radio tai televisio-ohjelman lähettäjän lakiin
perustuvan säilytysvelvollisuuden täyttämiseen.

Rajoitussäännöstä sovelletaan myös yksityiseen käyttöön tapahtuvaan kopiointiin.30

Tämä johtaa siihen, että yksityisellä on oikeus kappaleen valmistamiseen tekijänoikeus-
lain 12 §:n 1 momentin mukaisesti julkistetusta teoksesta vain, jos hän myös tietää
teoksen olevan laillinen.31  Vaikka laillisen lähteen vaatimusta sovelletaan yksityiseen
kopiointiin, ei muutaman kappaleen valmistaminen yksityistä käyttöä varten ole
tekijänoikeuslain 56 a §:n 2 momentin rajoitussäännöksen nojalla rangaistavaa. Tä-
män ristiriidan vuoksi perustuslakivaliokunta ja lakivaliokunta pitivät välttämättömä-
nä, että muutaman kappaleen valmistaminen 12 §:n nojalla rajataan tuottamuksesta
riippumattoman seuraamusvastuun ulkopuolelle.32  Laillisen lähteen vaatimuksen ulot-
taminen yksityiseen kopiointiin on Suomen kansallinen ratkaisu. Direktiivi ei olisi sitä
edellyttänyt, mutta sivistysvaliokunnan mietinnössä todetaan, että komissio olisi tuke-
nut tällaista lainsäädäntöratkaisua ja niinpä laillisen lähteen vaatimus ulotettiin Suo-
messa koskemaan myös yksityistä kopiointia.33

3. Tekijänoikeusrikos

Rikoslain 49 luvun 1 §:ssä on määritelty tekijänoikeusrikoksen tunnusmerkistö. Pykä-
län 1 momentin mukaan rangaistavaa on, kuten aikaisemmankin lain aikana,
tekijänoikeuslain säännösten loukkaaminen ansiotarkoituksessa ja siten, että menette-
ly on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa loukatun oikeuden halti-
jalle. Pykälän ensimmäisen momentin 6 kohtaisessa luettelossa on lueteltu ne tekijän-
oikeuden kohteet, joista jotakin on loukattava. Tältä osin säännökseen ei tehty muita
muutoksia kuin se, että kohtaan 2 lisättiin kansanperinteen esitys tekijänoikeuslain 45
§:ään tehdyn vastaavan muutoksen vuoksi.

WIPO:n esitys- ja äänitesopimus edellytti tallentamattomien ja äänitallenteille
tallennettujen kansanperinteen esitysten suojaamista. Tekijänoikeuslain 45 §:n 1 mo-
mentin säännöksellä suojataan lisäksi kuvatallenteelle tallennettuja kansanperinteen
esityksiä, mutta tältä osin suoja on vain kansallista.34

Muuten säännöstä on tulkittava kuten aikaisemminkin. Haitalla ja vahingolla tar-
koitetaan siten sekä aineellista että aineetonta vahinkoa. Kun menettelyn on oltava

30 HE 28/2004 vp s. 82.
31 PeVL 7/2005 vp s. 4.
32 PeVL 7/2005 vp s. 5.
33 SiVM 6/2005 vp s. 5.
34 HE 28/2004 vp s. 111.



273

omiaan aiheuttamaan haittaa tai vahinkoa, ei tosiasiallisen vahingon aiheutumista
edellytetä. Sama koskee myös ansiotarkoitusta. Oikeuskäytännössä on vahvistettu tämä
hallituksen esityksestä 94/1993 vp35  ilmenevä periaate ja katsottu muun muassa kirppu-
torilla tapahtuneen myynnin osalta, että olennaista on ollut myyjän pyrkimys, eikä se
onko myyjä lopulta saanut myynnistä tuloja.36

Pykälän 2 momenttiin lisättiin samalla tavoin kuin tekijänoikeusrikkomukseenkin
kauttakulkutuontia koskeva säännös. Tällaiset teoskappaleet voisivat olla, kuten edel-
lä on todettu, Suomessa vapaa-alueella, vapaavarastossa, jälleenviennin kohteena, ul-
koiseen passitukseen asetettuja, tullivarastossa, sisäisen jalostuksen menettelyssä tai
väliaikaisesti maahan tuotuja taikka muutoin tullivalvonnassa.37

Pykälän uudeksi 3 momentiksi ehdotettiin erityistä rangaistussäännöstä tietoverkoissa
tai tietojärjestelmien avulla tehtävien tekijänoikeutta loukkaavien toimien rankaisemi-
seksi. Yleensä tekijänoikeuden loukkaukset tapahtuvat niin sanottujen vertaisverkkojen
välityksellä tai FTP-tiedonsiirtoprotokollaa käyttävillä palvelimilla. Näitä loukkauk-
sia pidetään nykyään jo tallennepiratismiakin haitallisempana, koska vertaisverkkojen
ja nopeiden tiedonsiirtoyhteyksien avulla on mahdollista jakaa vielä julkaisematonta
materiaalia nopeasti ja laajalle käyttäjäkunnalle.38

Aikaisemmin voimassa olleen lain aikana tällaiseen superjakeluun ei voitu puuttua
kahdesta syystä. Ensinnäkin tällaisen rikoksen tutkiminen oli lähes mahdotonta, kos-
ka operaattorit eivät luovuttaneet poliisille niin sanottujen dynaamisten IP-numeroi-
den haltijatietoja. Hallituksen esityksen (HE 28/2004 vp) laatimisen jälkeen on poliisi-
lain 36 §:ää tältä osin on muutettu lailla 552/2004, jonka mukaan poliisilla on oikeus
saada teleyritykseltä yhteystiedot teleliittymästä, jota ei mainita julkisessa luettelossa,
tai telepäätteen muut yksilöivät tiedot, jos tietoja yksittäistapauksessa tarvitaan polii-
sille kuuluvan tehtävän suorittamiseksi.

Lain säätämisvaiheessa hallintovaliokunta kuitenkin kiinnitti huomiota siihen, ettei
säädetyllä poliisilain 36 §:n 2 momentilla anneta oikeutta televalvontaan, josta sääde-
tään yksin pakkokeinolaissa.39  Poliisilain käytännön merkitys tekijänoikeusrikosten
ja -rikkomusten tutkinnassa onkin vähäinen, koska poliisilain 36 §:n 2 momentin so-
veltamisedellytyksenä on, että henkilöä epäillään rikoksesta, josta säädetyn ankarimman
rangaistuksen tulee olla vähintään kuusi kuukautta vankeutta. Näin ollen säännöstä ei
ole voinut soveltaa tekijänoikeusrikkomuksen selvittämiseen, koska tekijänoikeus-
rikkomuksesta säädetty ankarin rangaistus on sakkoa.

Toisena ongelmana oli tekijänoikeusrikoksen tunnusmerkistön soveltamisedel-
lytyksenä oleva ansiotarkoitus, joka oli olemassa vain harvoin tietoverkoissa tehdyis-
sä rikoksissa.40  Yhdessä Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 1999:115 on ollut

35 HE 94/1993 vp s. 213.
36 Helsingin hovioikeus 25.9.2003 nro 2841 (R 02/949).
37 HE 28/2004 vp s. 132.
38 HE 28/2004 vp s. 72.
39 HaVL 9/2004 vp s. 5.
40 HE 28/2004 vp s. 72.
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kysymys sähköisestä postilaatikosta, jonka käyttäjiksi pääsemisen edellytyksenä oli
ollut, että käyttäjä oli tuonut postilaatikkoon tekijänoikeudellisesti suojattuja tietokone-
ohjelmia. Tätä vastaan käyttäjä oli saanut kopioida postilaatikosta siellä olleita tietokone-
ohjelmia.

Tässä tapauksessa Korkein oikeus katsoi menettelyn ansiotarkoituksessa tehdyksi
muun ohella sen vuoksi, kun postilaatikon ylläpitäjä ja käyttäjät olivat vaihtokaupalla
saaneet suuren määrän tietokoneohjelmia käyttöönsä tai tietokoneohjelmien kopiota.
Tämä Korkeimman oikeuden tapaus luonnollisestikin poikkeaa tämän päivän vertais-
verkkolevityksestä, jossa käyttäjien piiri on huomattavasti laajempi ja pääsy vapaam-
pi kuin Korkeimman oikeuden käsittelemässä tapauksessa.

Lain muutoksen jälkeen 28.2.2006 annetussa Tuusulan käräjäoikeuden lainvoimai-
sessa ratkaisussa on tuomittu henkilö vertaisverkkolevityksestä.41  Ratkaisussa kärä-
jäoikeus perusteli ansiotarkoitusta seuraavasti: ”…vaikka X:n ei ole edes väitettykään
saaneen tiedostojen jakamisesta rahaa, hänen toimintansa keskeinen tarkoitus on ol-
lut, että hän on voinut vastikkeetta kerryttää itselleen huomattavan määrän kokonai-
suudessaan suhteellisen arvokkaita musiikkitiedostoja.” Näillä perusteilla käräjäoikeus
katsoi X:n käyneen kauppaa musiikkitiedostoilla ja toimineen ansiotarkoituksessa.

Tuusulan käräjäoikeuden ratkaisu on mielenkiintoinen ja antaa vaikutelman siitä,
että toiminta vertaisverkkojen välityksellä olisi ollut rangaistavaa jo ennen lainmuutos-
takin. Toisaalta käräjäoikeuden ratkaisussa nimenomaisesti todetaan, että toiminnan
onnistumisen edellytyksenä oli nimenomaan se, että käyttäjä asettaa riittävän määrän
musiikkitiedostoja muiden käyttäjien saataville, mikä osaltaan osoittaa juuri ansio-
tarkoituksen ilmenemistä. Se, miten tämä vastavuoroisuuden toteutuminen tarkkaan
ottaen X:n toiminnassa oli ilmennyt, ei käy ilmi käräjäoikeuden ratkaisusta eikä oikein
syyttäjän syytteestäkään.

Syytteen perusteella vastavuoroisuuden toteutuminen olisi mielestäni pitänyt ta-
pahtua siinä vaiheessa, kun X on kopioinut musiikkitiedostoja omalle kovalevylleen,
jolta hän on sitten jakanut niitä eteenpäin. Tämän kovalevylle kopioimisen edellytyk-
senä olisi siis pitänyt olla nimenomaan, näiden kopioitujen musiikkitiedostojen laitta-
minen edelleen levitykseen. Tämä kuvio ei kuitenkaan mielestäni selkeästi ilmene
käräjäoikeuden ratkaisusta, mikä kuitenkin on ollut rangaistavuuden ehdoton edelly-
tys, koska teko oli tehty aikana, jolloin menettely oli ollut tekijänoikeusrikoksena vain
ansiotarkoituksessa rangaistavaa. Tältä osin ongelmien olisi pitänyt lain muutoksen
jälkeen poistua.

4. Hyvitys ja korvaus

Hallituksen esityksessä hyvitystä ja korvausta koskevaan 57 § pykälän soveltamisalaa
ehdotettiin laajennettavaksi siten, että hyvitysvelvollisuus koskisi myös tekijänoi-

41 Tuusulan käräjäoikeus 28.2.2006 nro 267 (R 05/1246).
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keusrikkomusta koskevan säännöksen soveltamisalan laajentamisesta eli maahantuontia
ja kauttakulkutuontia.42  Ehdotuksen mukaan kappaleen yksityiseen käyttöön lain-
vastaisesti kopioinut henkilö olisi voitu tuomita tuottamuksesta riippumatta suoritta-
maan tekijänoikeuslain 57 §:n 1 momentin nojalla hyvitystä tai lain 58 §:n nojalla
menettämisseuraamukseen.

Huomioon ottaen kappaleen alkuperän selvittämiseen liittyvät vaikeudet perustus-
lakivaliokunta katsoi, että muutaman kappaleen valmistaminen yksityiseen käyttöön
tulisi rajata tuottamuksesta riippumattoman seuraamusääntelyn ulkopuolelle.43  Perus-
tuslakivaliokunnan kannanotot huomioiden sivistysvaliokunta päätyi ehdottamaan, että
hyvitysvelvollisuuden ulkopuolelle kuitenkin jäisivät vain tapaukset, joissa on ilmeis-
tä, että kappaleen valmistaminen olisi tapahtunut ilman tietoa kopioitavan aiheiston
laittomuudesta.44  Tällä täsmennyksellä oli tarkoitus jättää laittomasti esimerkiksi vertais-
verkoissa jaettu aineisto tekijänoikeuslain 57 §:ssä säädetyn korvausvastuun piiriin.

Vastaava muutos tehtiin menettämisseuraamusta koskevaan tekijänoikeuslain 58 §:ään.
Lisäksi tekijänoikeuslain 57 §:n 3 momentissa säädetty korvausvelvollisuus menetyk-
sestä, kärsimyksestä ja muusta haitasta ehdotettiin koskemaan myös tekijänoikeuslain
56 a §:n 1 momentissa kiellettyä maahantuontia ja kauttakulkutuontia. Vastaavasti
menettämisseuraamusta koskevaa 58 §:ää ehdotettiin muutettavaksi edellä esitetyn
rajauksen lisäksi niin, että myös Suomen kautta edelleen kolmanteen maahan kuljetet-
tavaksi aiotut kappaleet voitaisiin määrätä hävitettäväksi. Lisäksi momenttia ehdotet-
tiin muutettavaksi teknisen suojauksen purkuvälineen osalta, mutta en puutu muutok-
seen tältä osin, koska en käsittele suojauksen purkuvälinettä koskevia säännöksiä tar-
kemmin.

Aikaisemman lain aikana ongelmaksi oli tosinaan muodostunut menettämisseuraa-
musta koskeva menettely. Jotkut syyttäjät olivat nimittäin katsoneet, ettei hävittämis-
vaatimusta voinut laillisesti esittää eikä ratkaista rangaistusvaatimusmenettelyssä.45

Ongelman poistamiseksi ehdotettiin, että hävittämisvaatimuksen voisi antaa rangaistus-
määräyksen antaja niissä tapauksissa, joissa seuraamuskin voidaan määrätä rangais-
tusvaatimusmenettelyssä.

5. Tekijänoikeusdirektiivin edellyttämät muutokset

Tekijänoikeusdirektiivin 8 artiklassa on säännökset seuraamuksista ja oikeussuojakei-
noista. Artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on velvollisuus säätää asianmukai-
set seuraamukset ja oikeussuojakeinot direktiivissä säädettyjen oikeuksien ja velvolli-
suuksien loukkauksista. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhtaisia ja vakuut-

42 HE 28/2004 vp s. 133.
43 PeVL 7/2005 vp s. 5.
44 SiVM 6/2005 vp s. 13.
45 Mansala s. 6.
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tavia. Artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että loukatuilla
oikeudenhaltijoilla on mahdollisuus nostaa vahingonkorvauskanne ja/tai hakea kiel-
toa tai määräystä sekä tarvittaessa loukkaavan aineiston takavarikointia. Artiklan 3
kohdan mukaan oikeudenhaltijoilla tulee olla lisäksi mahdollisuus hakea kieltoa sel-
laisia aineiston välittäjiä vastaan, joiden palveluita kolmas osapuoli käyttää tekijän-
oikeuden tai sen lähioikeuden rikkomiseen.46

Hallituksen esityksessä todettiin, että tekijänoikeuslain voimassa olleet säännökset
yhdessä rikos- ja prosessioikeudellisen säännöstön kanssa riittävät täyttämään direktiivin
1 ja 2 kohdan edellytykset.47  Direktiivin 3 kohdan osalta hallituksen esityksessä viitat-
tiin oikeudenkäymiskaaren 7 luvun turvaamistoimia koskeviin säännöksiin erityisesti
luvun 3 §:ään, todistelun turvaamista teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa
annettuun lakiin, pakkokeinolain 4 luvun 1 §:n takavarikkosäännökseen ja tietoyhteis-
kunnan palveluista annettuun lakiin.48  Edellä mainittujen prosessioikeudellisten sään-
nösten ja tekijänoikeuslain 60 a §:ään ehdotetun tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoa-
misesta tehdyn viittaussäännöksen nojalla hallituksen esityksessä katsottiin, että mai-
nitut säännökset täyttivät yhdessä direktiivin vaatimukset.49

Hallituksen esityksen ollessa lakivaliokunnan käsittelyssä Helsingin käräjäoikeus
antoi turvaamistoimea koskevassa asiassa 21.12.2004 ratkaisun, jossa se katsoi, ettei
hakija ollut esittänyt vaadettaan oikeutetuksi, minkä vuoksi oikeudenkäymiskaaren 7
luvun 3 §:n mukainen vaade-edellytys ei täyttynyt ja käräjäoikeus hylkäsi hakemuk-
sen.50  Hovioikeus katsoi, ettei tekijänoikeusdirektiivillä ollut tulkintavaikutusta ja että
vaade-edellytys ei ollut täyttynyt eikä muuttanut käräjäoikeuden ratkaisun lopputu-
losta.51  Hovioikeuden mukaan direktiivillä ei ollut tulkintavaikutusta, koska ”hori-
sontaalisuhteissa tulkintavaikutus ei voi johtaa kansallisessa oikeudessa ennestään
täysin sääntelemättömien, aivan uusien yksityisoikeudellisten velvollisuuksien tai vas-
tuiden asettamiseen yksilöille.” Ratkaisu annettiin yksityisoikeudellisessa riidassa ja
tilanteessa, jossa direktiivin täytäntöönpano määräajassa oli laiminlyöty. Mainituissa
olosuhteissa annettu ratkaisu oli mielestäni perusteltu.

Käräjäoikeuden ratkaisun antamisen jälkeen lakivaliokunta joutui pohtimaan
direktiivin täyttymisen edellytyksiä uudelleen ja päätti ehdottaa tekijänoikeuslakiin
uusia säännöksiä tekijänoikeutta loukkaavan aineiston saannin estämiseksi.52

Tekijänoikeuslain 60 a §:ään ehdotettiin otettavaksi säännös, jonka perusteella tuo-
mioistuin voi määrätä teleoperaattorin luovuttamaan liittymän yhteystiedot tekijälle ja
hänen edustajalleen. Tiedot on luovutettava vain siitä liittymästä, josta saatetaan ylei-
sön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman tekijän suostumusta. Luovu-

46 Olen tässä maininnut direktiivin velvoitteet vain siltä osin kuin ne koskevat käsittelemääni aihetta.
47 HE 28/2004 vp s. 45.
48 HE 28/2004 vp s. 45-46.
49 HE 28/2004 vp s. 134.
50 Helsingin käräjäoikeus 21.12.2004 nro 31693 (04/22468).
51 Helsingin hovioikeus 2.6.2005 nro 1858 (S 05/448).
52 LaVL 5/2005 vp s. 8.
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tuspyynnössä on osoitettava, että kysymyksessä on tällainen aineisto.53  Koska kysy-
mys on säännöksestä, jossa määrätään luovuttamaan tietoja yksityiselle, tietoja voitai-
siin kuitenkin luovuttaa vain siinä tapauksessa, että liittymästä saatetaan yleisön saataviin
tekijän oikeuksien kannalta merkittävä määrä suojattua aineistoa.54  Lakivaliokunta ei
yksilöi, millainen käyttö ylittäisi merkittävyyskynnyksen. Käytön merkittävyyttä
arvioidessa ratkaisu on tehtävä kokonaisarvioinnin perusteella ja samalla on otettava
huomioon toimenpiteestä aiheutuvat haitat ja oikeudenhaltijan intressit.55  Jos merkittä-
vyyskynnys ei ylity, tekijän tai hänen edustajansa on käännyttävä poliisin puoleen,
jolla voi olla edellä selostetun poliisilain säännöksen nojalla paremmat mahdollisuu-
det toimia.

Tietojen luovuttamista koskevaan asiaan sovelletaan oikeudenkäymiskaaren 8 lu-
vun säännöksiä hakemusasioiden käsittelystä. Tämä menettelyä koskeva säännös voi
merkittävästi vaikeuttaa oikeudenhaltijoiden mahdollisuuksia saada nopeasti tietoja
oikeuden loukkaajasta.56  Pykälän toisessa momentissa on viittaussäännös sähköisen
viestinnän tietosuojalain säännöksiin, jotka koskevat viestinnän luottamuksellisuutta,
yksityisyyden suojaa, viestien ja tunnistamistietojen käsittelyä, tietoturvaa, ohjausta ja
valvontaa, pakkokeinoja sekä rangaistuksia.

Koska säännöksessä asetetaan operaattoreille niiden normaalitoiminnasta poikkea-
va velvollisuus, on 3 momentissa säännökset operaattorin oikeudesta kuluihin ja kor-
vauksiin. Yhteystietoja pyytäneellä on velvollisuus korvata operaattorille tietojen luo-
vuttamisesta aiheutuneet vahingot.57  Kun ajatuksena on, ettei sääntelystä aiheutuisi
operaattorille kuluja, katsoisin korvausvelvollisuuden koskevan myös oikeudenkäyn-
tikuluja, vaikka säännöksen perusteella se jääkin hiukan epäselväksi.

Tekijänoikeuslain 60 b §:ssä on säännökset tekijän ja hänen edustajan oikeudesta
ajaa kannetta loukkauksen jatkamisen kieltämiseksi sitä vastaan, joka saattaa loukkaa-
vaksi väitettyä aineistoa yleisön saataviin. Kiellon määräämisen edellytyksenä on, että
kieltoa on vaadittu. Kun kieltoa on vaadittu, on tuomioistuimella velvollisuus määrä-
tä, että aineiston saattaminen yleisön saataviin on lopetettava. Kieltokannetta voidaan
ajaa vain sitä vastaan, joka saattaa tekijänoikeutta loukkaavaa aineistoa yleisön saataviin.
Kieltotuomio ei siten voi kohdistua esimerkiksi aineistoa välittävään operaattoriin.58

Tuomioistuin voi asettaa määräyksen tehosteeksi uhkasakon.
Helsingin hovioikeus on Riisuttu mies -nimistä elokuvaa koskevassa ratkaisussaan

antanut tekijänoikeuslain 60 b §:n mukaisen kiellon.59  Ratkaisussa hovioikeus katsoi,
että käräjäoikeudessa esitetty ratkaisun lainvoimaiseksi tuloon rajattu vaatimus, ei es-

53 LaVL 5/2005 vp s. 8.
54 LaVL 5/2005 vp s. 8-9.
55 Harenko, Niiranen ja Tarkela s. 542.
56 Harenko, Niiranen ja Tarkela s. 543.
57 LaVL 5/2005 vp s. 9.
58 Harenko, Niiranen ja Tarkela s. 546.
59 Helsingin hovioikeus 31.1.2007 nro 271 (S 06/2018).
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tänyt vaatimuksen tutkimista hovioikeudessa ja hovioikeus kielsi sakon uhalla eloku-
van levityksen jatkamisen.60

Keskeyttämismääräystä koskevat säännökset ovat tekijänoikeuslain 60 c §:ssä. Py-
kälän 1 momentissa on säännökset keskeyttämismääräyksen antamisesta kieltokannetta
koskevan oikeudenkäynnin aikana ja 2 momentissa silloin kun kieltokannetta ei vielä
ole nostettu. Määräys voidaan antaa, jollei sitä pidetä kohtuuttomana huomioon ottaen
aineistoa yleisön saataviin saattavan henkilön, välittäjän ja tekijän edut. Pykälän mu-
kainen keskeyttämismääräys edellyttää, että aineistoa edelleen pidetään yleisön saata-
villa. Mitään jälkikäteismääräystä ei siten voi saada.

Kun 2 momentin mukaista kieltokannetta ei ole vielä määräystä haettaessa edes
nostettu edellyttää keskeyttämismääräyksen antaminen edellä mainittujen edellytys-
ten lisäksi sitä, että tekijän oikeuksien vakava vaarantuminen olisi ilmeistä. Käytän-
nössä tämä edellyttää näyttöä huomattavista taloudellisista menetyksistä.61  Määräystä
ei voisi antaa kuulematta sitä, jolle määräys olisi tarkoitus antaa ja sitä, joka saattaa
loukkaavaksi väitettyä aineistoa yleisön saataviin. Tuomioistuimen 2 momentin no-
jalla antama määräys raukeaisi, jos kieltokannetta ei olisi nostettu kuukauden kuluessa
määräyksen antamisesta.

Pykälän 4 momentin perusteella keskeytysmääräyksen hakija voidaan velvoittaa
korvaamaan määräyksen kohteeksi joutuneen eli operaattorin ja teleliittymän haltijan
kulut ja määräyksen täytäntöönpanosta aiheutunut vahinko, jos kieltokanne hylätään
tai keskeyttämismääräys 2 momentin nojalla raukeaa.

Lakivaliokunnan ehdottamien muutosten jälkeen tekijänoikeuslaki täyttää selvästi
paremmin direktiivin edellyttämät vaatimukset. Direktiivin edellyttämä oikeussuoja-
keinojen tehokkuus voi kuitenkin muodostua ongelmaksi hakemusasioita koskevan
menettelyn noudattamisen vuoksi. Hakemusasioiden menettely voi nimittäin olla liian
kankea internetin välityksellä leviävän tekijän oikeuksia loukkaavan aineiston leviä-
misen estämiseen.

Säännösten perusteella on mielestäni lisäksi epäselvää, olisiko keskeytysmääräyksen
saaminen ollut uusienkaan säännösten perusteella mahdollista Helsingin käräjäoikeu-
dessa ja hovioikeudessa käsitellyssä turvaamistoimiasiassa. Tapauksessa oli kysymys
191 kappaleesta musiikkiteoksia, mitä määrää ei ehkä voitane pitää merkittävänä, ja
toisaalta keskeytysmääräyksen antaminen ei ehkä olisi ollut kohtuullista yleisön saa-
taviin saattavan henkilön, välittäjän tai tekijänoikeuksienkaan kannalta. Ratkaisun asia-
kirjojen perusteella näyttäisi myös siltä, että laittomat kopiot eivät olleet enää hakemuk-
sen jättöhetkellä yleisön saatavilla62 , mikä on taas säännöksen soveltamisen ehdoton
edellytys. Tapauksen tosiseikkojen valossa mielestäni jää epäselväksi myös tekijän-

60 Hovioikeuden ratkaisu ei ole tätä kirjoitettaessa vielä lainvoimainen, mutta Helsingin Sanomien
internetsivujen 28.3.2007 artikkelin perusteella ratkaisuun ei haettane muutoksenhakulupaa, koska kä-
sikirjoittaja ja elokuvan oikeudet omistava yhtiö ovat päässeet sopimukseen elokuvan muista levitys-
tavoista. http://www.hs.fi/kulttuuri/artikkeli/Riisuttu+mies+ei+palaa+valkokankaalle/1135226156613

61 LaVL 5/2005 vp s. 10.
62 Helsingin käräjäoikeuden päätöksen 21.12.2004 nro 31693 liite A.
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oikeuksien vakava vaarantuminen eli lakivaliokunnan tarkoittama huomattava talou-
dellinen menetys.

Ratkaisun osalta on todettava, että turvaamistoimihakemuksen vastapuoli katsoi
vastauksessaan, että turvaamistoimiasian avulla hakijoina toimineet tekijänoikeus-
järjestöt pyrkivät selvittämään, oliko Suomen ratkaisuhetkellä voimassa ollut oikeus
sopusoinnussa yhteisönoikeuden ja erityisesti tekijänoikeusdirektiivin kanssa.63  Tämä
seikka oli varmasti tekijänoikeusjärjestöjen hakemuksen taustalla, sillä edellä maini-
tut seikat huomioon ottaen rohkenen varovaisesti epäillä, olisivatko kysymyksessä
olevaan tapaukseen soveltuneet uudetkaan säännökset. Näistä seikoista taas herää ky-
symys, onko tekijänoikeuslaissa säädetyt seuraamukset ja oikeussuojakeinot vieläkään
tekijänoikeusdirektiivin edellyttämällä tavalla tehokkaita, oikeasuhtaisia ja vakuuttavia.

Toisaalta nyt kun direktiivi on täytäntöönpantu, on tuomioistuimilla velvollisuus
tulkita tekijänoikeuslakia direktiivin sanamuodon ja päämäärän mukaisesti jäsen-
valtioiden lojaliteettivelvollisuuden perusteella. Direktiivin tulkintavaikutuksen perus-
teella tekijänoikeuslain 60 a-c §:t saattaisivat tulla sovellettavaksi edellä esitetyn kal-
taisessa tapauksessa, vaikka tekijänoikeuslain säännökset eivät sitä näyttäisi välttä-
mättä sallivan. Tämän vuoksi tekijänoikeuslain säännösten soveltamista on syytä seu-
rata. Mikäli direktiivin päämäärät eivät näytä toteutuvan, on se otettava huomioon
tekijänoikeuslain kehittämistyössä.
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