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VAKAVASTI OTETTAVA (VA)IVA – 
 TEKIJÄNOIKEUDELLISIA HUOMIOITA 
PARODIASTA*

Anette Alén-Savikko 
Referee-artikkeli

”The fact that parody can claim legitimacy for some appropriation does not,  
of course, tell either parodist or judge much about where to draw the line.” 1

1 Aluksi

Digitaalinen ympäristö mahdollistaa entistä monipuolisemmin olemas-
sa olevien teosten hyödyntämisen, muokkauksen ja remix-käytännöt 
sekä yhteiskunnallisen osallistumisen ja itseilmaisun tietoverkkojen 
välityksellä.2 Omalta osaltaan myös parodia käsitteenä ja käytäntönä 
on jatkuvassa liikkeessä. Saadessaan jälleen uusia kulttuurisia ulottu-
vuuksia ja ilmenemismuotoja parodia kohtaa entistä useammin juri-
diikan.3

* Kiitän kommenteista FT Sanna Nyqvistiä, ”Taide, tekijyyden muutos ja teki-
jänoikeus” -tutkimusprojektin johtajaa. Tämä kirjoitus on oma avaukseni em. pro-
jektissa, jota rahoittavat Emil Aaltosen säätiö ja Suomen Akatemia. Lisäksi kiitän 
tarkkanäköisyydestä dosentti, TkT, OTK Olli Pitkästä.

1 Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569 (1994).
2 Jütte 2016, 11; Ficks 2015, 322; Navas ym. 2015; Mylly 2015a, 1106; Brun-

cevic 2009; Hietanen 2009, 149; Oesch ym. 2008; Rautiainen 2007, 115; Netanel 
1996; KOM(2015) 626 lopull.; KOM(2011) 287 lopull., 13; KOM(95) 382, 65.

3 Kirjoituksen lähtökohtana on tarkastella parodiaa tekijänoikeuslain valossa, 
ja oletuksena on, ettei kysymys ole vain yksityisestä käytöstä vaan tarkoituksena 
on saattaa parodia yleisön saataviin. Teoksia voidaan toki lisensoida parodiakäyt-
töön – joskin tämä ei monesti ole käytännössä mahdollista tai sen vaatiminen olisi 
kohtuutonta tms.; tekijät ja oikeudenhaltijat voivat myös suhtautua parodiaan kiel-
teisesti. Ks. mm. Hietanen 2009, 149; Babiskin 1994, 196, 202; Goldstein 2001, 
300; Parody & Pastiche (Erickson): http://copyrightuser.org/topics/parody- and-
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Tämä kirjoitus käsittelee parodian oikeudellistamista Suomen ja 
EU-oikeuden valossa. Tarkastelussa ovat etenkin tekijänoikeudelliset 
kysymykset, kuten parodian epäitsenäinen luonne tai tekijänkunnian 
suhde siihen, että parodinen ilmaisu voi koetella siinä hyödynnetyn 
teoksen tekijän arvomaailmaa. Kirjoitus pyrkii yhtäältä valottamaan 
sitä, miltä parodia näyttää oikeudellisesta näkökulmasta. Toisaalta 
kirjoituksessa tarkastellaan oikeudellisen näkökulman suhdetta kirjal-
lisuuden ja taiteen tutkimuksessa esitettyihin näkemyksiin parodias-
ta; keskiössä on tällöin etenkin Margaret A. Rosen analyysi teoksessa 
Parody: ancient, modern, and post-modern.4 Lisäksi kirjoituksessa 
pohditaan sitä, kestävätkö Suomessa parodian ympärille kehittyneet 
oppirakennelmat ja oikeustila EU-oikeudellisen tarkastelun ja tulisiko 
Suomessa säätää nk. parodiapoikkeus. Oivan kiinnekohdan analyysil-
le tarjoaa Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) syyskuussa 2014 
antama tuomio Deckmyn (C-201/13)5, jossa EUT tulkitsee tietoyhteis-
kuntadirektiivin (2001/29/EY; jälj. TYD) 5(3) artiklan k-kohtaa eli jä-
senmaiden tekijänoikeuslakien parodiapoikkeukset sallivaa alakohtaa. 
Ratkaisussa asetetaan parodian juridiikalle eurooppalaisia – joskin mo-
nin paikoin epämääräisiä – reunaehtoja.

2 Deckmyn ja eurooppalainen parodia

Deckmyn-tapauksen taustalla on belgialainen oikeuskiista. Nationalis-
tisen ja maahanmuuttokriittisen Vlaams Belang (VB)6 -puolueen jäsen, 
Johan Deckmyn, jakoi vuonna 2011 kalenteria, jonka kannen väitettiin 
jäljittelevän belgialaisen sarjakuvataiteilija Willebrord (”Willy”) Van-
dersteenin luomaa Suske en Wiske (suom. Anu ja Antti) -kuvitusta.7 

pastiche/ (13.1.2016). Vrt. Posner 1992, 72. Lisäksi taiteen tekeminen voi perustua 
toisinaan varsin intuitiivisiin ja kokeileviin työtapoihin.

4 Rose 1993. Ks. myös Rose 1979.
5 C-201/13, Johan Deckmyn ja Vrijheidsfonds VZW vs. Helena Vandersteen 

ym., 3.9.2014, EU:C:2014:2132.
6 Ks. puolueesta tarkemmin http://www.vlaamsbelang.org/.
7 Tapauksesta mm. Jütte 2016; Jacques 2015; Rosati 2015; Arrowsmith 2015; 

Ficks 2015; Mylly 2015a, 1102–1107. Deckmyn jakoi kalenteria Gentin kaupungin 
uuden vuoden vastaanotolla vuonna 2011. Lisäksi piirros oli verkossa ja VB-puo-
lueen De Strop -nimisessä julkaisussa. Ks. julkisasiamiehen ratkaisuehdotus, 
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Tietoyhteiskuntadirektiivin 5(3) artiklan k-kohta sallii jäsenmaissa 
säädettävän parodiaa, pastissia ja karikatyyria varten poikkeuksia te-
kijän yksinoikeuksiin valmistaa kappaleita ja saattaa teoksensa yleisön 
saataviin.8 Belgian tekijänoikeuslaki9 sisältää nimenomaisen säännök-
sen siitä, ettei tekijä voi kieltää ”reilun käytännön” mukaisesti toteutet-
tua karikatyyriä, parodiaa tai pastissia, jos teos on laillisesti julkistettu 
(22(1) art. 6-kohta).10

Vrt. Iso-Britanniassa vuoden 2014 uudistus esitteli vastaavan poikkeuksen. 
”(1) Fair dealing with a work for the purposes of caricature, parody or pas-
tiche does not infringe copyright in the work. […]”11

Vandersteenin oikeudenhaltijat (jälj. Vandersteen ym.) nostivat 
kanteen Brysselin alimmassa oikeusasteessa, rechtbank van eerste 
aanleg te Brusselissa. Heidän mukaansa Vandersteenin piirrosta muis-
tuttava kalenterin kansikuva ja sen saattaminen yleisön saataviin louk-
kasivat tekijänoikeutta. Lisäksi kalenterin piirros välitti syrjivän vies-
tin, sillä sarjakuvan keskeinen, valkoisiin pukeutunut henkilöhahmo 
on korvattu Gentin kaupungin pormestarilla, joka heittelee kolikoita 

 Pedro Cruz Villalón, 22.5.2014, C-201/13, EU:C:2014:458, kohta 15.
8 Pastissilla viitataan sekä tyylin imitointiin että eklektisyyteen eli eri teosten 

tyylien tai elementtien yhdistelyyn (Nyqvist 2010, 129; Rose 1993, 72–77). Kari-
katyyri puolestaan tarkoittaa ominaispiirteiden liioittelua.

9 Wet betreffende het auteurswet en de naburige rechten; Belgisch Staatsblad 
27.7.1994, s. 19297.

10 Tuomion suomenkielisessä versiossa lainkohta on käännetty viittaamaan ”hy-
viin tapoihin”, mutta ’reiluus’ tai ’rehellisyys’ lienee osuvampi käännös; vrt. tuomion 
ranskankielinen versio, jossa käytetään ilmaisua ”compte tenu des usages honnêtes” 
(C-201/13, kohta 6). Ks. Belgian tekijänoikeuslain hollanninkielinen versio (Wet 
betreffende het auteurswet) Art. 22 § 1. ”Wanneer het werk op geoorloofde wijze 
openbaar is gemaakt, kan de auteur zich niet verzetten tegen: […]” 6° ”een kari-
katuur, een parodie of een pastiche, rekening houdend met de eerlijke gebruiken; 
[…]”: http://www.semu.be/docs/auteurswet.pdf (16.12.2015). Vrt. TYD 5(3)(d) ar-
tiklan sitaattisäännöksen ranskankielinen versio käyttää ”hyvän tavan mukaisuudes-
ta” ilmaisua ”conformément aux bons usages”. Ks. myös Jacob 2014, 431–432, 439 
”reiluuden” ongelmallisuudesta parodian sääntelyssä ja tulkinnassa.

11 S. 30A CDPA (Regulations 2014 No. 2356): http://www.legislation.gov.
uk/ukdsi/2014/9780111116029/regulation/5 (28.1.2016). Ks. myös Jacques 2015, 
134; Jacob 2014; Rahmatian 2013, 101; Parody & Pastiche (Erickson): http://
copyrightuser.org/topics/parody-and-pastiche/ (13.1.2016).
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hunnutetuille, tummaihoisille ihmisille. Vastaajat vetosivat Belgian 
tekijänoikeuslain parodiapoikkeukseen, sillä kysymys oli sen alaan 
lukeutuvasta poliittisesta piirroksesta12. Kantajien mukaan parodian 
edellytykset eivät täyttyneet. Edellytyksiksi he listasivat mm. kritiikin, 
omaperäisyyden, huumorin, pilanteon sekä – erikoista kyllä – jäljitte-
lyn minimoinnin. Muutoksenhakutuomioistuin hof van beroep te Brus-
sel esitti ennakkoratkaisupyynnön EUT:lle, jossa se tiedusteli sekä 
parodian käsitteen luonnetta että parodian mahdollisia edellytyksiä ja 
tunnusmerkkejä.13

Taulukko 1: Vertailua: De Wilde Weldoener (suom. Hillitön hyväntekijä / 
Runsauden sormus) niminen Suske en Wiske sarjakuvaalbumi ja  

Johan Deckmynin jakaman kalenterin kansikuva.14

Lä hde Väitetty parodia
otsikko Suske en Wiske

De Wilde Weldoener De Wilde Weldoener
tekijämerkintä Willy Vandersteen
kuvitus sarjakuvahahmo Gentin pormestari

Anu ja Antti tyttö ja poika
ihmiset hunnutetut hahmot ym.
taustan yksityiskohdat tausta yksinkertainen

väritys vahvasävyinen osin vastaava/vaalea

12 Tuomion suomenkielisessä versiossa puhutaan poliittisesta karikatyyrista, 
joka kuuluu parodian soveltamisalaan; englanninkielisessä versiossa käytetään il-
maisua ”political cartoon which falls within the scope of parody” ja ranskankieli-
sessä ”une caricature politique, qui relève de la parodie” (C-201/13, kohta 11).

13 Deckmyn (C-201/13), kohdat 2, 9–13; julkisasiamies Cruz Villalón (C-
201/13), kohdat 10–20. Vrt. USA:n fair use -doktriini, jossa kopioinnin määrä on 
osana arviointia (ao. puolustus on tarpeen vasta, jos samankaltaisuus yltää louk-
kaukseen), mutta soveltunee ratkaisukriteerinä erityisen huonosti parodiaan: ”In 
cases of parody, the inquiry really is whether the use is fair despite substantial ta-
king from the original” (Babiskin 1994, 204). Ks. myös Tan 2013, 224. Vrt. Posner 
1992, 71–72; lisäksi Sneirson 1969, 995.

14 Ks. kuvat julkisasiamies Cruz Villalón (C-201/13), kohdat 14 ja 16.
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EUT:n mukaan 5(3)(k) -säännöksessä tarkoitettu parodian käsi-
te on EU-oikeudessa autonominen ja sitä on tulkittava unionissa yh-
denmukaisesti. Tulkinnassa on huomioitava säännöksen asiayhteys ja 
sääntelyllä tavoiteltu päämäärä eikä itsenäisyyteen ja yhdenmukaisuu-
teen vaikuta heikentävästi se, että kyseinen säännös on vapaaehtoi-
nen.15 Tietoyhteiskuntadirektiivin 5 artiklassa mainituista yksinoikeuk-
sien poikkeuksista ja rajoituksista vain tilapäistä kopiointia koskeva 
poikkeus on pakollinen (5(1) art.), muut ovat vapaaehtoisia; 5(2)–(3) 
artiklan listat ovat kuitenkin tyhjentäviä siten, että niiden ulkopuolella 
olevia poikkeuksia ja rajoituksia ei voi säätää kansallisella tasolla.16 
Lisäksi 5(5) artikla sisältää muunnelman niin sanotun kolmen kohdan 
testistä.17 Kolmen kohdan testi, tai kolmivaihetesti, on peräisin Bernin 
yleissopimuksesta (1886), jonka 9(2) artikla sisältää kumulatiivisen 
”testin” kappaleen valmistusta (”toisintamista”) koskevan yksinoikeu-
den rajoituksille: kysymyksessä on oltava 1) tietty erityistapaus, joka 
2) ei ole ristiriidassa teoksen normaalin käytön kanssa 3) eikä aiheuta 
kohtuutonta haittaa oikeudenhaltijan oikeutetuille eduille.18

15 Deckmyn (C-201/13), kohdat 14–17. Vrt. Padawan (C-467/08), kohdat 
32–33; ks. Arrowsmith 2015, 57.

16 TYD, johdanto-osan 32 kohta. Geiger (2007, 488) huomauttaa direktiivin 
ylittäneen tehtävänsä, sillä lista koskee myös tulevaa sääntelyä. Listat kuvastavat 
jo olemassa olleita kansallisia rajoituksia (de Werra 2009, 285). Muusta tekijänoi-
keus-acquista Griffiths ym. 2015, 128.

17 TYD 5(5) art: ”Tämän artiklan 1, 2, 3 ja 4 kohdan mukaisia poikkeuksia ja 
rajoituksia sovelletaan vain tietyissä erityistapauksissa, jotka eivät ole ristiriidassa 
teoksen tai muun aineiston tavanomaisen hyödyntämisen kanssa eivätkä kohtuut-
tomasti haittaa oikeudenhaltijan oikeutettuja etuja.” Ks. myös emt. johdanto-osan 
44 kappale. Direktiivillä vastattiin osaltaan WIPOn tekijänoikeussopimusten vaa-
timuksiin (emt. 7, 15 ja 19 kappaleet).

18 Bernin yleissopimus 9(2) artikla: ”Liittomaat voivat lainsäädännössään 
sallia näiden teosten toisintamisen tietyissä erityistapauksissa edellyttäen, ettei 
toisintaminen ole ristiriidassa teoksen normaalin käytön kanssa eikä kohtuutto-
masti loukkaa tekijän laillisia etuja.” Artikla lisättiin 1960-luvun lopulla Tukhol-
man konferenssin tuloksena (14.7.1967); ks. Geiger ym. 2014, 583; Griffiths 2009, 
429. Yleissopimukseen lisättiin myös toisintamista tarkoittava oikeus (Goldstein 
&  Hugenholz 2010, 300–301). Ks. kolmivaihetestin ”testiluonteen” kiistanalaisuu-
desta sekä sen eri elementtien epäselvyydestä ja tulkinnanvaraisuudesta Griffiths 
2009, 448–450; Griffiths huomauttaa, että pahimmillaan ”testi” on vain ennalta 
päätettyjen poliittisten mieltymysten apologiaa (emt. 450). 
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Kolmivaihetesti, tai sen muunnelmat, ovat löytäneet tiensä usei-
siin instrumentteihin, kuten TRIPs sopimuksen (1994) 13 artiklaan ja 
WIPOn tekijänoikeussopimuksen (1996) 10 artiklaan. Christoph Gei-
ger huomauttaa, kuinka testiä on ajan myötä muutettu: TRIPs-sopi-
muksen myötä testi laajentui kirjallisten ja taiteellisten teosten ”toisin-
tamisesta” (Bern 9(1)19–(2) art.) koskemaan kaikkia yksinoikeuksia. 
Geigerin mukaan testi oli alun perin kompromissiratkaisu, jonka avulla 
kyettiin säilyttämään sopimusvaltioissa olleet toisintamisoikeuden ra-
joitukset 1960-luvun lopun tilanteessa.20 On huomattava erityisesti se, 
että tietoyhteiskuntadirektiivin 5(5) artikla (ks. myös johdanto-osan 44 
kappale) puhuu poikkeusten ja rajoitusten soveltamisesta siinä missä 
Bernin yleissopimus puhuu lainsäädännöstä. Perinteisen käsityksen 
mukaan testi kohdistuu kansalliseen lainsäätäjään. EU-tasolla sen si-
jaan EUT on vetovastuussa testin tulkinnasta, ja EU-lainsäätäjä on laa-
tinut tyhjentävän listan.21

Jäsenvaltioiden ei tarvitse implementoida nimenomaista parodia-
poikkeusta kansallisella tasolla. EUT antaa Deckmyn-ratkaisussaan 
kuitenkin ymmärtää, kuten Eleonora Rosati toteaa, että mikäli poik-
keuksesta säädetään, se on tehtävä EU-tasolla viitoitetulla tavalla.22 
Tuomioistuin toteaa, että ”[t]ulkinta, jonka mukaan jäsenvaltioilla, 
jotka ovat vahvistaneet tällaisen poikkeuksen, olisi vapaus täsmentää 
sen osatekijät siten, että ne eivät olisi yhdenmukaistettuja vaan voisi-
vat vaihdella jäsenvaltiosta toiseen, olisi vastoin kyseisen direktiivin 
tavoitetta”.23 Rosatin ja Tuomas Myllyn mukaan direktiivissä listatut 
poikkeukset ja rajoitukset miellettiin aiemmin lähinnä suuntaa-anta-
vina ”prototyyppeinä”, joiden suhteen jäsenvaltioilla oli melko paljon 
harkintavaltaa.24 Kuitenkin EUT on jo aiemmassa oikeuskäytännös-

19 Bern 9(1) art.: ”Tämän yleissopimuksen suojaamien kirjallisten ja taiteellis-
ten teosten tekijöillä on yksinoikeus sallia näiden teostensa millä tavalla ja missä 
muodossa tahansa tapahtuva toisintaminen.”

20 Geiger 2007, 487. Mutaatiot, Geigerin termein, näkyvät teksteissä: Bernin 
yleissopimuksessa puhutaan sallimisesta ja tekijästä (author) siinä missä TRIPs- 
sopimus käyttää termiä rajoittaa ja puhuu oikeudenhaltijoista (ks. myös TYD).

21 Geiger 2007, 488–489. Ks. ECS Opinion 2014, 3, jonka mukaan 5(5) artik-
la tulisi tulkita sallivaksi, ei lisärajoitukseksi (ks. myös ECS 2015, 311).

22 Rosati 2015, 522. Vrt. moraaliset oikeudet emt. 527–528.
23 Deckmyn (C-201/13), kohta 16.
24 Rosati 2015, 521–522; Mylly 2015a, 1103.



202

sään osoittanut alati tiukentuvaa linjaa poikkeuksiin ja rajoituksiin 
sekä korostanut yhdenmukaisuutta joustavuuden sijaan, ja Deckmyn 
jatkaa tätä linjaa.25 Rosati tosin huomauttaa, että vastapainona EUT on 
alkanut korostaa oikeudenhaltijoiden vahvan suojan tason ohella poik-
keusten ja rajoitusten taustalla olevien tarkoitusten tehokasta toteutu-
mista yksioikoisen ahtaan tulkinnan sijaan, ja Deckmyn tukee myös 
tätä kehitystä.26

Parodia-termin merkitystä ja parodiapoikkeuksen soveltumi-
sedellytyksiä koskeviin ennakkoratkaisukysymyksiin EUT vastasi 
toteamalla aluksi, ettei käsitettä ole direktiivissä määritelty. Samaan 
hengen vetoon EUT viittasi parodian tavanomaiseen merkitykseen 
yleiskielessä, jonka mukaan termin merkitys ja ulottuvuus määritty-
vät. Lisäksi on huomioitava asiayhteys ja sääntelyn tavoitteet.27 EUT:n 
mukaan ”on kiistatonta, että parodian olennaisina tunnusmerkkeinä 
ovat yhtäältä se, että siinä viitataan olemassa olevaan teokseen mut-
ta poiketaan siitä havaittavissa olevalla tavalla, ja toisaalta se, että 
se on huumorin tai pilailun ilmentymä” (kurs. tässä).28 Näiden ohella 
parodialle ei ollut asetettava muita edellytyksiä. Sen paremmin yleis-
kieli kuin 5(3)(k) artiklan sanamuotokaan eivät vaadi parodialta ”sille 
ominaista alkuperäistä luonnetta” tai kykyä tulla ”kohtuudella yhdis-
tetyksi muuhun henkilöön kuin alkuperäisen teoksen tekijään”. Sen 
ei tarvitse kohdistua lähdeteokseen tai mainita lähdettään.29 Tällaista 
tulkintaa parodiasta ei kyseenalaistunut se, että poikkeuksia ja rajoi-
tuksia tekijän yksinoikeuksiin on lähtökohtaisesti tulkittava suppeasti; 
suppean tulkinnan periaate ei tarkoittanut parodian alistamista edellä 

25 Ks. esim. Padawan (C-467/08), kohta 36; ACI Adam ym. (C-435/12), koh-
dat 33–34, 49; Rosati 2015, 521–522.

26 Rosati 2015, 522; Rosati viittaa jo aiemmassa oikeuskäytännössä tehtyihin 
linjauksiin. Ks. etenkin Ulmer (C-117/13), kohta 43: ”[…] tämä oikeus välittää 
teoksia, joka direktiivin 2001/29 5 artiklan 3 kohdan n alakohdassa tarkoitetuille 
[…] laitoksille kuuluu […]” (kurs. tässä). Ks. myös Griffiths ym. 2015, 127–129; 
Voorhoof 2015, 346.

27 Deckmyn (C-201/13), kohta 19.
28 Deckmyn (C-201/13), kohta 20. Ks. myös Rosati 2015, 516; ks. emt. 517, 

jossa viitataan yhdysvaltalaiseen Campbell-tapaukseen ja siinä tehtyihin hankaliin 
rajanvetoihin parodian kohteesta (ks. edellä).

29 Deckmyn (C-201/13), kohta 21.
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mainituille edellytyksille, vaan tulkinnan tulee mahdollistaa poikkeuk-
sen tehokkuus ja tavoitteet.30 

Tietoyhteiskuntadirektiivin johdanto-osassa viitataan kuiten-
kin paitsi kansainvälisiin velvoitteisiin (erit. kolmivaihetestiin) myös 
sähköisen ympäristön erityisyyteen. Poikkeuksista ja rajoituksista 
säätäessä on otettava huomioon se taloudellinen vaikutus, joka näil-
lä säännöksillä voi olla esimerkiksi verkossa; näin ollen säännösten 
soveltamisalaa suhteessa uusiin käyttötapoihin voidaan perustellusti 
kaventaa.31 WIPO:n tekijänoikeussopimuksen (1996) suhtautuminen 
rajoituksiin on kuitenkin sallivampi – vaikka sopimus nimenomaan to-
teutti digitaalista agendaa (ja TYD osaltaan edisti uusien velvoitteiden 
täytäntöönpanoa).32 Lisäksi oikeuskirjallisuudessa on esitetty argu-
mentteja kolmivaihetestin ”tasapainoisen” tulkinnan puolesta. Tällöin 
huomioon olisi otettava myös yleinen etu ja ihmisoikeudet, eikä kolmi-
vaihetesti tarkoita vaadetta tulkita poikkeuksia ja rajoituksia ahtaasti, 
vaan pikemmin säännösten taustalla olevien tavoitteiden ja tarkoitus-
ten toteutumisen mahdollistavalla tavalla.33

EUT totesi 5(3)(k) artiklan tavoitteen linkittyvän direktiivin ylei-
siin tavoitteisiin, joita ovat sisämarkkinoiden edistäminen yhdenmu-
kaistamalla sekä omaisuudensuojan ja ilmaisunvapauden kunnioitta-
minen. Lisäksi tavoitteena on turvata ”oikeudenmukainen tasapaino” 
oikeudenhaltijoiden ja käyttäjien oikeuksien ja etujen välillä. Parodian 
todettiin olevan ”asianmukainen keino mielipiteen esittämiseen”, ja 
arvioinnissa on kysymys sekä yksinoikeuksista että parodiapoikkeuk-
seen vetoavan tahon ilmaisunvapaudesta. Lisäksi on huomioitava kaik-
ki yksittäisen tapauksen olosuhteet.34 Vandersteen ym. mukaan piirros 

30 Deckmyn (C-201/13), kohdat 22–24. Suppeasta tulkinnasta mm. ACI Adam 
ym. (C-435/12), kohta 23.

31 TYD, johdanto-osan 44 kappale.
32 Ks. WIPO:n tekijänoikeussopimuksen 10 artikla ja siihen liitetty lausuma: 

”It is understood that the provisions of Article 10 permit Contracting Parties to car-
ry forward and appropriately extend into the digital environment limitations and 
exceptions in their national laws which have been considered acceptable under the 
Berne Convention. Similarly, these provisions should be understood to permit Cont-
racting Parties to devise new exceptions and limitations that are appropriate in the 
digital network environment.” Ks. myös TYD, johdanto-osan 15 kappale.

33 Ks. mm. Geiger ym. 2008, 495; Haarmann 2014, 95.
34 Deckmyn (C-201/13), kohdat 25–28, 34. Lisäksi TYD johdanto-osan 3, 7, 
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välitti syrjivän viestin, joka tuli liitetyksi myös Suske en Wiske -sar-
jakuvateokseen. Tässä EUT viittasi syrjinnän kieltoon, kuten unionin 
perusoikeuskirjan (2012/C 326/02; jälj. PoK) 21(1) artikla ja yhden-
vertaisuusdirektiivi (2000/43/EY)35 sen määrittävät, ja totesi oikeuden-
haltijoilla lähtökohtaisesti olevan oikeutettu intressi siihen, ettei teosta 
yhdistetä sanotunlaiseen viestiin.36 Mahdollisen syrjivyyden arvioin-
ti jätettiin kansallisen tuomioistuimen arvioitavaksi, samoin kuin se, 
noudatetaanko parodiapoikkeuksen soveltamisessa oikeudenmukaista 
tasapainoa.37

3 Parodia Suomen oikeudessa

3.1 Tavalla(an) sallittu parodia?

Suomen tekijänoikeuslaissa (404/1961; jälj. TekijäL) ei ole nimen-
omaista poikkeusta parodialle, ja sama koskee pastissia ja karikatyyria. 
Oikeuskirjallisuudessa ”perinteiseksi” tai totutuksi luonnehdittu tapa 
on sijoittaa parodia vapaan muuttamisen (4.2 §38) piiriin, ja joihinkin 
tapauksiin saattaa soveltua myös sitaattioikeus (TekijäL 22 §).39 Esi-

31 kappaleet; Padawan (C-467/08), kohta 43.
35 Neuvoston direktiivi 2000/43/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2000, ro-

dusta ja tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaat-
teen täytäntöönpanosta, OJ L 180, 19.7.2000, 22–26.

36 Deckmyn (C-201/13), kohdat 29–31.
37 Deckmyn (C-201/13), kohdat 30, 32, 35; Jütte 2016, 19. Tässä kirjoitukses-

sa ei käsitellä Belgian oikeutta.
38 TekijäL 4 §:n otsikkona on ”Teoksen muuntelu ja muuttaminen”; 4.1 §:ssa 

viitataan kääntämiseen ja muunteluun ja saattamiseen toiseen taiteen lajiin eli ns. 
jälkiperäisteoksiin, ja toinen momentti sisältää säännöksen vapaasti muuttaen 
aikaansaaduista teoksista. Vrt. usein käytetyt termit ’vapaa muuntelu’ tai ’vapaa 
muunnelma’. Jälkiperäisteoksia ovat myös TekijäL 5 §:n mukaiset kokoomateok-
set (Haarmann 2014, 64).

39 Haarmann 2014, 65; 2005, 67; Harenko ym. 2014, 52–53; Hietanen 2009; 
Bruun 2006; Sorvari 2005, 223–224; Kivimäki 1948, 108; 1966, 47; Kivimäki 
viittaa ensin mainitussa teoksessa parodiaan, karikatyyriin ja satiiriin itsenäisinä 
teoksina ja toteaa sellaisiksi jälkimmäisessä teoksessa travestiat, parodiat ja ”muut 
senkaltaiset teokset”. Vrt. Delin 1959, 235–236 (”lånefriheten verkar inkonsek-
vent och inte närmast till hand ”). Kuinka ”perinteikkäänä” tai ”totunnaisena” 
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merkiksi Niklas Bruun toteaa, että ”[v]anhastaan on ollut vallalla käsi-
tys, että tekijänoikeus ei estä satiiria tai parodiaa” eli ”tekijä ei voi teki-
jänoikeuteensa vedoten estää teoksensa käyttöä näihin tarkoituksiin”.40 
Tämän kannan tueksi on Suomessa vielä 2000-luvulla ja EU-jäsenyy-
den aikana vedottu Ruotsin tekijänoikeuslain esitöihin; taustalla kytee 
edelleen se tosiasia, että Suomen nykyinen, vuodelta 1961 peräisin 
oleva tekijänoikeuslaki syntyi pohjoismaisen yhteistyön tuloksena.41 
Tietoyhteiskuntadirektiivin implementointia tarkoittavissa esitöissä 
todetaan vain, ettei karikatyyriä, parodiaa tai pastissia koskevaa rajoi-
tussäännöstä sisälly Suomen tekijänoikeuslakiin.42 Bruunin mukaan 
tuolloin ei haluttu muuttaa vallitsevaa oikeustilaa, mutta ei myöskään 
säätää nimenomaista säännöstä. Parodian, kuten karikatyyrin ja pastis-
sin, sallittavuuden oikeudellinen perusta jäi täten hataraksi.43

Tekijänoikeuslain 1 luku sääntelee tekijänoikeuden sisältöä sekä 
sitä aluetta, jolla suoja tulee kysymykseen.44 Teoksen aikaansaami-

tulkintaa voi käytännössä pitää, jos esimerkiksi parodia-termi esiintyy ylimpien 
oikeusasteiden oikeustapaushaussa tapauksen KKO 2012:58 yhteydessä, kun kii-
hottamista kansanryhmää vastaan koskevassa asiassa vedottiin parodiaan (Finlex 
21.12.2015); ks. myös Hietanen 2009, 150.

40 Bruun 2006.
41 Hietanen 2009, 148; ks. mm. Sorvari 2005, 224; Haarmann 2005, 67; Bruun 

2006; SOU 1956:25, 124, jossa todetaan vain, että parodia on vanhastaan katsottu 
sallituksi. Suomen voimassaoleva tekijänoikeuslaki on vuosikymmenten takai-
sen Pohjoismaisen yhteistyön tulosta, mutta yhdenmukaisuus on aikojen saatossa 
vähentynyt. Nykyään linjauksia saadaan EU-tasolta. Etenkin Ruotsin lainvalmis-
teluaineistoa on kuitenkin hyödynnetty Suomen tekijänoikeuslain tulkinnassa. 
(Haarmann 2005, 8–9, 18–19, 23; ks. myös TN 2010:3, 5) Hietanen (2009, 148, av 
3) toteaa Högsta domstolenin Alfons Åberg -ratkaisun vahvistaneen esitöissä esite-
tyn kannan; ks. HD T 4739-04, 23.12.2005 (jälj. Alfons Åberg -tuomio). Tapauk-
sessa oli kysymys Ruotsin radion (Sveriges radio; SR) ohjelmasta, jossa lasten 
kirjallisuuden oikeudenmukainen hahmo Alfons Åberg (suom. Mikko Mallikas) 
esitettiin osana huumeiden huuruista alamaailmaa viitaten alfons-sanan tanskan-
kieliseen merkitykseen ’parittaja’. Ks. tarkemmin Hietanen 2009, 151–152; Nor-
dell 2007; Bruun 2006; Rosén 2006. Uutisoinnista mm. Dagbladet: ”Även HD 
friar Alfons-satir”: http://www.svd.se/aven-hd-friar-alfons-satir (21.12.2015).

42 HE 28/2004 vp, 37.
43 Bruun 2006; ks. myös Delin 1959, 234 parodian sallittavuuden itsestäänsel-

vyydestä ja vähäisestä kiinnostuksesta parodian juridiikkaa kohtaan.
44 Tässä kirjoituksessa keskitytään teosten parodiointiin; lähioikeussuojan 

kohteita ei käsitellä erikseen. Parodia voinee kohdistua esim. esittävän taiteilijan 
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nen vapaasti muuttamalla tarkoittaa, ettei oikeus uuteen, itsenäiseen 
teokseen riipu alkuperäisen teoksen tekijän oikeuksista – toisin kuin 
jälkiperäisteoksissa eli esimerkiksi käännös tai muunnelma (4.1 §). 
Pirkko-Liisa Haarmannin mukaan tämän vapauden toteava tekijänoi-
keuslain 4.2 §:n säännös on itse asiassa turha, sillä oikeustila olisi sama 
ilman kyseistä lainsäännöstä; luominen ei koskaan tapahdu tyhjiössä 
ja omaperäisyys on sangen suhteellista.45 Lähtökohtaisesti Suomen 
lainsäädännön mukainen tekijänoikeus tuottaa tekijälle taloudellisia 
oikeuksia eli yksinoikeuden määrätä teoksestaan kappaleita valmista-
malla tai yleisön saataviin saattamalla, muuttamattomana tai muutet-
tuna, käännöksenä tai muunnelmana sekä toisessa kirjallisuus- tai tai-
delajissa ja eri tekotavoin; näihin oikeuksiin sitten kohdistuu erilaisia 
rajoituksia (2.1 §).46

Vrt. Ruotsin tekijänoikeuslaki47: ”uteslutande rätt att förfoga över verket […] 
i […] bearbetning” (2 §), ”bearbetat ett verk” (4.1 §) ja ”i fri anslutning till 
ett verk åstadkommit ett […] verk” (4.2 §). Yksinoikeus näyttää sanamuo-
doltaan kattavan 4.1 §:n tarkoittamat tilanteet, muttei 4.2 §:ssä tarkoitettua 
luomista. (Lisäksi: ”i ursprungligt eller ändrat skick”.)

On siis muistettava, mitä tekijänoikeus itse asiassa suojaa: kysy-
mys ei ole vain mekaanisesta kopioinnista, vaan yksinoikeus ulottuu 
myös tätä ”vapaampaan” teoksen muunteluun ja muuttamiseen, eri 
valmistustapoihin ja taiteen lajeihin. Kun arvioidaan sitä, onko kah-

suoritukseen; suorituksen sinänsä ei tarvitse ylittää teoskynnystä eikä se saa suojaa 
imitaatiota vastaan, mutta esiintyjällä on isyys- ja respektioikeus (ks. myös Haar-
mann 2005, 263, 271).

45 Haarmann 2014, 65. Ks. myös Lund 1961, 105 Tanskan tekijänoikeuslain 
(Lov nr. 158 a 31.f maj 1961 om ophavsretten til literæra og kunstneriske værker) 
vastaavasta säännöksestä: ”Al literatur og kunst bygger i overordentlig grad på 
det kulturstof, der er skabt i fortiden, og foruden de benyttelseformer, der er tilladt 
efter kapitel II [indskrænkninger i ophavsretten], gælder det tillage, at en fri be-
nyttelse af existerende stof alltid er tilladt.”

46 Ks. myös KM 1953:5, 48. Ks. yksinoikeuksien laajentumisesta suhteessa 
teosten muunteluun, muuttamiseen ja remix-käytäntöihin mm. Bruncevic 2009, 
466; Netanel 1996, 377. Vrt. Posner 1992, 74. On muistettava kontrollin suhteutta-
minen kulloisiin hyödyntämiskeinoihin.

47 Lag (1960: 729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk; URL: 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600729.HTM (28.12.2015).
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dessa (tai useammassa) tuotoksessa, kuten kaunokirjallisessa teoksessa 
ja elokuvassa, kysymys samasta teoksesta, on turvauduttava saman-
laisuusarviointiin.48 Tekijänoikeuslain 4.2 § täsmentänee erityisesti 
tätä ulottuvuutta. Kuten todettu, parodiaa on periaatteessa pidettävä 
4.2 §:ssä tarkoitettuna vapaasti muuttaen aikaansaatuna itsenäisenä 
teoksena, eikä muunnelmana (4.1 §). Taustalla on ajatus siitä, että pa-
rodia hyödyntää toista teosta sille vieraassa tarkoituksessa.49 Parodian 
on tällöin kuitenkin ylitettävä nk. teoskynnys.50 Sen sijaan muunnelma 
tai käännös voisi Haarmannin mukaan olla niin mekaaninen tai sana-
tarkka, ettei muuntelijalla ole tekijänoikeutta tuotokseensa (vaikka se 
kohdistuisi teokseen ja vaatisi alkuperäistekijän lupaa; vrt. 4.1 §).51 
Jälkiperäisteoksen tekijänoikeus on joka tapauksessa toissijainen, sil-
lä hyväksikäyttö riippuu alkuperäisen teoksen tekijän suostumuksesta 
(suoja-ajan sisällä).52

Teoskynnyksestä Monika Ålund huomauttaa Ruotsin tekijänoi-
keuslainsäädännön sanavalinnoista, että suoja-alasta yleisesti puhut-
taessa käytetään verbiä ”skapa” siinä missä vapaata muuttamista tar-
koittavassa säännöksessä on verbi ”åstadkomma”.53 Saman voi havaita 

48 Haarmann 2005, 98, 112; ks. myös Harenko ym. 2014, 58–59 mm. samuus-
elämyksestä.

49 Vrt. ”tuottavuus”-vaatimus (”productive”; ”transformative”) yhdysvalta-
laisen fair use -doktriinin osana mm. Tushnet 2014, 410–411; Senftleben 2013, 
41–42; Tan 2013, 223–228; Babiskin 1994, 200–203.

50 Harenko ym. 2014, 680; Haarmann 2005, 67; Sorvari 2005, 223; TN 2010:3, 
4. Teoskynnys- ja teostaso-termejä voi Haarmannin (2014, 55–56) mukaan edel-
leen käyttää viitattaessa tekijänoikeussuojan edellytyksiin, vaikka edellytysten tul-
kinta on nykyään EU-oikeuden mukaista ja omaperäisyyden (originality) vaatimus 
on ymmärrettävä yhdenmukaisesti kautta linjan. Ks. myös ”verkshöjd”-termin 
käytöstä ja EU-oikeuden omaperäisyysvaatimuksesta mm. Alsne 2013 lähteineen. 
Rosati (2013, 99–100) toteaa EUT:n de facto harmonisoineen omaperäisyyden 
vaatimuksen; oikeuskäytännöstä erit. Infopaq (C-5/08), kohdat 48–50; myös FAPL 
ym. (C-403/08 ja C-429/08), kohdat 96–99; Football Dataco ym. (C-604/10), koh-
dat 38–39.

51 Haarmann 2014, 64–65; muunnelmat muista tuotoksista kuin tekijänoikeus-
lain suojan kohteista ovat asia erikseen. Haarmann (2005, 89) huomauttaa, että 
pelkkä tekninen toimenpide, kuten käännös tietokonekielestä toiseen, jäisi tekijän-
oikeussuojan ulkopuolelle. Ks. myös Harenko ym. 2014, 57.

52 Haarmann 2005, 89–90; KM 1953:5, 49–50. Ks. myös Harenko ym. 2014, 
58.

53 Ålund 1992, 104; Rosén 1990, 603. Vrt. Rosén 2006, 716.
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Suomen tekijänoikeuslakia tarkasteltaessa: 4.2 §:ssä viitataan siihen, 
kun ”joku […] on saanut aikaan uuden ja itsenäisen teoksen” (4.2 §) ja 
1 §:ssä puhutaan siitä, ”joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teok-
sen”. Ålundin mukaan ero ei tarkoittane teoskynnysarvion erilaisuut-
ta, vaan sanamuodot on valittu tautologian välttämiseksi; luomisen on 
katsottu sisältävän ajatuksen itsenäisyydestä ja omaperäisyydestä.54

Taloudellisten oikeuksien ohella tekijälle turvataan nk. moraalisia 
oikeuksia (erit. TekijäL 3 §). Respektioikeus tarkoittaa kieltoa (tai te-
kijänoikeutta vastustaa) muuttaa teosta tekijänkunniaa loukkaavasti tai 
saattaa sitä sanotunlaisessa muodossa tai yhteydessä yleisön saataviin. 
Isyysoikeus puolestaan turvaa tekijän oikeutta tulla (halutessaan) mai-
nituksi tekijänä, pysyä nimettömänä tai käyttää peitenimeä.55 Moraa-
lisista oikeuksista voi tekijä luopua vain ”laadultaan ja laajuudeltaan” 
rajoitetuissa teoksen käytön tilanteissa (3.3 §; vrt. 27 §56). Haarmann 
mainitsee haamukirjoittajat esimerkkinä oikeuksistaan luopuvista.57 
Suomessa parodioitavaan teoksen kohdistuvien taloudellisten oikeuk-
sien ohella moraalisiin oikeuksiin lukeutuvan respektioikeuden ei ole 
katsottu olevan esteenä parodialle; isyysoikeudesta ei juuri ole lau-
suttu.58 Mikäli parodia kuitenkin katsotaan uudeksi, itsenäiseksi teok-
seksi, lienee yhtä turha alistaa sitä toisen tekijän isyysoikeudelle kuin 
tekijänkunniallekaan (vrt. 4.2 §).59 Suomessa respektioikeuden louk-
kauksen on ylipäänsä todettu rajoittuvan vain törkeän laatuisiin tekoi-

54 Ålund 1992, 104.
55 Ks. mm. Haarmann 2005, 140–148; Sorvari 2005, 209–219; Harenko ym. 

2014, 48 ff. Ks. myös KKO 2005:92. Lähdesuojaa ei käsitellä tässä.
56 TekijäL 27 §: ”Tekijänoikeus voidaan, 3 §:n säännöksistä johtuvin rajoituk-

sin, luovuttaa kokonaan tai osittain.”
57 Haarmann 2005, 139.
58 Hietanen 2009, 149; Haarmann 2005, 144–145; ks. kuitenkin Harenko ym. 

2014, 53, jonka mukaan itsenäinen teos ei loukkaa toisen tekijän moraalisia oi-
keuksia.

59 Sorvari 2005, 223; Ålund 1992, 108; ks. parodiasta itsenäisenä teoksena 
myös Kivimäki 1966, 41, 47: ”Alkuteoksen tekijän suostumus ei ole tarpeen ja 
uuteen teokseen sen luojalla on omat yksin- ja ideaaliset oikeutensa.” Lisäksi TN 
2012:3, 14, jossa todetaan lausunnossa arvioidun Sibelius-monumenttia jäljitte-
levän lavaste olevan vapaa muunnelma, ja neuvoston katsovan tarpeettomaksi 
mainita monumentin nimi tai tekijä Helsingin kaupunginteatterin ”Eila, Rampe ja 
palvattu onni” -teatteriesityksen yhteydessä tai sen oheismateriaaleissa.
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hin.60 Kohdistuessaan teoksen muuttamiseen respektioikeus muistuttaa 
muunteluoikeutta (vrt. 4.1 §); jälkimmäinen on kuitenkin nimenomaan 
tekijän taloudellinen yksinoikeus.61

Moraalisten oikeuksien taustafilosofiat kehittyivät keski-Euroopassa, lähinnä 
Ranskassa ja Saksassa. Ensimmäisiä lainsäädännöllisiä ratkaisuja moraa-
listen oikeuksien kodifioinnin suuntaan esiintyi 1900-luvun alussa lähinnä 
muissa maissa, mukaan lukien Suomessa. Moraalisista oikeuksista, erityi-
sesti individualismia korostavista näkemyksistä, muodostui elimellinen osa 
mannermaista droit d’auteur -doktriinia. Hiljalleen ne voittivat puolelleen 
kansainvälistä yhteisöä, vaikka ne ovat yhä pitkälti kansallisen lainsäädän-
nön varassa.62 Bernin yleissopimukseen moraaliset oikeudet sisällytettiin 
vuonna 1928 Roomassa lisätyn 6bis artiklan muodossa.63 Artikla on todettu 
alun perin epätasapainoiseksi kompromissiksi, ja sitä onkin muutettu vuosina 
1948 ja 1967 osin angloamerikkalaisen tradition takia.64 Vuoden 1948 muu-

60 Sorvari 2005, 223; KM 1953:5, 49; Kivimäki 1966, 41; Kivimäki (emt.) 
toteaa parodian tai ivamukaelman luvalliseksi viittauksin 4.2 §:iin.

61 Ks. myös KOM(95) 382 lopull., 65. Ks. Goldstein 2001, 300 lähteineen, 
jossa todetaan, ettei tarve rajoittaa kansainvälisellä tasolla tekijän yksinoikeuksia 
suhteessa parodiaan juurikaan ohjaa kansallista rajanvetoa parodian ja lisensoi-
tavan jälkiperäisteoksen välillä. Mahdollisia konflikteja moraalisten oikeuksien 
kanssa ei ole poissuljettu (emt.).

62 Sundara Rajan 2011, 49 ff., 75 ff.; Grosheide 2009, 249–259. Common law 
-doktriinille ajatus moraalista oikeuksista mielletään vieraana – joskin varhaista 
tunnustusta esiintyi (Sundara Rajan 2011, 8, 49, 88 ff., 137–150; Grosheide 2009, 
249). Moraaliset oikeudet henkivät etenkin 1700–1800-lukujen ajattelusta ja ro-
manttisesta tekijä-käsityksestä, mutta niiden juuret juontuvat jopa antiikkiin ja yli 
Euroopan (Sundara Rajan 2011, 8; Haarmann 2005, 139). Angloamerikkalainen 
järjestelmä turvaa tekijän persoonaa tai integriteettiä myös muilla tavoin; ks. Jacob 
2014, 434–435. Ks. nykyään mm. VARA 17 U.S.C. § 106A.

63 Grosheide 2009, 250–251; moraalisista oikeuksista keskusteltiin jo pian 
Bernin yleissopimuksen aikaansaamisen jälkeen. Yleissopimus määrää minimita-
son (de Werra 2009, 268–269). Ks. 6bis artiklan nykyinen muotoilu: ”1. Riippu-
matta taloudellisista oikeuksistaan ja myös luovutettuaan ne toiselle tekijällä on 
oikeus vaatia teoksen tekijyyden tunnustamista sekä oikeus vastustaa teoksensa 
vääristämistä, typistämistä ja muuta muuttamista samoin kuin kaikkia teokseen 
kohdistuvia loukkaavia toimenpiteitä, jotka vahingoittavat hänen kunniaansa tai 
mainettaan. 2. Tekijälle […] kuuluvat oikeudet ovat voimassa tekijän kuoleman 
jälkeen vähintään taloudellisten oikeuksien lakkaamiseen saakka […].”

64 Sundara Rajan 2011, 12; Grosheide 2009, 243–244. Ks. myös Grosheide 
2009, 250–252, jossa todetaan common law -maiden uskoneen täyttäneensä alku-
peräisen 6bis-artiklan vaatimukset varsinaisen tekijänoikeusjärjestelmän ulkopuo-
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toksessa sanamuotoa tarkennettiin sopimuksessa tarkoitettujen oikeuksien 
keston osalta ja respektioikeus tarkentui käsittämään teoksen loukkaavan 
muuttamisen ohella myös muut tekijänkunniaa loukkaavat toimenpiteet.65

Bernin yleissopimuksessa ei ole nimenomaista mainintaa paro-
diasta. Paul Goldsteinin ja Bernt Hugenholzin mukaan parodiakäyt-
tö sallitaan kuitenkin useissa liittomaissa oletettavasti siksi, että (tai 
jos ja kun) se täyttää kolmivaihetestin vaatimukset: ”Parody, though 
nowhere expressly exonorated in the Berne text, is widely accepted 
across the Berne Union as permitted use, presumably on the ground 
that it meets Article 9(2)’s standards.”66 Kuten edellä todettu, kolmi-
vaihetesti on osana säännöstä, jossa turvataan toisintamisoikeus – sen 
sijaan moraalisia oikeuksia koskevassa 6bis artiklassa ei ole vastaavaa 
testiä.67 Toisin kuin Bernin yleissopimus, tietoyhteiskuntadirektiivi 

lella. Vuonna 1948 suhtautuminen artiklaan oli muuttunut kielteisemmäksi.
65 Grosheide 2009, 250–253. Ks. vuosien 1928 ja 1948 muotoilut esim. SOU 

1956:25, 520–521; ks. myös emt. 126, jossa todetaan ehdotetun respektioikeuden 
yltävän Bernin yleissopimuksen laajuuteen eli kattavan teoskappaleen muuttami-
sen ohella tilanteet, joissa teos saatetaan yleisön saataville tekijänkunniaa louk-
kaavassa muodossa tai yhteydessä. Ajan alati kaupallistuvaa henkeä kuvastaen 
esimerkkeinä mainitaan mm. teoksen käyttäminen tavaramerkkinä tai mainoksissa 
arvottomalla tavalla (emt.). Ks. myös Sorvari 2005, 222. Tässä ei käsitellä nk. 
klassikkosuojaa. Delin (1959, 243–244) näkee mahdollisena, että parodia voisi 
olla kiellettävissä klassikkosuojan nojalla, mutta toteaa yleisen kulttuuriperinnön 
suojan kapeammaksi kuin teosten, joiden tekijänoikeus on voimassa ja joiden 
muutokset loukkaavat tekijänkunniaa (ts. respektioikeus). Ks. klassikkosuojasta 
Suomessa (TekijäL 53 §) mm. Haarmann 2005, 151–153; Harenko ym. 2014, 56.

66 Goldstein & Hugenholz 2010, 380; Goldstein 2001, 300.
67 Ks. myös Jacob 2014, 437, jossa viitataan Yhdistyneen kuningaskunnan uu-

distukseen: ”[N]othing can be done about providing a parody exception to moral 
rights because there is an international obligation to provide the moral right which 
does not have any express exception.” Vrt. 6bis(3) art. Ks. myös Goldstein & Hu-
genholz 2010, 379 parodian mahdollisesta konfliktista suhteessa moraalisiin oi-
keuksiin. Vrt. Ålund 1992, 108. Ruotsin tekijänoikeuslain esitöissä (SOU 1956:25, 
405) on mielenkiintoinen tieto vuonna 1948 ehdotetusta muutoksesta Bernin yleis-
sopimuksen 6bis artiklaan: respektioikeus haluttiin ulottaa myös tekijänoikeudesta 
vapaisiin teoksiin, erityisesti ”mestariteoksiin”. Säännöksessä olisi kuitenkin ni-
menomaisesti sallittu parodiat (ei mainintaa pastissista ja karikatyyrista!), jotka 
eivät olisi olleet sekoitettavissa alkuperäisteoksiin. Sen sijaan asenne travestiaa 
kohtaan vaikuttaisi olleen kielteinen (”tillåtna allenast under villkor, att verken 
ej travesteras”). (Emt.) Ks. myös Grosheide 2009, 250–252. Delinin (1959, 239) 
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ei edes ulotu moraalisiin oikeuksiin: johdanto-osassa viitataan näiltä 
osin jäsenvaltioiden kansalliseen lainsäädäntöön sekä kansainvälisiin 
instrumentteihin.68 Tietoyhteiskuntadirektiiviin sisältyvä mahdollisuus 
säätää kansallisella tasolla parodiapoikkeuksesta eli 5(3)(k) artikla 
merkitsee rajoitusta nimenomaan taloudellisiin yksinoikeuksiin (kap-
paleen valmistus ym.) – ilman mainintaa lähdemerkinnästä.69

Pohjoismaisesta näkökulmasta moraalisten oikeuksien keskeiseen 
asemaan parodian oikeudellisessa arvioinnissa viittaa jo Leif Delinin 
huomautus siitä, ettei Ruotsin 1919 lakiin sisältynyt respektioikeutta 
– eikä siten parodian sallivaa tai kieltävää sääntelyä. Vuoden 1931 uu-
distukset Ruotsin lakiin juontuivat Bernin yleissopimuksen muutok-
sista (1886) vuonna 1928, ja taustalla on Delinin mukaan kaiken kaik-
kiaan ollut jo viime vuosisadan alussa laaja kansainvälinen yhteistyö.70 
Suomessa vuoden 1927 tekijänoikeuslaki sisälsi mm. 22 §:ssä viittauk-
sen tekijän oikeuteen vaatia luvallistenkin muutosten yhteydessä, ettei 
niitä julkaista hänen nimissään (vastaavasti kuolleen tekijän tapauk-
sessa 23 §).71 Ruotsissa on todettu, että teoksellisesta itsenäisyydestään 
huolimatta parodia voisi esittää hyödyntämänsä teoksen loukkaavassa 
muodossa tai kontekstissa, eikä moraalisten oikeuksien loukkaus ra-
joittuisi käytetyn teoksen (taloudelliseen) suoja-alaan.72 Vuodelta 1959 

mukaan kysymys on ensimmäisestä yrityksestä ottaa parodia tällaisen sääntelyn 
kohteeksi. Säännös kaatui kuitenkin Yhdistyneen kuningaskunnan vastustukseen.

68 TYD, johdanto-osan 19 kappale. Vrt. TYD 5(3)(a)(c)(d) ja (f). TRIPs:n vel-
voitteisiin eivät kuulu Bernin yleissopimuksen 6bis artiklan oikeudet (9(1) art.). 
Ks. myös Grosheide 2009, 255, av 36; WCT 1 art. ja 3 art.; vrt. WPPT 5 art.

69 Ks. lisäksi TYD 5(4) art. Ks. myös Harenko ym. 2014, 53.
70 Delin 1959, 234–235; ks. SOU 1956:25, 521, jossa esitetään Bernin yleis-

sopimuksen muotoilu vuodelta 1928. Delinin (1959, 234) sanavalinnat ja lauseen 
muotoilu (”Sålunda saknas […].”) näyttäisivät viittaavan parodian sääntelyn eli-
melliseen yhteyteen moraalisia oikeuksia koskevien säännösten kanssa.

71 Kysymys ei ollut varsinaisesta respektioikeudesta; ks. tarkemmin Sorva-
ri 2005, 219–220; ks. viittaus Suomen oikeuteen SOU 1956:25, 405. Ks. myös 
Grosheide 2009, 250. Delin huomauttaa myös vuodelta 1959 peräisin olevassa 
artikkelissaan, että respektioikeus kohdistuisi lähinnä alkuperäisen tekijän nimissä 
julkaistuun teoksen muuttamiseen siinä missä pilkan tekemisen tarkoitus ei yhtä 
selvästi mahdu tekijänoikeuden suoja-alaan (Delin 1959, 234, av 2; ks. emt. 235 
jossa todetaan, ettei tekijänoikeus suojaa parodioinnilta/pilalle altistamiselta).

72 Ficks 2015, 317, 321; Nordell 2007, 321; Rosén 2006, 718–719; ks. myös 
SOU 1956:25, 434. Ks. Suomessa mm. Harenko ym. 2014, 51–52 vastakkaisesta 
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peräisin olevassa artikkelissaan Delin tuo lisäksi esiin kilpailunäkö-
kohdat: parodia ei yritä norkkia lähdeteosta, sen yleisöä tai markkinoi-
ta, vaan sillä on parodioitavalle teokselle vieras tarkoitus.73

Myös Katariina Sorvari toteaa parodian yhteydessä taloudellis-
ten oikeuksien tarjoaman suojan eräänlaisen tarpeettomuuden.74 Te-
kijänoikeuslain taloudelliset oikeudet (TekijäL 2 §) turvaavat tekijän 
asemaa suhteessa määrättyihin teoksen hyödyntämisen muotoihin eli 
kappaleiden valmistukseen ja teoksen saattamiseen yleisön saataville. 
Yksinoikeudet eivät turvaa teoksen käyttöä sinänsä – eivätkä varsin-
kaan takaa teoksen markkinoita tai menekkiä.75 Suomen tekijänoikeus-
lain esitöissä, tietoyhteiskuntadirektiivin implementoinnin yhteydessä, 
asiasta todetaan seuraavaa:

”Ruotsin tekijänoikeuslain 2 § vastaa Suomen lain säännöstä. Pykälät ovat 
syntyneet yhteispohjoismaisen lainvalmistelun tuloksena. Ruotsin lain pe-
rusteluissa […] säännöstä on perusteltu Suomen lain esitöitä laajemmin. Pe-
rusteluissa todetaan, että tekijällä tulee olla oikeus saada taloudellinen hyöty 
kaikista teoksen hyödyntämistavoista, joilla on käytännössä merkitystä.”76

Puhe ”hyödyntämistavoista, joilla on käytännössä merkitystä” 
ei nähdäkseni tuo analyysiin lisäarvoa; parodialla on ”merkityksen-
sä”.77 Vähäiseksi jää lisäarvo myös nojatessa siihen, ryhtyisikö teki-
jä itse hyödyntämään teostaan jollakin tavalla, kuten parodioimalla.78 

ideologiasta mahdollisesti loukkaavana yhteytenä sekä emt. 54–55 ruotsalaisesta 
Sveriges flagga -tapausta (NJA 1975, 679).

73 Delin 1959, 235. Delin myös huomauttaa, ettei parodialla ole muunnelmien 
kaltaista vaikutusta lähdeteoksen tekijän taloudellisiin hyödyntämismahdollisuuk-
siin (emt. 247). Ks. myös Ålund 1992, 110; SOU 1956:25, 124. Kilpailunäkö-
kohdat on maininnut Suomessa mm. Hietanen 2009, 153; Rautiainen 2007, 115; 
Haarmann 2005, 67; Sorvari 2005, 223.

74 Sorvari 2005, 223; itsenäisyyden arviointi kytkeytyy etenkin taloudellisten 
oikeuksien loukkauksen mahdollisuuteen.

75 Haarmann 2005, 111.
76 HE 28/2004 vp, 22.
77 Näin jopa taiteen itseisarvo tunnustettaessa; ks. Bourdieu 1996, 285: ”[A]rt 

has its function not to have a function”. 
78 Ks. mm. Jacob 2014, 433–435; Babiskin 1994, 196. Itseparodiointi ei ole 

poissuljettua; ks. Rose 1993, 88, 91 ff.; Dentith 2000, 3; ks. myös julkisasiamies 
Cruz Villalón (C-201/13), kohdat 51–52. Ks. Rautiainen 2007, 52.
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Tekijänoikeudessa huomio on toisintamisessa sekä yleisöön suuntau-
tuvassa toiminnassa; ’taloudellisiksi’ kutsutut yksinoikeudet kattavat 
niin kappaleen valmistuksen kuin yleisön saataviin saattamisen. Esi-
merkiksi Kristiina Harenko, Valtteri Niiranen ja Pekka Tarkela viittaa-
vat  taloudellisesti merkitykselliseen käyttöön, mutta toteavat tekijän 
voivan toki määrittää hyödyntämisen ehtoja ja päättää käyttölupien 
myöntämisestä paitsi vastiketta vastaan myös vastikkeetta.79

Edellä mainitun lisäarvon rajallisuus pätee myös niihin raameihin, 
joissa yksinoikeuksien ja rajoitusten suhde määrittyy. Bernin yleisso-
pimuksen kolmivaihetesti puhuu ristiriidattomuudesta teoksen ”nor-
maalin käytön” kanssa (9(2) art.), TRIPs ”normaalista hyväksikäytös-
tä” (13 art.), ja EU:n tekijänoikeusdirektiivi viittaa ”tavanomaiseen 
hyödyntämiseen” (5(5) art.). TRIPsin yhteydessä tämän edellytyksen 
on todettu viittaavan sekä sellaisin käyttömuotoihin, jotka nykyisellään 
tuottavat tuloa oikeudenhaltijalle että sellaiset, jotka todennäköisesti 
ovat merkittäviä tulevaisuudessa. Tällainen linjaus sisältää riskin paitsi 
teknisen kehityksen ankarasta kohtelusta myös siitä, että perinteisesti 
sallituiksi katsotut hyödyntämismuodot, kuten parodia, voitaisiin kat-
soa teoksen ”normaaliksi” hyödyntämiseksi. Näin on etenkin, mikäli 
korvausten perimiseen kehittyy matalan kynnyksen järjestelmiä.80 Te-
kijänoikeuden rajoitukset on usein räätälöity muihin kuin kaupallisen 
hyödyntämisen tilanteisiin (esim. yksityinen kopiointi; ks. edellä kol-
mivaihetestistä), mutta etenkin perusoikeuksiin nojaavissa tilanteissa 
kaupallisuus ei voine olla ratkaisevaa. Lisäksi rajanvedot ovat entistä 
vaikeampia digitaalisessa ympäristössä.81 Parodian kaupallinen luon-
ne, sen ilmeneminen hyödykkeessä tai edes siitä saatu taloudellinen 
vastike eivät voine automaattisesti tarkoittaa sitä, että parodia loukkaa 
tekijänoikeutta. Huomioon tulee ottaa parodian muut, ilmaisulliset tar-
koitusperät. Kaupallisuus ja viihteellisyys ovat myös elimellinen osa 

79 Harenko ym. 2014, 2. Ks. myös TekijäL 3.3 § rajoitetusta moraalisista oi-
keuksista luopumisesta; 27–28 §§.

80 Geiger ym. 2014, 594; Griffiths 2009, 441; WT/DS160/R, kohta 6.73. 
TRIPs lisää oikeuksia suhteessa Bernin yleissopimukseen ja tuo oikeuksia osaksi 
sopimusta viittaamalla jälkimmäiseen. Ks. myös KOM(2011) 287 lopull., 13 yk-
sinkertaisen ja tehokkaan lupajärjestelmän tarpeesta, jotta mahdollistetaan tekijän-
oikeudella suojatun aineiston helppo ja edullinen käyttö nk. käyttäjien luomissa 
sisällöissä.

81 Jütte 2016, 21.
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nykykulttuuria.82 Tällöin kilpailunäkökohdat voivat osoittautua entis-
tä tärkeämmiksi, ja keskiössä on etenkin korvaavuus ja taloudellinen 
haitta. Sen sijaan median samankaltaisuus ei ole ratkaisevaa, vaan tuo-
tosten funktioiden erilaisuus ja niiden tyydyttämät yleisöt.83

Esimerkiksi parodioiden oikeudellinen arviointi Yhdysvaltalaisen fair use 
-doktriinin valossa kiinnittää yhtenä olennaisena kriteerinä huomiota paitsi 
käytön tarkoitukseen ja luonteeseen myös markkinavaikutuksiin ja korvaa-
vuuteen (market substitution). Tuomioistuin arvioi johdannaisteosten mah-
dollisesti aiheuttamaa haittaa käytetyn teoksen markkinoille laajassa merki-
tyksessä. Johdannaismarkkinat ja lisensointi eri tarkoituksiin tunnustetaan 
olennaiseksi osaksi tekijän oikeuksia. Toisin on laita ”puhtaan kriittisten” 
teosten johdannaismarkkinoita arvioitaessa. Parodian haltuunotto doktriinin 
avulla ei ole yksiselitteistä, vaan oikeuskäytäntö on kirjavaa ja suhtautuminen 
kaupallisuuteen on vaihdellut. Parodia voi kuitenkin lukeutua fair usen alaan, 
vaikka se ilmenisi hyödykkeenä ja olisi (myös) kaupallista.84 Campbell-ta-
pauksessa todettiin, ettei edes kaupallisen rap-version ollut näytetty aiheut-
tavan vahinkoa parodioidun kappaleen markkinoille. Parodian mahdolliset 
tosiasialliset vaikutukset todetaan tekijänoikeudellisesti merkityksettömiksi: 
”The fact that a parody may impair the market for derivative uses by the very 
effectiveness of its critical commentary is no more relevant under copyright 
than the like threat to the original market.”85

Moraaliset ja taloudelliset ulottuvuudet eivät kuitenkaan ole täy-

82 Ks. mm. Rahmatian 2013, 101–102; Bruncevic 2009, 459; Gauthier 1993, 
178–185; myös nk. Sony-olettama (emt.); tulkinnan muutoksesta Rosati 2015, 517. 
Vrt. kuitenkin tavaramerkistä mm. Senftleben 2015; Gauthier 1993.

83 Ks. myös Rosati 2015, 517; Babiskin 1994, 207–209 lähteineen; 
Campbell-tuomio.

84 Ks. Tan 2013, 223–224; Babiskin 1994, 194–196, 206–209; Gauthier 1993, 
166–167, 176, 178–184; Hietanen 2009, 152–153; ks. kuitenkin myös Posner 
1992, 71–72; lisäksi Sneirson 1969, 995. ’Fair use’ on kodifioitu käytännöstä Yh-
dysvaltain tekijänoikeuslakiin (17 U.S.C § 107), mutta se on haluttu pitää joustava-
na, common law:n kautta kehitettävänä doktriinina; ks. mm. Gordon 2014, 80–84; 
Senftleben 2013, 40–41; Babiskin 1994, 194–195; Gauthier 1993, 169–170. Senft-
leben (2013, 41) viittaa erityisesti käytön uuteen luonteeseen (”transformative”). 
Ks. US Copyright Act 1976: http://www.copyright.gov/title17/92chap1.html#107.

85 Campbell-tuomio; tarkemmin Tan 2013, 223–226. Ks. myös Barbieta-kos-
kevista tuomioistuinratkaisuista Tushnet 2014; yhdessä tapauksessa todettiin, et-
tei Mattelilla ollut aikuisten nukkeja osana S&M Barbie-mallistoa (emt. 411); ks. 
Mattel, Inc. v. Pitt, 229 F. Supp. 2d 315 (S.D.N.Y. 2002).
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sin erotettavissa, ja moraalisista oikeuksistakin voi hyötyä myös talou-
dellisesti (mm. tekijän maine).86 Parodia voi jopa lisätä parodioidun 
teoksen ja sen tekijän tunnettuutta – ja siten teoksen menekkiä ja talou-
dellista arvoa. Lisäksi teosten nk. kanonisoituminen, eli niiden kehit-
tyminen osaksi kulttuurikaanonia, arvovaltaista, esikuvallista teosten 
kokoelmaa, nojaa osaltaan juuri toistoon, uudelleen kirjoittamiseen ja 
uusiin merkityksiin.87 

3.2 Sitaattioikeus, muuntelu ja vapaa muuttaminen

Tekijällä on lähtökohtaisesti oikeus paitsi teoksensa saattamiseen ylei-
sön saataville myös siihen elimellisesti kytkeytyvään kappaleen val-
mistamiseen, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, tilapäisesti 
tai pysyvästi, millä keinolla ja missä muodossa tahansa (2.2 §). Teki-
jänoikeus siis suojaa paitsi teosta kokonaisuudessaan, myös sellaista 
osaa teoksesta, joka ilmentää tekijänsä luomistyötä. Lisäksi säännös 
on tarkoitettu kattamaan eri tekniikat, niin nykyiset kuin tulevat kappa-
leen valmistustavat.88 Sitaattioikeus tarkoittaa kuitenkin lakiin nojaa-
vaa lupaa lainata julkistettua teosta hyvän tavan mukaisesti käyttötar-
koituksen edellyttämässä laajuudessa (TekijäL 22 §;89 ks. Bern 10 art.). 
Säännös on teknologianeutraali ja soveltuu lähtökohtaisesti kaikkiin 
teoslajeihin.90 Käyttötarkoituksen edellyttämää laajuutta arvioitaes-

86 Ks. esim. Haarmann 2005, 138–139; de Werra 2009, 268; ks. myös KM 
1953:5, 48–49 teoksen muuttamisen linkeistä sekä taloudellisiin että aatteellisiin 
oikeuksiin.

87 Ks. esim. Nyqvist 2010, 104, 230; ks. myös pop-taiteesta Sneirson 1969, 
995: ”In fact, the appropriation is probably beneficial to the original, in that it 
both glamorizes the product and provides free advertising.” Fair usesta ja kaa-
nonin kommentoinnista Tan 2013, 222–223 (”creative teleologies that draw on the 
primacy of the canon”).

88 Ks. esim. Haarmann 2005, 119; Harenko ym. 2014, 32; ks. myös TN 
2015:13, 4. Ks. myös Infopaq (C-5/08).

89 TYD 5(3)(d) art. sallii lainausoikeuden säätämisen mm. arvostelun tai se-
lostuksen tarkoituksiin. Lainattava teos on tullut laillisesti saattaa yleisön saataviin 
ja lähde ja tekijä on mainittava, ”jollei tämä osoittaudu mahdottomaksi”. Lainaus-
ten käyttö on oltava hyvän tavan mukaista ja tapahduttava ”siinä laajuudessa kuin 
kyseinen erityistarkoitus tällaista käyttöä vaatii”. Ks. myös Painer (C-145/10).

90 Harenko ym. 2014, 173. Ks. kuitenkin myös TekijäL 23 § ja 25 §.
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sa otetaan huomioon lainauksen koko ja tarkoitus sekä lainauksen ja 
lainatun teoksen suhde tapauskohtaisesti. Lisäksi lainauksen on suo-
malaisissa tulkinnoissa vaadittu toteutettavan nk. vetoamisfunktiota eli 
sen on havainnollistettava aihetta, oltava tarpeen arvostelun tai kuvai-
lun vuoksi taikka toimittava apuna luomistyössä. Pelkistä sitaateista 
koostuvaa työtä ei ole katsottu voivan perustaa sitaattisäännökseen sii-
nä missä lainausten käyttöön teosten ”osatekijöinä” on suhtauduttu eri 
tavoin kirjallisuudessa ja oikeuskäytännössä.91 Harenko, Niiranen ja 
Tarkela huomauttavat sitaattioikeudesta muodostuneen tietoyhteiskun-
nassa keskeinen rajoitussäännös, sillä etenkin verkkoympäristössä kes-
kustelut ja aineistot linkittyvät toisiinsa.92 Kuitenkin jo T. M. Kivimäki 
totesi lainausoikeuden olevan ”mielipiteiden kehityksen välttämätön 
edellytys, jota ilman kulttuuriyhteiskunta ei voi tulla toimeen”.93

Lakiin nojaava sitaattioikeus on nk. täysi rajoitus tekijän 
yksioikeuk siin eli se ei vaadi lupaa eikä edellytä korvausta.94 Teki-
jänoikeuden 2 luvussa säänneltyjä rajoituksia95 tarkasteltaessa on kui-

91 Ks. mm. Haarmann 2014, 106–108; 2005, 188–193; Kivimäki 1966, 84–
86; TN 2012:5, 6–9; TN 2010:3, 4–5; TN 2002:13, 6; KM 1953:5, 56; tapauksessa 
KKO 1971 II 44 (Lapualaisooppera) ”osatekijöiksi” lainaaminen yhteiskuntakriit-
tisessä tarkoituksessa katsottiin voitavan perustaa lakiin. Vrt. kokoomateokset (Te-
kijäL 5 §). Yhdysvaltalaisen fair usen puitteissa arvioidaan usein sekä lainauksen 
määrää että laatua (nk. ydin); ks. Campbell-tapaus, jossa viitattiin parodian hyö-
dyntävän juuri lähteensä oleellisia osia – sen sydäntä. Babiskin (1994, 203) toteaa 
määrälliset kriteerit erityisen epäsopiviksi parodian arviointiin.

92 Harenko ym. 2014, 173.
93 Kivimäki 1966, 84.
94 Ks. mm. Harenko ym. 2014, 173; Haarmann 2005, 156, jossa tekijänoikeu-

den rajoitukset on jaettu lain nojalla tapahtuvaan vapaaseen käyttöön sekä pakko-
lisensseihin, joissa on korvausvelvollisuus. Ks. myös Geiger 2010, 520.

95 Ks. myös sopimuslisenssi. Vrt. Alfons Åberg -tapauksessa vedottiin myös 
siihen, että SR ylitti sopimuslisenssin mukaisen käytön (11 §, 26 d ja i §§). HD 
totesi (Alfons Åberg -tuomio, 5): ”GB har i andra hand gjort gällande att Sveriges 
Radio har företagit ändringar i Alfonsböckerna i större omfattning än den genom 
avtalslicensen medgivna användningen kräver och att användningen av verket så-
ledes står i strid med 11 § andra stycket upphovsrättslagen. Nämnda lagrum kan 
emellertid inte hindra att ett verk görs till föremål för travesti, något som i enlighet 
med det förut anförda fått ske oberoende av om avtalslicens förelegat eller ej.” 
Vrt. vähemmistön mielipide, jossa kuitenkin jätettiin avoimeksi se, missä määrin 
sopimuslisenssi kattoi muuntelun. Ks. myös Rosén 2006, 717. Vrt. sittemmin so-
pimuslisenssisäännökset on Ruotsin tekijänoikeuslaissa siirretty 3 a -lukuun (ks. 
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tenkin huomioitava myös tekijänoikeuslain 11 §:ssä säädetyt yleiset 
reunaehdot:96 rajoituksen nojalla valmistetussa kappaleessa tai teosta 
yleisön saataviin saatettaessa tekijä ja lähde on mainittava hyvän tavan 
mukaisesti, eikä teosta saa tekijän suostumuksetta muuttaa enempää 
kuin rajoituksen sallima käyttö vaatii (11.2 §).97 Lisäksi moraalisis-
ta oikeuksista todetaan, ettei 2 luvun säännöksillä ”rajoiteta tekijälle 
3 §:n mukaan kuuluvaa oikeutta laajemmin kuin 25 e §98:stä johtuu” 
(11.1 §). Näin ollen parodian arviointi sitaattioikeuden valossa näyttäi-
si tarkoittavan sen alistamista paitsi isyysoikeudelle myös respektioi-
keudelle – toisin kuin vapaan muuttamisen tapauksissa. Sitaattioikeu-
den käyttö voi loukata tekijänkunniaa esimerkiksi silloin, kun lainaus 
on vääristävän lyhyt tai tarkoitushakuisesti valittu.99 Sorvari kuitenkin 
huomauttaa, että arvostelu lainaussäännöksen rajoissa ei ole respekti-
oikeuden ulottuvissa vain siitä syystä, että teosta käytetään kriittisessä 
yhteydessä.100 Lisäksi tekijän ja lähteen maininta ei ole ehdoton vaa-
timus Suomen laissa tai laintulkinnassa. Vaatimus maininnasta ja sen 

lag 2005:359) ja lain 11 § koskee 2 luvun säännöksiä. Sopimuslisenssit ”laajen-
nettuina kollektiivisina lupina” ovat EU-tasolla oikeuksien hallinnointia koskevia 
järjestelyjä (TYD, johdanto-osan 18 kohta).

96 TekijäL 11.5 § mukaan kappaleita ei saa rajoitusten nojalla valmistaa teok-
sen kappaleesta, joka on valmistettu tai saatettu yleisön saataviin 2 §:n vastaisesti 
tai jota mahdollisesti suojaava tekninen toimenpide on kierretty 50 a.1 §:n vastai-
sesti. Kyseinen momentti ei siinä säädetyin tavoin koske mm. TekijäL 22 §:ää. Ks. 
SiVM 6/2005 vp, 5: ”Valiokunta ehdottaa pykälän 5 momenttia täydennettäväksi 
viittauksella 22 §:n sitaattisäännökseen. Viittaus on yleisen tiedonsaannin ja sanan-
vapauden etujen mukainen ratkaisu.”

97 Ks. myös Haarmann 2014, s. 106–108; lisäksi emt. 141, jossa todetaan, että 
sekä tekijä että lähdeteos tulee mainita (ks. myös Bern 10(3) art.). Lainaamisen 
lainmukaisuudesta ks. erit. TN 2015:13, 5–8. Käytön vaatiman muuttamisen kan-
nalta etenkin (suorien) sitaattien kääntäminen on mielenkiintoista (vrt. 2 §; 4.1 §; 
3 §). Ks. Bernin yleissopimuksesta (10 art.) ja sitaattioikeudesta mm. Goldstein & 
Hugenholz 2010, 379–380.

98 TekijäL 25 e §: ”Rakennusta ja käyttöesinettä saa omistaja tekijän luvatta 
muuttaa, mikäli teknilliset tai tarkoituksenmukaisuussyyt sitä vaativat.” Ks. myös 
TN 2007:6, 6–7.

99 Ks. Hietanen 2009, 157; sitaatin mahdollistamasta ”väärästä kuvasta” esim. 
Haarmann 2005, 190; myös Lapualaisooppera-tapauksessa väitettiin lainattuja 
osia sijoittelun ”sellaisiin yhteyksiin, että lukija sai [lainatun teoksen kirjoittajan] 
lausumista vääristellyn kuvan” (Sundberg 1971, 104).

100 Sorvari 2005, 225.
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tavasta on sidottu kullakin alalla vallitsevaan ”hyvään tapaan”, ja ar-
vioinnissa voidaan huomioida käytön luonne ja kohtuusnäkökohdat. 
Yllättäen myös tietoyhteiskuntadirektiivi (5(3)(d) art.) puhuu sitaat-
tioikeuden yhteydessä hyvän tavan mukaisuudesta sekä lähde- tai teki-
jämerkinnän osoittautumisesta mahdottomaksi (vrt. Bern 10(3) art.).101

Muunnelmia varten ei ole erityistä rajoitussäännöstä, ja ne ovat 
edellä todetuin tavoin riippuvaisia alkuperäisteokseen kohdistuvista 
oikeuksista; muunnelmia jälkiperäisteoksina rajoittavat sekä tekijän 
taloudelliset yksinoikeudet että moraaliset oikeudet, kuten respektioi-
keus ja isyysoikeus. Kysymys voisi olla esimerkiksi kirjallisen teok-
sen ”ala-arvoisesta” käännöksestä tai typistyksestä, ja alkuperäisteok-
sen tekijä on mainittava (ellei toisin sovita).102 Joissain tapauksissa 
muuttaminen on kuitenkin käyttöyhteyden takia tavallista laajemmin 
hyväksyttyä tai moraalisista oikeuksista luopumisen voi katsoa sisäl-
tyvän tekijän suostumukseen (esim. kirjaa elokuvattaessa; elokuvaus-
sopimus).103

Tekijänoikeusneuvosto (TN) on useasti käsitellyt muuntelun ja 
vapaan muuttamisen rajanvetoa:104 yhtäältä todetaan, kuinka luomis-
työ saa aina vaikutteita aiemmasta tuotannosta ja kuinka ”olemassa 
olevia tyylipiirteitä, aatteita ja taiteellisia vaikutteita” (nämähän eivät 
sinällään edes saa tekijänoikeussuojaa!) käytetään hyväksi. Olemassa 
olevaan nojaaminen tässä mielessä ei estä tekijää nauttimasta tekijän-
oikeutta ”itsenäiseen ja omaperäiseen” (siis edellä mainitussa suhteel-
lisessa mielessä?) työhönsä eli teostasoon yltävään tuotokseen.105 Toi-
saalta todetaan tekijänoikeussuojan edellyttävän subjektiivista uutuutta 
eli sitä, ettei tekijä ole pitänyt esikuvaa vaan aikaansaanut teoksensa 

101 Haarmann 2005, 142; Sorvari 2005, 212; KKO 1971 II 44 (Lapualaisoop-
pera); TN 2015:13, 9–10 (eriävä mielipide). Ks. myös KM 1953:5, 48, jossa oi-
keus tulla mainituksi todetaan rajalliseksi. Ks. myös Painer (C-145/10).

102 Haarmann 2005, 142, 144, 148; Sorvari 2005, 222; ks. myös KKO 1974 II 
49; KKO 1967 II 74. Haarmann (2005, 142) näyttäisi ajattelevan, että alkuperäiste-
kijä on aina mainittava muunnelmassa (vrt. emt. 148); luvanvaraisuus tarkoittanee 
kuitenkin, että ehdoista, ml. maininnasta, voidaan sopia (ks. myös TekijäL 3.3 §).

103 Haarmann 2005, 148; Sorvari 2005, 222.
104 Ks. esim. TN 2012:3; TN 2005:16; TN 2002:13. Ks. myös KKO 1979 II 64.
105 TN 2012:3, 5; ks. myös TN 2002:13, 7–8. Ks. myös de Werra 2009, 282–

283.
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itsenäisesti.106 Tekijänoikeuslain 4.1 § ja 4.2 § ero kiteytyy neuvos-
ton mukaan samuuselämykseen: kysymys on tekijän yksinoikeu teen 
kuuluvasta kappaleen valmistuksesta ja/tai muunnelmasta, mikäli 
vastaanottaja mieltää teokset yhtenä ja samana. Näin arvioidaan esi-
merkiksi ”tavanomaiset muutokset”, lisäykset tai poistot, jotka eivät 
muuta muotoa tai kokonaisuutta merkittävästi. Tekijänoikeusneuvosto 
kuitenkin toteaa, että parodian kyseessä ollen ”aikaisemman teoksen 
kanssa hyvin samanlaiselta näyttävä teos voi olla [4.2 §:n mukaisesti 
aikaansaatu]”107 (kurs. tässä).

Myös siteerausoikeutta neuvosto on käsitellyt useasti:108 se on yh-
täältä todennut, että lainattu teos tai sen osa tulee olla havaittavissa, 
jotta ylipäänsä voisi olla kysymys siteeraamisesta. Jos suoraa lai nausta 
tai kopiota teoksesta tai sen osasta ei edes ole erotettavissa, sitaattioi-
keus ei tule kysymykseen. Sitaatti voi olla joko sanatarkka lainaus 
taikka selostuksen tai referaatinomainen katkelma, jossa on vain vä-
häisiä tai tekijänoikeudellisesti merkityksettömiä muutoksia, kuten 
Harenko, Niiranen ja Tarkela huomauttavat; mikäli aiemman teoksen 
hyödyntäminen tarkoittaa itsenäistä käyttöä suhteessa lähteeseen, lii-
kutaan jo tekijänoikeuslain 4.2 §:ssä tarkoitetun vapaan muuttamisen 
alueella (ja tieto sinänsä ei ole tekijänoikeuden suojaamaa).109 Sitaat-
tioikeuden mukaisen lainauksen tulee olla asiallisessa yhteydessä lai-
naavaan tekstiin eikä vain tehdä siitä kiinnostava tai huvittava – joskin 
myös esteettiset lainaukset mahtuvat säännöksen piiriin.110 Neuvosto 

106 TN 2012:3, 4; ks. myös TN 2002:13, 7–8. Vrt. objektiivinen uutuus esim. 
patenttioikeudessa.

107 TN 2012:3, 6; lausunnossa viitataan parodiaan, pastissiin ja satiiriin – ei 
karikatyyriin (emt. 5–6). Sinänsä Sibelius-monumenttia muistuttavan lavasteen 
tarkoitus lienee kuitenkin ollut aikaansaada jonkinlaisen ”samuuselämys” tai miel-
leyhtymä.

108 Ks. esim. TN 2015:13; TN 2012:5; TN 2007:12; TN 1997:3; TN 1995:14; 
TN 1992:16.

109 Harenko ym. 2014, 172, jossa huomautetaan myös, ettei lainattavaa teos-
ta saa siteerausoikeuteen nojatessa muuttaa enempää kuin käyttö edellyttää. Ks. 
myös TN 2015:13, 5–6; TN 2012:3, 7, 9, jossa ei kyetty identifioimaan yhtään 
yksittäistä lavasteen osaan, joka olisi suora kopio Sibelius-monumentista (ja sellai-
sena kenties perusteltavissa sitaattioikeudella) – vaan kysymys oli vapaasti muut-
taen aikaansaadusta tuotoksesta. Lainausten merkinnästä elämäkerrassa ks. mm. 
TN 2012:5 eriävine mielipiteineen.

110 Ks. mm. TN 2012:3, 8–9; TN 1997:3; TN 1997:2. Siteerausoikeuden funk-
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on myös viitannut rajoitussäännöksen, ja sen elementtien (kuten hyvän 
tavan), ahtaaseen tulkintaan.111 Sitaattiin turvautuminen ei edellytä uut-
ta teosta, vaan lähdeteosta voidaan lainata esimerkiksi tiedotuksessa.112

Ruotsalaisessa Alfons Åberg -tapauksessa todettiin, ettei paro dian 
ja travestian113 arvioinnille ole nimenomaista oikeudellista perustaa 
Ruotsin tekijänoikeuslaissa. Lainsäädäntöä 1960-luvulla laatiessa tar-
koituksena on kuitenkin ollut arvioida parodiaa itsenäisenä teoksena, 
joka jää parodioitavaan teokseen kohdistuvien oikeuksien ulottumatto-
miin silloinkin, kun teosta käytetään pitkälti sanasta sanaan. Ratkaise-
vaa on parodioitavalle teokselle vieras tarkoitusperä ja käyttöyhteys.114 
Lisäksi Högsta domstolen (HD) kiinnitti huomiota uuden kontekstin 
yllätyksellisyyteen ja totesi, kuinka lasten kirjan alkuperäisrepliikkien 
yhdistely tanskalaisen, huumemaailmasta kertovan elokuvan repliik-
keihin vääristi käytetyn teoksen kantavia osia:

”Genom att den kända barnboksfiguren Alfons inplaceras i ett främmande 
sammanhang med narkotikamisbruk och kriminalitet har uppenbarligen att 
framkalla en komisk och överraskande effekt, vilken förstärkts genom att 
sammaställning av originalrepliker från Alfonsböckerna med repliker ur den 
danska filmen Pusher förvrängt bärande element av handlingen i flera av 
böckerna.”115

HD sivusi myös moraalisia oikeuksia todetessaan, ettei pelkästään 
tarkasteltavan radio-ohjelman parodinen tarkoitus ollut tulkittavissa pa-
rodioidun teoksen saattamisena yleisön saataviin tekijänkunniaa louk-

tioista myös Kivimäki 1966, 84–86; näihin ei lukeudu ”ajanvietetarpeen tyydyttä-
minen” (emt. 85). Huvittavuuden uloslyönti on parodiakäytössä ongelmallinen.

111 Ks. mm. TN 1997:3; vrt. kuitenkin TN 2007:6. Ks. myös HE 28/2004 vp, 
38–39; KM 1953:5, 53. Vrt. edellä siitä, ettei kolmivaihetesti vaadi rajoitusten ah-
dasta tulkintaa, sekä EUT:n tulkinnoista.

112 Näin jo KM 1953:5, 56; ks. kuitenkin KKO 1983 II 1 tilanteesta, jossa 
lehtikirjoitus lainasi teosta sitaattioikeuden vastaisesti. Sitaatin kohde sen sijaan 
tulee olla teos (jonka suoja-aika ei ole kulunut), jotta tekijänoikeuslaki soveltuu 
(ks. mm. TN 2002:13, 9). Ks. myös Painer (C-145/10).

113 Tuomiossa käytetään travestian ja parodian käsitteitä pitkälti synonyy-
misomaisesti. Travestia on yhdenlainen ivamukaelma.

114 Alfons Åberg -tuomio, 3; ks. myös SOU 1956:25, 137; Ålund 1992, 103–
104; Ficks 2015, 318.

115 Alfons Åberg -tuomio, 4.
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kaavassa muodossa tai yhteydessä. Kiinnostava kyllä, HD:n mukaan 
sanottu kanta ei kuitenkaan kokonaan poissulje sitä mahdollisuutta, että 
parodisen mukautuksen keinoin aikaansaatu teos voisi loukata paro-
dioidun teoksen tekijän moraalisia oikeuksia. Vaikka parodia on lähtö-
kohtaisesti itsenäinen teos, voi se saattaa parodioidun teoksen yleisön 
saataville tekijänkunniaa loukkaavassa muodossa tai yhteydessä ja teki-
jänkunniaa voidaan loukata myös varsinaisen parodian ohella (”även vid 
sidan av själva travestin”).116 Lisäksi on huomattava, että Alfons Åberg 
-tuomio oli äänestyspäätös: vähemmistö katsoi parodiaksi väitetyn tuo-
toksen muunnelmaksi, joka oli riippuvainen alkuperäisteokseen kohdis-
tuvista oikeuksista. Tekijänkunniaa ei silti katsottu loukatun.117

Herkko Hietanen toteaa, että parodia voi loukata tekijän tunteita 
ja saattaa tekijän taiteellisen arvon kyseenalaiseksi. Parodian luomat 
mielikuvat voivat myös vahingoittaa yleisön käsitystä parodioitavasta 
teoksesta ja tekijästä. Hietasen mukaan parodiaa ei tästä huolimatta 
tule tulkita tekijänoikeuden loukkaukseksi. Eri asia on esimerkiksi 
kunnianloukkauksen tunnusmerkistön täyttävä teko.118 Suomalaisessa 
katsannossa tekijänoikeuslain tarkoittamaa tekijänkunniaa loukkaavaa 
voi olla teoksen tai teoskappaleen muuttaminen, ja arvioinnin lähtö-
kohtana objektiivinen mittapuu, huomioiden jossain määrin tekijän 
subjektiivinen käsitys.119 Sorvari toteaa parodian rajaavan ”respekti-
oikeuden muotoulottuvuutta”.120 Ruotsin tekijänoikeuslain esitöissä 
viitataan siihen, että respektioikeuden loukkaamisen arviointi tapahtuu 
käsillä olevan tapauksen olosuhteiden valossa. Teoksen muuttamisessa 
painoarvoa on ennen kaikkea teoksen taiteellisella arvolla, mutta mer-
kitystä on myös toimenpiteiden tarkoituksella (esim. epäonnistunut 
restaurointi ei voi olla loukkaus). Teos voidaan, myös sitä varsinaisesti 
muuttamatta, saattaa yleisön saataville tekijänkunniaa loukkaavassa, 
teokselle vieraassa yhteydessä. Esimerkkinä mainitaan uskonnollisen 
sävellyksen ottaminen osaksi operettia. Loukkaavana ei voi kuitenkaan 

116 Alfons Åberg -tuomio, 4; ks. myös Rosén 1990, 602.
117 Alfons Åberg -tuomio, 7–9; Hietanen 2009, 152.
118 Hietanen 2009, 154. Ks. myös Jacob 2014, 435–436. Kunnianloukkausta 

tai sen dekriminalisointia ei käsitellä tässä.
119 Haarmann 2005, 144; KM 1953:5, 49.
120 Sorvari 2005, 225; de Werra (2009, 283) toteaa parodiakäytön implikoivan 

respektioikeuden loukkausta ja oikeuden suoja-alan riippuvan teoksen käyttöta-
vasta.



222

pitää pelkästään teoksen siirtämistä tekijän mielestä aiempaa epäsuo-
tuisampaan paikkaan esimerkiksi museossa tai teoksen siirtämistä pois 
yleiseltä paikalta.121 Sorvari viittaa myös mahdollisesti loukkaavaan 
jazz-sovitukseen sekä draaman loppuratkaisun muuttamiseen. Hän to-
teaa myös sinänsä objektiivisten parannusten olevan tulkittavissa mah-
dollisiksi loukkauksiksi.122

Suomessa teosten itsenäisyyden ja lainaamisen (ml. parodian) oi-
keudellista arviointia on valotettu nk. Lapualaisooppera-tapauksen 
avulla (KKO 1971 II 44),123 jossa otteita kirjallisesta muistelmateoksesta 
käytettiin vuorosanoina kaunokirjallisessa teoksessa. Jälkimmäistä teos-
ta esitettiin laulunäytelmänä. Tuomiossa viitattiin tarkoitukseen saattaa 
aiemman teoksen ilmentämä näkemys arvostelun kohteeksi. Teoksen 
osien lainaamisen uuteen, erilajiseen teokseen mainitsematta nimen-
omaisesti lähdeteosta ei katsottu loukkaavan tekijän oikeuksia:124

”Kirjailijan, joka tarkoituksin saattaa toisesta teoksesta ilmenevä aatteellinen 
ja yhteiskunnallinen näkemys arvostelun kohteeksi oli lähdeteosta mainitse-
matta lainannut omaan, uutena ja itsenäisenä pidettävään teokseensa laajah-
koja osia mainitusta toisesta teoksesta, ei, huomioon ottaen myös teosten kir-
jallisen lajin erilaisuus, katsottu ottaneen lainauksia laajemmalti kuin sanottu 
tarkoitus oli edellyttänyt.”125 (Kurs. tässä)

121 SOU 1956:25, 124–127; esitöissä viitataan Bernin yleissopimuksen muu-
toksiin vuonna 1948.

122 Sorvari 2005, 222 lähteineen; ks. myös emt. mainosten lisäämisestä.
123 Sana parodia ei esiinny tuomiossa (ks. myös Hietanen 2009, 151); myös 

tapauksen asiakirjojen valossa kysymys on lähinnä kollaasista erilaisin maustein. 
Lisäksi Lapualaisoopperan kirjoittaja Arvo Salo kiisti pilkka- tai plagiointitarkoi-
tuksen; sen sijaan tarkoitus oli antaa henkilöiden ”puhua omalla suullaan”. Hän 
totesi tekstissään olevan kohtia, jotka voivat saattaa lapuanliikkeeseen osallistu-
neet huonoon valoon, mutta juuri nuo kohdat ”ovat peräisin heidän omista teks-
teistään”; ks. http://yle.fi/aihe/artikkeli/2009/10/15/lapualaisooppera (29.1.2016). 
Haarmann (2005, 67, 191) käsittelee tapausta tekijänoikeussuojan edellytysten 
sekä sitaattioikeuden yhteydessä, ja toteaa sen ilmentävän pikemmin satiiria. 
 Sorvari (2005, 225) puolestaan viittaa tapaukseen käsitellessään respektioikeuden 
ulottuvuutta suhteessa sitaattioikeuteen. Ks. myös Rautiainen 2007, 115.

124 Sundberg 1971, 103–105; Hietanen 2009, 150–151. Ks. Sundberg 1971, 
103: ”Sitä, ettei teoksessa mainittu lähdeteosta, ei lainaamisen tarkoituksen ja lai-
nausten pääasiallisen käyttötavan vuoksi pidetty hyvän tavan vastaisena eikä lai-
naamista muutoinkaan lähdeteoksen tekijän tekijänoikeutta loukkaavana.”

125 Sundberg 1971, 103; Finlex, tiivistelmä: http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/
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Hietanen toteaa osuvasti, kuinka KKO näin yhdistää yhdessä 
lauseessa sitaattioikeuden, vapaan muuttamisen ja kritiikin ja kuinka 
usea seikka ratkaisussa jää hämärän peittoon. Hietasen mukaan KKO 
otti arvioinnissaan huomioon sen, onko kysymys uudesta, itsenäisestä 
teoksesta ja eri kirjallisuuden lajista, onko tarkoitus arvostella käytet-
tyä teosta tai aatetta vai kolmatta tahoa sekä sen, kuinka laaja lainaus 
on.126 Tuomiolauselmassa ei mainita sovellettuja lainkohtia, ja sen 
sanamuoto viittaa sekä lainaamiseen että muuttamiseen. Taustalla on 
kuitenkin se, että raastuvanoikeus hylkäsi syytteet vedoten tekijänoi-
keuslain 4.2 §:iin, ja hovioikeus totesi loukkauksen lain silloisen si-
taattioikeutta tarkoittavan 14 §:n nojalla.127 Tekijänoikeusneuvoston 
lausunnon (TN 2015:13) eriävässä mielipiteessä huomautetaan, kuinka 
Lapualaisooppera-tapauksessa ”laajahkot lainaukset lähdettä ja teki-
jää mainitsematta katsottiin sallituiksi” ja kuinka lainaamisen arviointi 
yhdistettiin tekijänoikeuslain 4.2 §:n mukaiseen ”uuden ja itsenäisen 
teoksen käsitteeseen”.128

Lapualaisoopperassa nousi alun perin esiin myös kunnianlouk-
kaus (tuolloin ’julkinen solvaus’): lainatun teoksen tekijän kunniaa 
väitettiin loukatun esittämällä hänet samannimisen roolihahmon kautta 
henkilönä, joka hyväksyi näytelmäteoksessa kuvattuna historiallisena 
ajankohtana tapahtuneet väkivallanteot. Asianomistaja vaati rangais-
tusta kunnianloukkauksesta ja yhtyi syyttäjän syytteeseen ”tekijän-
oikeuden suojaksi annettujen sääntöjen rikkomisesta”.129 Raastuvan-
oikeus hylkäsi vaatimuksen kunnianloukkaukseen tuomitsemisesta, 
sillä näytelmäteoksen tekijän ei katsottu tarkoittaneen loukata laina-
tun teoksen tekijää henkilökohtaisesti – vaan asettaa tämän teoksessa 

kko/1971/19710044t (21.12.2015). Ks. kuitenkin Hietanen 2009, 151, jossa tode-
taan roolihahmon nimetyn alkuperäisen kirjailijan mukaan ja käsiohjelman sisältä-
neen maininnan lainauksesta.

126 Hietanen 2009, 151. Vrt. TekijäL 4.1 §; ks. Alfons Åberg -tuomio (vähem.); 
Hietanen 2009, 152; Ficks 2015, 319.

127 Ks. HelsRO 1.6.1967; HelsHO R 1967/378/668, N:o 252, 13.1.1970.
128 TN 2015:13, 10.
129 HelsRO 1.6.1967; HelsHO R 1967/378/668, N:o 252, 13.1.1970, 1–2; Sun-

dberg 1971, 104. Kirjailijan niminen henkilöhahmo ja muutama muu henkilö nk. 
lapuanliikkeen kannattajina laitettiin esittämään vuorosanoja, jotka olivat lainauk-
sia ensiksi mainitun teoksesta (emt. 105).
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esiintynyt aate arvostelun kohteeksi. Hovioikeus ei niin ikään katsonut 
kirjailijan kunniaa loukatun.130

Delin toteaa kunnianloukkauskriminalisoinnin voivan soveltua tilanteis-
sa, joissa kohteena on tekijä yksityishenkilönä. Sen sijaan tekijänkunnian 
loukkaaminen tai kunnianloukkaus ei kumpikaan tulisi kysymykseen, kun 
kohteena ovat tekijän näkemykset kirjailijana.131 Vastaavasti Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa parodiapoikkeus tekijänoikeuslaissa ei vaikuttaisi herjaus-
tilanteissa (defamation, libel).132

Lapualaisoopperaa tuoreempi ja nimenomainen esimerkki paro-
dian oikeudellisesta arvioinnista on Pelastakaa Pedofiilit -tapaus, jossa 
oli väitetysti kysymys Pelastakaa Lapset ry:n verkkosivustoon ja pe-
dofiili-vihjepalveluun kohdistuvasta kritiikistä ja parodiasta.133 Asias-
sa pyydettiin tekijänoikeusneuvoston lausunto. Lausunnossaan (TN 
2010:3) neuvosto viittaa sekä Lapualaisooppera- että Alfons Åberg 
-tapauksiin.134 Neuvoston mukaan Pelastaa Lapset ry:n verkkosivut 
ylsivät vain osin teostasoon. Esimerkiksi osa tekstiosuudesta ei ollut 
suojattavissa teoksena. Pelastakaa Pedofiilit -sivuston logo muistutti 
Pelastakaa Lapset ry:n teossuojaa nauttivaa logoa, mutta se katsottiin 
aikaansaaduksi vapaasti muuttaen ja saavan itsessään tekijänoikeus-
suojaa. Pelastakaa Pedofiilit -sivuston tekstiosuudet koostuivat lähes 
yksinomaan ja lähes sanasta sanaan Pelastakaa Lapset ry:n sivuston 
tekstiosuuksista. Lapset-sana oli korvattu pedofiili-sanalla. Tekijän-

130 HelsRO 1.6.1967; HelsHO R 1967/378/668, N:o 252, 13.1.1970, 2–3; Sun-
dberg 1971, 104–105.

131 Delin 1959, 248–249.
132 Jacob 2014, 434; myös moraaliset oikeudet jäänevät poikkeuksen ulkopuo-

lelle (Jacob 2014, 437; ks. S. 80 CDPA).
133 Ks. HelsHO 09/3056, 1157, 15.4.2011 (jälj. Pelastakaa pedofiilit -tuomio). 

Uutisoinnista mm. Iltalehti: ”’Pelastakaa pedofiilit’ -parodiasta iso lasku helsin-
kiläismiehelle”, 15.4.2011: http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011041513555065_
uu.shtml (21.12.2015) sekä Uusi Suomi: ”Pedofiiliparodia pysyi rikoksena 
– Matti Nikki hävisi hovioikeudessa,” 15.4.2011: http://www.uusisuomi.fi/ 
kotimaa/111272-pedofiiliparodia-pysyi-rikoksena-%E2%80%93-matti-nikki-
havisi-hovioikeudessa (21.12.2015). Ks. myös HelsKäO R 09/2761, 9170, 
30.9.2009. Vrt. ranskalaistapaus TGI 29.5.2001 SA Recif.

134 TN 2010:3, 5; neuvoston mukaan ruotsalaistapaus on merkityksellinen 
Suomen oikeuden kannalta, sillä asiaa koskeva säännös (ilmeisesti 4.2 §) on saman 
sisältöinen kummankin maan lainsäädännössä.
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oikeusneuvosto totesi parodiakäytön mahdollisesti tarkoittavan toisen 
teoksen varsin laajaa sanatarkkaa käyttöä, mutta edellytti silti sivus-
tolta itsenäisyyden ja omaperäisyyden vaatimuksen täyttämistä. Sana-
vaihdos ei ilmentänyt riittävästi sanotuin tavoin tekijänsä luomistyön 
tulosta. Tekijänoikeuslain 4.2 § ei siten soveltunut. Lainausoikeudesta 
(22 §) neuvosto totesi, ettei se sovellu tilanteeseen, jossa Pelastakaa 
pedofiilit -sivuston teksti on laadittu yksinomaan Pelastakaa Lapset 
ry:n sivustolta otettuihin lainauksiin nojaten. Tekstiä oli myös muutet-
tu tekijänkunniaa loukkaavalla tavalla ja saatettu sellaisessa yhteydes-
sä yleisön saataviin. Kysymys oli siten sekä taloudellisten oikeuksien 
että Pelastakaa Lapset ry:n sivuston tekstin tekijän respektioikeuden 
loukkaamisesta.135 Hovioikeus yhtyi TN:n lausuntoon siinä, että Pelas-
takaa pedofiilit -verkkosivuston teksti loukkasi tekijänoikeutta, mutta 
vapaasti muuttaen aikaansaatu logo ei.136 On kuitenkin todettava, ettei 
tekijänoikeuden loukkauksen toteaminen sinänsä tarkoita, etteikö ky-
seessä voisi olla parodia.137

4 Parodiasta tyylilajina ja ilmaisun muotona

4.1 Parodian käsitteestä

EUT:n analyysi parodia-termistä ja parodiasta tyylilajina on vähäpu-
heinen. Julkisasiamies Pedro Cruz Villalón sen sijaan lähtee Deck-
myn-ratkaisuehdotuksessaan etsimään parodian merkitystä erikielisten 
sanakirjojen määritelmien avulla (mm. englanti, ranska). Hän päätyy 
toteamaan määritelmien olennaisilta osin ”yhteneväisen merkityksen” 
ja yhteiset piirteet. Ne liittyvät yhtäältä parodian rakenteeseen, toisaal-
ta sen toiminnallisuuteen. Rakenteellisista piirteistä julkisasiamies lau-
suu, että parodia on yhtäaikaisesti jäljitelmä ja luomus. Sen on kuiten-
kin tasapainoteltava jäljiteltyjen ja omaperäisten osatekijöiden välillä. 
Lisäksi julkisasiamies viittaa yhtäältä tunnistettavuuteen ja toisaalta 

135 TN 2010:3, 6–9.
136 Pelastakaa pedofiilit -tuomio, 9–10.
137 Ks. mm. Gauthier 1993, 165. Vrt. Effin kritiikistä mm. ”Helsingin hovi-

oikeus: Tehokas parodia ei ole parodiaa”: https://effi.org/julkaisut/tiedotteet/ 
lehdistotiedote-2011-04-15.html (21.12.2015). Ks. myös Sneirson 1969, 994.
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etäisyyden pitämiseen suhteessa käytettyyn teokseen. Lisäksi hän to-
teaa parodian olevan aina tunnustus tai kunnianosoitus parodioidulle 
teokselle. Toiminnalliset piirteet julkisasiamies jaottelee parodian koh-
teeseen, vaikutukseen ja sisältöön. Hän toteaa, ettei tietoyhteiskuntadi-
rektiivissä omaksuttu parodian käsite rajoittune siihen, että parodioitu 
teos on parodian kohteena (target); käsite kattaa myös tilanteet, jossa 
se on parodian väline (weapon) kolmanteen kohdistuvassa ilmaisus-
sa. Parodian vaikutuksista julkisasiamies on taipuvainen hyväksymään 
pilkan kuvaamaan parodian tarkoituksen tavanomaista muotoa. Paro-
dian sisällöllisen arvioinnin hän kytkee vahvasti EU:n perusoikeusjär-
jestelmään ja eri oikeuksien tasapainottamiseen (ml. syrjintäkielto).138

Vrt. Suomen kielitoimiston sanakirjan mukaan parodia on kirjallisuuden laji 
tai tuote, jossa jokin yleisesti tunnettu aihe tai teos tehdään naurunalaiseksi 
mukailemalla sen ominaispiirteitä ivallisesti; parodia on ivamukaelma.139 Pa-
rodia ei kuitenkaan rajoitu kirjalliseen ilmaisuun.140

Rose antaa parodialle kaksi määritelmää, toinen erityisesti kirjal-
lisuutta, toinen taidetta yleisemmin silmällä pitäen. Kirjallisuudessa 
parodia on toista teosta imitoiva, sen sisältöä ja/tai tyyliä tai merkitys-
tä muuttava ja humoristinen tyylilaji. Taiteessa parodian voi tiivistää 
kielellisen tai taiteellisen materiaalin koomiseksi uudelleen toimin-
nallistamiseksi.141 Määritelmät sinällään ovat varsin laajoja ja ne tar-

138 Julkisasiamies Cruz Villalón (C-201/13), kohdat 47–48; rakenteesta emt. 
kohdat 49–59; toiminnallisuudesta emt. 59–88. Julkisasiamiehen näkemyksen 
mukaan ko. parodian viestillä ei ollut mitään tekemistä alkuperäisteoksen kans-
sa (emt. 63). Vrt. Posner 1992, 78, 72: ”the parodied work must be target not 
weapon”; Tushnet 2014, 411.

139 Kielitoimiston sanakirja: http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/netmot.
exe?motportal=80 (20.1.2015).

140 Ks. esim. Rosen parodiamääritelmät sekä kirjallisuudelle että laajemmin 
taiteessa Rose 1993, 45, 53. Ks. myös julkisasiamies Cruz Villalón (C-201/13, 
kohta 47) englanninkielisestä termistä. Kiinnostava kyllä, Ranskan tekijänoikeus-
laissa eroteltiin vielä 1980-luvun muutosten jälkeen parodia musiikkiin, pastissi 
kirjallisuuteen ja karikatyyri kuvataiteeseen kuuluvaksi; oikeuskäytännössä jaot-
telut hämärtyivät (Ålund 1992, 110–111). Ranskan nykylainsäädäntö (Code de la 
propriété intellectuelle; consolidée au 1 janvier 2016) sisältää kaikki kolme tyy-
lilajia kattavan säännöksen (Art. L 122-5, 4°); ks. http://www.legifrance.gouv.fr/
affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414 (20.1.2016).

141 Rose 1993, 45, 52. Rose käsittelee pääasiassa kirjallisuutta, mutta myös 
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joavat niukasti apua parodian oikeudelliseen haltuunottoon.142 Tämän 
vuoksi on syytä tarkastella parodiaa näitä määritelmiä yksityiskohtai-
semmin. Rose huomauttaa, että parodia on moniulotteinen tyylilaji, 
jonka arvioimiseksi on kiinnitettävä huomiota samanaikaisesti useaan 
eri seikkaa, kuten etymologia, komiikka, parodian tekijän asenne143 ja 
parodian vastaanotto. Lisäksi on huomioitava, ettei parodia ole (vain) 
tekniikka, vaan teoksen moodi, sekä jäsennettävä sen suhdetta muihin 
komiikan ja kirjallisuuden lajeihin, muotoihin ja keinoihin.144

Etymologisesti parodiaa on Rosen mukaan vaikea jäljittää, sillä 
nykyinen kielenkäyttö ja muinaiset termit eivät täysin kohtaa. Tyylila-
jiin on viittauksia jo Aristoteleen tuotannossa (Runousoppi) ja parodia 
linkittyy eeppisyyteen ja imitaatioon, ivaan ja vähäiseen muunteluun, 
koomiseen lainailuun sekä uudelleen sijoitteluun ja järjestelyyn, kor-
vaamiseen ja sijoiltaan menemiseen. Lisäksi parodiaa ei Rosen mu-
kaan tule rajoittaa muodon jäljittelyyn ja sisällön muunteluun, vaan 
kysymykseen voi tulla sekä muodon että sisällön jäljittely (mm. juonen 
tai viittausten muutoksin).145 Rajanvedot muihin imitaatiota, hyper- tai 

muuta taidetta. Ks. määritelmistä myös Dentith 2000, 9–21; alustavasti Dentith 
viittaa parodiaan kulttuurisena käytäntönä, jossa toista kulttuurista tuotosta tai 
käytäntöä imitoidaan kärkevän vihjailevasti (emt. 9). Ks. lisäksi Nyqvist 2010, 
130–131; 196 ff.; 2004, 229.

142 Vrt. pastissin alan laajentamisesta ja sen mieltämisenä lähestulkoon inter-
tekstuaalisuuden symbolina Nyqvist 2004, 236–237. Ks. myös Dentith 2000, 4–6: 
”[W]hile all language use certainly involves imitation, the particular inflection 
that we give to that imitation (and parody is one possible inflection) indicates 
the extent to which we have adapted language to occasion, transformed the value 
given to the utterance, and thus redirected the evaluative direction in that chain of 
utterances. Parody is one of the means available to us to achieve all these ends.” 
”One designation, for written discourse, of […] speech as the ’chain of utteran-
ces’, is intertextuality.” ”[P]arody is one of the many forms of intertextual allusion 
out of which texts are produced.”

143 Rose (1993, 45–47) puhuu lähinnä parodikon antipatioista tai sympatiois-
ta kohdettaan kohtaan. Vrt. ”esteettinen asenne” viittaamassa siihen, että ihminen 
voisi toimia jollakin tavalla muuttaakseen havaintonsa esteettiseksi objektiksi. Ky-
symys voi olla mm. psyykkisen etäisyyden ottamisesta, pyyteettömästä tarkaste-
lusta tai esteettisestä havaitsemisen tavasta. Ks. esim. Dickie 1981, 44–54.

144 Rose 1993, 5–6. Ks. Nyqvist 2010, 12–13 terminologian ongelmallisuudes-
ta (mm. ’alkuperäisyys’, ’kohde’, ’inter’- ja ’hyperteksti’) pastissin yhteydessä. 
Vastaavia huomioita voinee soveltaa parodiasta puhumiseen.

145 Rose 1993, 6–8, 12, 19, 21–22; komiikan merkityksistä emt. 20.
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intertekstiä taikka komiikkaa käyttäviin kirjallisuuden ja taiteen muo-
toihin ja keinoihin eivät ole yksiselitteisiä. Parodia voi esiintyä teok-
sen osan tai osien tyylilajina, ja se voi joskus turvautua karikatyyriin 
tai pastissiin, tähdätä satiirisiin tarkoituksiin tai olla ironissävytteistä. 
Erotuksena pastissiin parodialle on ominaista koominen ja kriittinen 
ulottuvuus. Pastissilla on myös selvästi nimenomaan tyylin jäljittelyn 
merkitys. Travestia ja burleski ovat käsitteinä nuorempia kuin klas-
sinen parodian käsite, ja niitä alettiin käyttää kuvaamaan parodiaan 
aiemmin lukeutuneita ivan ja pilkan, karrikoivan irvokkuuden tyyli-
lajeja. Plagiaatista parodia eroaa ennen kaikkea siinä, että plagiaatti 
pyrkii salaamaan lähteensä, parodia ei.146

Parodia voi lainaten pyrkiä tuomaan yhteen tekstejä korostaak-
seen niiden identiteettiä tai sen puutetta (vrt. Alfons Åberg -tapaus). 
Vetoavista sitaateista parodian lainat eroavat kuitenkin siinä, ettei jäl-
kimmäisillä pyritä vahvistamaan tai tukemaan tekijän auktoriteettia, 
vaan pyrkimyksenä on saada tekstit ja aiheet kohtamaan humoristi-
sesti, saattaa lainattava teos outoon valoon tai luoda uusia yhteyksiä. 
Parodia voi olla sekä sisällön että tyylin jäljittelyä, kohdistua yhteen 
tai useampaan teokseen taikka tyylilajiin. Se voi turvautua myös hy-
vin pieniin muutoksiin ja sanatarkkaan imitaation (vrt. Pelastakaa pe-
dofiilit -tapaus), ja lainaukset voivat olla ”osatekijöinä” parodiassa.147 
Parodian tarkoitusta ei tarvitse jäsentää ensisijassa humoristisuuden 
tai komiikan kautta. Parodia voi ilmetä metafiktion muodossa, fiktiona 
fiktiosta – vaikka kaikki metafiktio ei ole parodiaa (tai toisin päin). 
Tällöin keskiössä on itsereflektio, teoksen reunaehtojen, rakenteen ja 
todellisuuden kuvauksen tai kirjallisen perinteen kommentaari. Paro-
dia viittaa sekä itseensä että siihen mitä se merkitsee.148

Rosen mukaan vaarana etymologian tulkinnoissa on erityisesti 
naurettavuuden ja naurunalaiseksi tekemisen korostuminen sekä pa-
rodian alentaminen pelkäksi vähämerkityksiseksi komiikaksi tai sa-
mastus ja typistys burleskiin. Parodian yhteydessä myös ’nauru’ on 

146 Rose 1993, 54–68, 72–79, 83, 86–87. Ks. myös Nyqvist 2010, 9–10; 2004, 
228, 232–233.

147 Dentith 2000, 1, 7; Rose 1993, 47–53, 77–79; Hutcheon 1985, 34. Ks. myös 
Tan 2013, 223.

148 Hutcheon 1985, 57, 69, 85–86, 99; Rose 1993, 52, 68, 91–99; Dentith 2000, 
15 (”[P]arody throws some of the very fundamentals of writing into doubt.”). Ks. 
myös Nyqvist 2010, 121–122, 224–225.
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aikojen saatossa käsitetty ja käännetty eri tavoin; nykyään useimmiten 
erotetaan hauska huumori ja (tuhoisa) kriittinen pilkka siinä missä ne 
muinaisissa muodoissaan esiintyvät eri tavoin kytkeytyneenä. Ivaulot-
tuvuus voi pikemmin esiintyä lisänä parodian muille funktioille, ja Ro-
sen mukaan parodia voi kriittisyydessään samanaikaisesti kunnioittaa 
ja ihailla lähdettään/kohdettaan. ’Para’-etuliite kuvaa itse asiassa sekä 
läheistä suhdetta että vastakkaisuutta (sic!). Parodia ei vain vastusta 
tai asetu vastaan, vaan myös uusintaa. Tällöin voidaan kyseenalais-
taa väitteet siitä, että parodia menettää merkityksensä, jos sen koh-
detta ei tunneta tai tunnisteta (enää yleisesti tai yksittäistapauksessa) 
taikka että parodian vastaanottajan olisi tunnettava parodioitu teos; 
parodia pitää lähteensä hengissä!149 Linda Hutcheon toteaa parodian 
kyseenalaistavan muiden tekstien legitimiteetin, kuitenkin samalla yl-
läpitäen jatkuvuutta.150 Parodia on moniääninen: siinä on ”tuplakoo-
daus” (double-coding) ja aina vähintään kaksi tekstimaailmaa (TM). 
Parodiassa kohtaavat tekstit kantavat mukanaan omia maailmojaan 
tekijöineen, lukijoineen ja odotuksineen. Vastaanotto tapahtuu lukijan 
maailmassa (LM). Parodikko lukijana ja tekijänä dekoodaa käytettä-
vän teoksen ja koodaa sen parodiaan, jonka sen lukija sitten dekoodaa. 
Parodia voi myös kohdistua yksittäistä teosta yleisemmin esimerkik-
si tyylisuuntaan.151 Voidaan siis sanoa, ettei parodia ikinä ole ”Sama” 
kuin lähdeteos eikä mekaaninen kopio siitä, vaan parodia eroaa siitä ja 
ottaa etäisyyttä siihen.152

149 Rose 1993, 8–15, 23–25, 39–40, 47, 54–56 lähteineen; Dentith 2000, 19, 
39; Hutcheon 1985, 32; Nyqvist 2010, 67, 130–131: ks. myös Hariman 2008, 249. 

150 Hutcheon 1985, 75.
151 Rose 1993, 40–41, 51–52, 182–183 lähteineen; Dentith 2000, 7, 165; Hut-

cheon 1985, 42–43, 69, 84–99. Ks. myös Hariman 2008, 250, 253, 255; Tan 2013, 
221–222.

152 Hutcheon 1985, 6, 32–34. Vrt. Nyqvist 2010, 221–222 toistosta ja tautolo-
gian mahdottomuudesta erityisesti pastissin yhteydessä. Ks. myös Dentith 2000, 
3, 1: ”By the mere repetition of another’s words, their intonation exaggerated but 
their substance remaining the same, one utterance […] is transformed by another, 
held up to public gaze, and subjected to ridicule.” Ks. myös Tan 2013, 221, av 47 
toiseudesta; Rose 1993, 111. Tekijänoikeusneuvoston toteamus siitä, että olemassa 
olevan teoksen kanssa samanlaiselta näyttävä teos voi olla vapaasti muuttaen ai-
kaansaatu, voisi viitata kaksi- tai moniäänisyyden (implisiittiseen) tunnustamiseen 
Suomen tekijänoikeudessa.
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LM2 / 

TM2 
TM1 LM1 

Kuva 1: Parodian tekstimaailmat (mukaillen Rose 1993, 40–41).

Parodian lukijan tai vastaanottajan rooli korostuu erityisesti, mikäli 
parodiaa tarkastelee nk. sopimuskonstruktion153 kautta. Rosen mukaan 
esimerkiksi parodian komiikan olemassaolo ei kuitenkaan riipu siitä, 
tunnistaako yksittäinen vastaanottaja sen. Hän listaa parodian signaa-
leja, jotka ovat havaittavia ja joita voi oppia lukemaan ja tunnistamaan. 
Näitä ovat muutokset lainatun tekstin koherenssiin, suorat kommentit 
(käytetystä tekstistä, parodiasta, parodian lukijalle tms.), vaikutukset 
lukijaan tai vastaanottajaan sekä muutokset parodikon odotettuun tyy-
liin tai aiheeseen. Koherenssiin vaikuttavat muun muassa semanttiset 
ja syntaktiset muutokset, sanavalintojen ja aikamuotojen muutokset 
sekä sanaston ja kontekstin muutokset. Vaikutukset vastaanottajassa 
tarkoittavat esimerkiksi yllättymistä, järkytystä tai huvittumista taikka 
mielipiteen muutosta suhteessa käytettyyn tekstiin.154

Parodia on varsin moniulotteinen ja monimutkainen keino tai tyy-
lilaji. Sitä voi myös luonnehtia ”asenteelliseksi” puheeksi. Parodiaa on 
eri alalajeja, jotka voivat yhdistyä, ja käsite kattaa eri ilmenemismuo-
dot antiikista, modernin ja myöhäismodernin kautta postmoderniin.155 
Moderni suhtautuminen parodiaan on pääasiassa negatiivista ja pelkis-
tävää: parodia mielletään joko metafiktiona tai burleskina komiikkana. 
Myöhäismoderni puolestaan irrottaa parodian komiikasta ja sen me-
tafiktionaaliuus korostuu. Lisäksi korostuu parodian karnevaalisuus. 
Postmoderni puolestaan tunnustaa sekä komiikan että metafiktion; se 
ikään kuin ”tuplakoodaa” muinaisen ja modernin.156 Parodia koettelee 
monia rajoja eikä ole typistettävissä suuntaan tai toiseen. Rose huo-

153 Ks. myös Hutcheon 1985, 93: ”[A]ll artistic communication can take place 
only by virtue of tacit contractual agreements between encoder and decoder […].”

154 Rose 1993, 32, 37–38, 41–45. Vrt. pastissista Nyqvist 2010, 73–74, 99–100 
(mm. suhteesta lainsäädäntöön); 2004, 233, jossa todetaan sopimuskonstruktion 
rajaavan ulkopuolelle nk. tiedostamattoman tyylin jäljittelyn.

155 Rose 1993; ks. Dentith 2000, 2–3: ”Parody […] is one of the ways in which 
[…] inevitable evaluations occur.”

156 Ks. mm. Rose 1993, 18, 68, 188–191, 273, 279–283. Ks. karnevaalisuudes-
ta mm. Hariman 2008, 253, 255–256, 261.



231

mauttaa, ettei postmodernikaan voi typistää parodiaa samanaikaiseen 
koomisuuteen ja metafiktiivisyyteen; tällöin sivuutettaisiin parodian 
ilmeneminen sekä metafiktiivisen että ei-metafiktiivisen komiikan 
tarkoituksissa.157 Parodia on vakavasti otettavaa komiikkaa, se voi 
olla älyllistä ja viihdyttävää: yhtäältä huumorin pinta on mainettaan 
syvempi,158 toisaalta juuri ironisoinnin älyllistävä vaikutus johtaa her-
kästi keskusteluun ”korkeasta” kulttuurista ”matalan” vastakohtana. 
Vastakkainasettelun sijaan olisi pikemmin tunnustettava eri tasoja ja 
jatkumon mahdollisuus.159 Simon Dentithin mukaan parodia on huu-
morissaan usein antiakateemista ja leikkii matalan ja korkean dikoto-
mialla. Dentith myös huomauttaa parodian määrittelyyn kytkeytyvästä 
kulttuurillisesta politiikasta: se, miltä parodia näyttää riippuu siitä, mi-
ten se määritellään.160

Oikeudellisesta näkökulmasta parodia-termin etymologia on ollut 
huomion kohteena – joskin kreikkalaisia juuria on kartoitettu ja ana-
lysoitu Rosen analyysiin verrattuna melko yksipuolisesti. Esimerkiksi 
Deckmyn-tapauksessa julkisasiamies Cruz Villalón viittaa erikielisten 
termien yhteiseen etymologiseen alkuperään, kreikan sanaan παρῳδία. 
Rose nostaa myös tämän termin esiin kytkien sen Aristoteleen tuo-
tantoon sekä eeppiseen, satiiriseen runouteen, mutta hän viittaa myös 
termiin παρῳδóϛ, joka juontaa juurensa imitaatiolaulantaan.161 Kaiken 
kaikkiaan on tunnustettava parodian historiallisuus. Esimerkiksi San-
na Nyqvistin mukaan pelkkään etymologiaan nojaava ”alkuperäisen” 
metsästys ei johda onnistuneisiin määritelmiin pastissin käsitteen ta-
pauksessa.162 Samaa voinee todeta parodiasta. Parodia-termillä on 

157 Rose 1993, 278. Ks. myös Hariman 2008, 254.
158 Ks. Coombe 1998, 58; vrt. lelututkija Kati Heljakan mukaan ”[kitschin] vai-

kutukset ulottuvat pintaa syvemmälle, inhimillisten tunteiden tasolle. […] Kitschi-
mäisten, vailla käyttötarkoitusta olevien esineiden viehätys piilee […] niiden ky-
vyssä haastaa olemuksellaan syvällisyyden tavoitteluun usein liitetty teennäisyys, 
sivistyksellisyys ja ei-materiaaliset arvot. Viime kädessä [ne] saattavat kuitenkin 
olla konkreettisia apuvälineitä, joiden kautta muistot ja kokemukset palautuvat 
mieliimme ja antavat mielessämme esineelle pintaa syvemmälle ulottuvan arvon.” 
(Heljakka 2009)

159 Heljakka 2009; Rose 1993, 172–173.
160 Dentith 2000, 9, 19.
161 Rose 1993, 7–8.
162 Nyqvist 2010, 13; 2004, 228.
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monimutkainen ja pitkä historia. Sen monet merkitykset ja ilmene-
mismuodot ovat kehittyneet ja kerrostuneet erilaisissa kansallisissa 
perinteissä ja muuttuvissa taiteen käytännöissä.163

Oikeudellisesti komiikka ja iva näyttävät usein asettuvan kes-
kiöön, jopa siinä määrin, että travestia tai burleski tuntuvat olevan pa-
rodian ensisijaisia tai ainoita ilmenemismuotoja; Rose varoittaa juuri 
tästä.164 Kuten edellä todettu, parodia on monimuotoinen ilmiö, joka 
ei typisty burleskiin. Parodia voi myös ilmentää tunnustusta ja kun-
nianosoitusta – tätä silkkaan ivaan ja (tuhoavaan) kritiikkiin keskittyvä 
oikeudellinen katsanto ei tavoita.165 Lisäksi suhde muihin komiikan 
tai kirjallisuuden muotoihin, etenkin usein samassa yhteydessä esiin-
tyvään pastissiin ja karikatyyriin tai satiiriin, sivuutetaan monesti oi-
keudellisesti epäoleellisena kysymyksenä tai eri tyylilajit niputetaan 
yhteen. Esimerkiksi Ruotsissa travestian käsitettä käytetään oikeudel-
lisissa yhteyksissä parodian ohella ja synonyymina.166 Julkisasiamies 
Cruz Villalón huomauttaa ratkaisuehdotuksessaan parodiaa koskevan 
poikkeuksen olevan ”yksi jatkuvana sarjana esitetyistä kategorioista”; 
käsitteiden, parodia, pastissi ja karikatyyri, välisellä vertailulla ei hä-
nen mukaansa vaikuta olevan erityistä merkitystä Deckmyn-tapaukses-
sa. Kaikkien käsitteiden vaikutuksena on poikkeus toiseen teokseen 
kohdistuvista oikeuksista. Lisäksi kysymys voi hänen mukaansa olla 
useammasta käsitteestä samanaikaisesti.167 Abstraktin oikeussään-
nön tasolla kaikki kolme tyylilajia ovat toki siinä samassa asemassa, 
että ne katsotaan erotuksetta tekijänoikeuden rajoituksiksi. Yksittäis-
tapauksessa lienee kuitenkin välttämätöntä määritellä loukkaavaksi 
väitetty teos tai muu tuotos parodiaksi, pastissiksi tai karikatyyriksi 
(taikka yhtä tai useampia näitä keinoja ja tyylilajeja sisältäväksi) ja 
vetää niiden rajoja suhteessa muunlaiseen ilmaisuun. Vain tällöin sel-
viää, soveltuuko poikkeussäännös juuri käsillä olevassa tapauksessa. 

163 Dentith 2000, 11; ks. myös Rose 1993, 279–283.
164 Parodiapoikkeukseen viitataan jopa termillä ”Narrenfreiheit” (mm. Rosén 

1990, 602). Ks. myös Hutcheon 1985, 50.
165 Hutcheon 1985, 33, 56; Dentith 2000, 19, jossa viitataan parodian erias-

teiseen ”vihamielisyyteen”; ks. myös Jacob 2014, 431: ”Parody ranges from the 
downright brutally offensive to the respectful hommage.”

166 Ks. Alfons Åberg -tuomio; Ålund 1992, 101, 103–105, 108; SOU 1956:25, 
124, 136–137.

167 Julkisasiamies Cruz Villalón (C-201/13), kohta 46.
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Deckmyn-tapauksessa tähän kysymykseen vastaaminen jäi ennakko-
ratkaisupyynnön tehneelle tuomioistuimelle.168

Ohjenuoraksi EUT lausui parodian käsitteen autonomisuudesta, 
parodian edellytyksistä, oikeudenmukaisesta tasapainosta eri oikeuk-
sien välillä sekä syrjivyydestä, jota oikeudenhaltija voi oikeutetusti 
vastustaa. Käsitettä on tulkittava unionissa yhdenmukaisesti. Tämä on 
ongelmallista, sillä parodian käsite merkityssisältöineen linkittyy eri 
kieliin. Parodia, huumori ja ilmaisunvapaus ovat aikaan ja paikkaan 
sidottuja kulttuurisia rakennelmia: ”There is no international view of 
what amounts to parody and legitimate free speech […].”169

4.2 Perus- ja ihmisoikeusnäkökulma parodiaan

Tuomiossaan EUT toteaa tarpeelliseksi löytää yksittäistapauksessa 
”oikeudenmukainen tasapaino” yhtäältä tekijän (taloudellisten) etujen 
ja oikeuksien sekä parodikon ilmaisunvapauden välillä.170 Julkisasia-
mies tuo ratkaisuehdotuksessaan ilmi muiden perusoikeuksien ohella 
EU:n perusoikeuskirjassa turvatut taiteen ja sananvapauden (13 ja 11 
art.) siinä missä EUT viittaa ilmaisunvapauteen. Oikeudellisesta nä-
kökulmasta parodia näyttäytyykin – paitsi tekijänoikeudellisesti mer-
kityksellisenä ilmiönä – myös taiteellisen ilmaisun keinona tai tyylinä 
sekä sananvapauden ilmentymänä.171 Perusoikeuskirjan artikloilla on 
elimellinen yhteys Euroopan ihmisoikeussopimuksessa (EIS) turvat-
tuihin oikeuksiin ja vapauksiin (52 art.).172 Ilmaisuna parodia on te-

168 Vrt. julkisasiamies Cruz Villalón (C-201/13), kohdat 55–56, 69.
169 Frankel 2014, 212; 2015, 107–108; Rosati 2015, 519; ks. myös Dentith 

2000, 11, 39. Vrt. pastissin käsite saa erilaisia merkityssisältöjä englanninkielisellä 
alueella kuin esim. Ranskassa (Nyqvist 2010, 14–15, 173). Julkisasiamies Cruz 
Villalón (C-201/13, kohta 86) tunnustaa ratkaisuehdotuksessaan kansallisen erityi-
syyden: hän toteaa eurooppalaisen julkisuuden rakentuvan kansallisten summana; 
ks. myös emt. kohta 68.

170 Deckmyn (C-201/13), kohdat 47 ja 34–35; ks. myös TYD johdanto-osan 3 
ja 31 kappaleet. Lisäksi Voorhoof 2015, 345; Mylly 2015a, 1104, 1106.

171 Ks. mm. julkisasiamies Cruz Villalón (C-201/13), kohta 70: ”Se voi olla 
kumpaa tahansa tai molempia samalla kertaa.” Ks. myös Sorvari 2005, 223 paro-
dian sananvapausyhteyksistä.

172 Ks. viittaus EIS:n sananvapauspykälään julkisasiamies Cruz Villalón (C-
201/13), kohta 80. Ks. myös SEU 6 art. EU:n liittymisestä EIS:een; PoK 52(3) artik-
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kijänoikeudellisista arvioinneista riippumatta miellettävissä osaksi 
ihmis- ja perusoikeuksin turvattua taiteen tekemistä ja jakamista sekä 
ajatusten ja mielipiteiden vaihtoa. Lisäksi sananvapauden käyttämisel-
lä on viihteellisiä ulottuvuuksia. Kysymys on lähtökohtaisesti sisältö-
neutraalista vapaudesta.173 Taide, taiteellinen ilmaisu, nauttii näin ollen 
myös sananvapaussuojaa. Esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomio-
istuimen (EIT) sananvapausartiklaa (10 art.) koskevissa tulkinnoissa 
taiteilijat on mielletty osallistujina yhteiskunnallisessa keskustelussa ja 
ajatusten vaihdossa. Taustalla on tällöin jonkinlainen näkemys taiteen 
välinearvosta demokratialle.174 Deckmyn-tapauksessa juuri perusoi-
keuskirjan 11 artiklan ja EIS:n 10 artiklan yhteensovittamisen on nähty 
perustelevan laajempaa tulkintaa vahvasti sananvapauskytkentäisille 
rajoituksille kuin sellaisille, joilla vastaavaa kytkentää ei ole.175

Suomalaisessa keskustelussa taiteen vapaudella (PL 16.3 §176) 
on kuitenkin todettu olevan myös sananvapaudesta (PL 12 §) erillisiä 
ulottuvuuksia.177 Mikko Hoikka muistuttaa taiteen määrittelykiellosta 
ja toteaa, ettei ilmaisun taiteellisuus sinänsä rajaa perusoikeussuojaa 
tai ohjaa yleisen sananvapauden tulkintaa. Taiteen vapaus on sanan-
vapauden liitännäis- tai rinnakkaisoikeus.178 Pauli Rautiainen kuiten-
kin huomauttaa taiteen vapauden taustalla olevan erilaisia yhteiskun-
nallisia funktioita kuin sananvapauden – vaikka taiteellisen ilmaisun 
vapaus sinänsä kuuluu sananvapauden alle. Taiteilijan ilmaisuvapaus 
saa taiteen vapauden nojalla (ja kahden perusoikeuden yhteisvaiku-

la perusoikeuskirjassa ja EIS:ssa taattujen oikeuksien vastaavuudesta. Vrt. Unio nin 
tuomioistuimen lausunto 2/13 (täysistunto), 18.12.2014. EU:C:2014:2454, jossa 
todetaan EIS:een liittymistä koskevan sopimusluonnoksen olevan epäsoinnussa 
EU-oikeuden kanssa. Ks. kuitenkin Hoikka 2009, 68.

173 Tarkemmin mm. Tiilikka 2007, 122–123; ks. kuitenkin myös Hoikka 2009, 
60–61.

174 Ks. esim. Hoikka & Rautiainen 2009, 661–662. EIT:n käytännöstä mm. Kar 
ym. vs. Turkki no. 58756/00, 3.5.2007; Vereinigung Bildender Künsler vs. Itävälta 
no. 68354/01, 25.1.2007; Müller ym. vs. Sveitsi no. 10737/84, 24.5.1988.

175 Jütte 2016, 19; Griffiths ym. 2015, 127; ECS Opinion 2014, 6–7; ECS 
2015, 132.

176 PL 16.3 §: ”Tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus on turvattu.”
177 Ks. erit. Rautiainen 2012; 2007. Katsaus muihin maihin mm. Rautiainen 

2007, 17–19.
178 Hoikka 2009, 103–104; Rautiainen 2012, 17. Vrt. Tan 2013, 214.
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tuksesta) erityissuojaa. Sananvapaus on luonnehdittavissa poliittis-yh-
teiskunnalliseksi vapausoikeudeksi, joka turvaa viestien levittämistä ja 
vastaanottoa, siinä missä taiteen vapaus turvaa taiteellista ilmaisua eri-
tyisenä ”sanan” muotona ja sisältää sekä vapauden että toimintaedel-
lytysten turvaamisen. Oikeudet ovat päällekkäisiä ja tukevat toisiaan, 
mutta saavat soveltamisyhteyksistä riippuen myös eriäviä ulottuvuuk-
sia ja painotuksia.179 Taiteen vapauden kautta korostuvat (myös) taiteen 
itseisarvo, esteettiset ja taidemaailman sisäiset ulottuvuudet (joskin 
osana yhteiskuntaa) verrattuna sananvapauteen sisältyvään välineellis-
tävään näkemykseen.180

Tekijänoikeus yhtäältä tukee ilmaisuvapautta, sekä taiteen vapau-
den että yleisen sananvapauden merkityksessä (mm. vapauttamalla 
tekijän mesenaateista ja kannustamalla julkaisemista), toisaalta teki-
jänoikeus rajoittaa ilmaisua tekijän yksinoikeuksien merkityksessä. 
Vastapainona tekijänoikeuden rajoitusten ja sopimuslisenssisääntelyn 
taustalla on muun muassa tiedonsaantiin, sananvapauteen ja kulttuu-
rielämään osallistumiseen kytkeytyviä näkökohtia ja oikeuksia.181 
Tekijänoikeuteen sisältyvät taloudelliset oikeudet ovat omaisuuden-
suojan alaisuudessa niin EIS:n näkökulmasta (1. lisäpöytäkirja 1 art.) 

179 Rautiainen 2012, 17; Rautiainen 2007, 15–19; HE 309/1993 vp, 64; vrt. 
PeVL 14/2002 vp, 2. Rautiainen (2007, 17) viittaa myös taiteen vapauden on-
gelmallisuuteen suhteessa aggressioista kumpuaviin sensuuri- ja sanktiovaateisiin. 
Hoikka ja Rautiainen (2009, 663) kuitenkin huomauttavat myös, että esteettisiä 
näkemyksiä voitavan ilmaista tavoin, jotka loukkaavat vakavasti toisten oikeuksia; 
jotkut ilmaisukeinot voivat täten olla rangaistavia. Ks. myös Müller ym. vs. Sveitsi 
no. 10737/84, 24.5.1988, § 34.

180 Näin myös Hoikka 2009, 104, av 282; lisäksi suoja-alaan mahtuvat taiteen 
mahdolliset, varsinaiseen viestintään liittymättömät ulottuvuudet (ks. myös emt. 
105). Ks. myös Rautiainen 2007, 16–17, 50.

181 Ks. esim. TYD johdanto-osan 8–9, 11, 31 kappaleet; HE 28/2004, 140–143, 
149; PeVL 7/2005 vp, 4, 7; KM 1992:4, 90–91. Ks. myös Jütte 2016, 21; ECS 
Opinion 2014, 5–6 ja ECS 2015, 132, jossa viitataan tekijänoikeuden rajoitusten 
mieltämiseen ”oikeuksiksi”; lisäksi Dreier 2013, 307. Vrt. Yhdysvaltojen fair use 
-doktriinin konstitutionaalinen ulottuvuus yhteytenä sananvapautta turvaavaan pe-
rustuslain ensimmäiseen lisäykseen (First Amendment) (Gordon 2014, 84; Babis-
kin 1994, 195–196). Lisäksi Yhdysvaltain perustuslain mukaan tekijänoikeussuo-
jalla tulee edistää tieteen ja taiteen kehitystä (U.S. Const. Art. I S. 8 Cl. 8); ks. mm. 
Gauthier 1993, 170; Sneirson 1969, 994–995; Constitution of the United States: 
http://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm (2.2.2016).
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kuin EU-tasolla (PoK 17(2) art.) ja Suomessa kansallisesti.182 Suomen 
tekijänoikeuslain muutosten esitöissä tekijänoikeuden perusoikeus-
ulottuvuuksia on valotettu siten, että yhtäältä on tarkasteltava rajoi-
tussäännösten merkitystä eri perusoikeuksien toteutumisen kannalta ja 
toisaalta on tasapainotettava yksinoikeuksien nauttimaa omaisuuden 
suojaa ja elinkeinovapautta muiden perusoikeuksien kanssa. Esitöis-
sä on tässä kohtaa viittaus myös edellä käsiteltyyn ”normaaliin käyt-
töön”: tasapainotuksessa on nimittäin pohdittava sitä, ”milloin jokin 
rajoitussäännös vie pohjan tekijänoikeuden normaalilta, järkevältä ja 
kohtuulliselta käytöltä” (esim. digitaalisessa ympäristössä).183

Yleisellä tasolla tekijänoikeuden katsotaan olevan sopusoinnussa 
sananvapauden kanssa jättämällä suojan ulkopuolelle tiedot sinänsä 

182 Ks. tarkemmin mm. Jütte 2016, 12; Mylly 2015b; Peukert 2015; Voorhoof 
2015; Griffiths & McDonagh 2013. Grosheide (2009, 247–249, 253, 256, av 36) 
toteaa moraalisten oikeuksien ihmisoikeuskytkentöihin suhtauduttavan kahdella 
tapaa: ne kieltäen ja myöntäen; näillä näkemyksillä on yhteyksiä julkis- ja yk-
sityisoikeuden jaotteluun. Esimerkiksi ihmisoikeusjulistuksen 27 artikla turvaa 
henkisiin luomuksiin kohdistuvia ”materiaalisia ja moraalisia intressejä”. EU:n 
perusoikeuskirja sen sijaan viittaa immateriaalioikeuksiin vain 17(2) artiklassa 
(emt. 253, 259, 265). Suomessa perusoikeusuudistuksen esitöissä (HE 309/1993 
vp, 62) todetaan, että omaisuuden suojan (HM 12 §; nyk. PL 15 §) piiriin kuuluvat 
varallisuusarvoiset immateriaalioikeudet, kuten tekijänoikeus. Myös perustuslaki-
valiokunta on todennut samaa ennen muuta tekijänoikeuteen sisältyvistä taloudel-
lisista oikeuksista (esim. PeVL 38/2000 vp; PeVL 28/2004 vp; PeVL 7/2005 vp). 
Ks. myös HE 28/2004 vp, 141; KM 1992:4, 96. Perusoikeusuudistusta edeltävässä 
tekijänoikeuskomitean VII mietinnössä (KM 1992:4, 90–91, 96–100, 107–110) 
on tarkasteltu tekijänoikeuden suhdetta silloiseen hallitusmuotoon sekä de lege 
ferenda. Vaikka tekijän ”taloudelliset edut” todetaan omaisuuden suojan alaisik-
si, tavallisen lainsäätämisjärjestyksessä voi säätää kolmivaihetestin mukaisista 
rajoituksista. Muut rajoitukset olisivat mahdollisia yleiseen tarpeeseen ja täyttä 
korvausta vastaan; muuten on turvauduttava perustuslain säätämisjärjestykseen. 
Lisäksi todetaan, ettei moraalisten oikeuksien voitane katsoa nauttivan perustus-
lain suojaa. Niiden taustalla ovat toki kansainväliset velvoitteet. (Emt. 100, 107) 
Tietoyhteiskuntadirektiivin implementointia koskevissa tekijänoikeuslain esitöis-
sä (HE 28/2004 vp, 141) todetaan yhtäältä, ettei perusoikeusuudistus muuttanut 
moraalisten oikeuksien tilannetta; toisaalta on esitetty niiden voivan olla osa teki-
jän itsemääräämisoikeutta, koskemattomuutta (PL 7 §) tai kunniaa (PL 10 §) (mm. 
PeVL 28/2004 vp). Ks. tarkemmin HE 28/2004 vp, 141–144.

183 HE 28/2004 vp, 141; esitöissä huomautetaan kuitenkin siitä, että monien 
rajoitusten juuret ulottuvat pidemmälle kuin nykyinen perusoikeuspainotus. Ks. 
TYD johdanto-osan 44 kappale digitaalisen ympäristön erityisyydestä.
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(nk. idea/expression-jaottelu184). Tekijänoikeuden rajoituksista esimer-
kiksi sitaattioikeus linkittyy esitöiden mukaan sananvapauteen ja edis-
tää viestien vastaanottamisen oikeutta. Lisäksi esitöissä viitataan myös 
vapaaseen muuttamiseen. Suhdetta taiteen vapauteen ei esitöissä juuri 
analysoida. Se linkittyy laajempaan sivistyksellisten oikeuksien koko-
naisuuteen, ja tekijänoikeuslain todetaan osaltaan tukevan niiden to-
teutumista.185 Rautiaisen mukaan tekijänoikeuden ja taiteen vapauden 
yhteinen perusta löytyy taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oi-
keuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (TSS-sopimus) 15 
artiklasta.186 Niiden suhdetta voi hahmottaa myös taiteen aineettomien 
reunaehtojen kautta: tekijänoikeuslaki voi osaltaan tukea taiteellista 
ilmaisua (mm. parodiapoikkeus)187 – joskin yhtälailla se voi rajoittaa 
sitä. Tekijänoikeus voi osaltaan täydentää julkisen vallan edistämistoi-
mia tai toimia niitä vastaan. Näistä syistä, kuten Rautiainen huomaut-
taa, tekijänoikeuslainsäädännössä on huomioitava vaikutukset taiteen 
vapauteen.188 Lisäksi tekijänoikeus alistuu arvioinnille sananvapauden 
rajoituksena.189

184 Suojaa eivät saa mm. tiedot, ideat tai teoriat itsessään, vaan muoto, jossa 
ne esitetään. Jaottelu on kuitenkin melko teennäinen; ks. myös Jütte 2016, 14; 
Alexander 2010, 7; Haarmann 2014, 67; 2005, 98.

185 HE 28/2004 vp, 141–143; tekijänoikeuslain säännöksistä mainitaan sivis-
tyksellisten oikeuksien yhteydessä mm. museoita ja arkistoja koskeva sääntely. 
Ks. myös KM 1992:4, 92, 107; PeVL 7/2005 vp, 2. Lisäksi Jütte 2016, 11, 13–14.

186 Rautiainen 2007, 17–18. TSS-sopimuksen 15 artiklassa todetaan mm. jo-
kaisen oikeus osallistua kulttuurielämään sekä nauttia kirjallisten ja taiteellisten 
tuotostensa henkisten ja aineellisten etujen suojasta. Rautiainen (2007, 15) toteaa 
puheen ”taiteesta perusoikeutena” viittaavaan pikemmin kulttuuripoliittisiin pyrki-
myksiin turvata kulttuuripalveluita kuin varsinaiseen taiteen vapauteen. Ks. myös 
Lavapuro 2007, 160; HE 28/2004 vp, 142–143.

187 Ks. Geiger 2010, 518 ff. rajoituksista luomistyön turvaajina.
188 Ks. myös Rautiainen 2007, 110–118; tekijänoikeuden tautalla on toki tavoi-

te kannustaa luovaa toimintaa.
189 Ks. esim. EIT Neij ja Kolmisoppi v. Ruotsi 40397/12, 19.2.2013 sekä Ash-

by Donald ym. v. Ranska 36769/08, 10.1.2013; tarkemmin Jütte 2016, 14–16, 20, 
22. Voorhoof (2015, 332, 342, 347–349) toteaa EIT:n jättävän tapauksissa laajan 
harkintavallan kansalliselle tasolle (tekijänoikeus, kaupallinen ilmaisu). Lisäksi 
sananvapauden rajoitusedellytykset näyttävät toteutuvan pitkälti jo sillä, että yk-
sinoikeuksista säädetään tekijänoikeuslaissa. Ks. myös Jütte 2016, 16; lisäksi to-
detaan EUT:n tasapainottamisen olevan niin ikään kallellaan oikeudenhaltijoiden 
suuntaan (emt.; vrt. emt. 20). Esim. Pelastakaa pedofiilit -tuomiossa (10) hovioi-
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Asetelma on siten varsin monimutkainen. Eri perus- ja ihmisoi-
keudet osin tukevat ja osin rajoittavat toisiaan. Lisäksi kansalliset pe-
rusoikeudet ovat elimellisessä yhteydessä EU:n ja EIS:n alaisuudessa 
kehittyneisiin perus- ja ihmisoikeuksiin sekä yleisiin kansainvälisiin 
standardeihin, ja nämä taasen eri tavoin kytkeytyneitä toisiinsa ja vie-
lä erilaisiin immateriaalioikeudellisiin instrumentteihin. Yhteydet ei-
vät ole uusia, mutta tekijänoikeuden ja sananvapauden mahdollisten 
kollisioiden esiintyvyys on moninkertaistunut digitaalisessa ympä-
ristössä.190

Suomessa perusoikeudet välittyvät yksityisten välisiin, nk. hori-
sontaalisuhteisiin, ensisijassa tavallisen lainsäädännön kautta. Teki-
jänoikeuslain sääntely kohdistuu ensi sijassa juuri tällaisiin tilanteisiin 
(vrt. yksilön suhde valtioon). Tekijänoikeuslain esitöissä viitataan pe-
rusoikeusuudistuksen esitöihin ja todetaan tärkeäksi huomioida lain-
säädännössä tasapainoisesti kaikki ”sääntelyn kannalta merkitykselliset 
perusoikeudet”. Sääntely ei saa kohtuuttomasti rajoittaa tekijänoikeu-
den haltijoiden eikä teosten käyttäjien oikeuksia, ja ”[p]erusoikeuksien 
välinen tasapaino tulee ottaa huomioon myös tekijänoikeuslainsäädän-
töä tulkittaessa ja sovellettaessa”.191 Uusia rajoituksia tekijän yksinoi-
keuksiin ei kuitenkaan voine tulkinnallisesti luoda tukeutumalla suo-
raan perustuslakiin ja perusoikeuksiin, kuten sananvapauteen. Lisäksi 
esimerkiksi Pelastakaa pedofiilit -tapauksessa hovioikeus ei katsonut 
olevan mahdollista oikeuttaa tekijänoikeuden loukkaamista vetoamal-
la sananvapauteen.192 Myös Ruotsissa on katsottu, että on lainsäätäjän 
asia muotoilla tekijänoikeuden rajoitukset, eikä tuomioistuimen tule 

keus totesi sananvapautta voitavan EIS 10(2) artiklan mukaisesti rajoittaa toisten 
oikeuksien turvaamiseksi.

190 Ks. esim. Jütte 2016, 11, 13–14.
191 PeVL 7/2005 vp, 2; HE 309/1993 vp, 29: ”Käytännössä perusoikeuksien 

vaikutus yksityisten keskinäissuhteisiin välittyy yleensä perusoikeuksia konkre-
tisoivan tavallisen lainsäädännön välityksellä […].” Tekijänoikeuslain muutosten 
esitöissä tuodaan ilmi, kuinka mikäkin pykälä tukee jonkin perusoikeuden to-
teutumista (HE 28/2004 vp. passim.). Ks. myös julkisasiamies Cruz Villalón (C-
201/13), kohta 84; Grosheide 2009, 248. Perusoikeusmyönteisestä tekijänoikeu-
desta Lavapuro 2007; ks. myös TN 2007:6. Lisäksi Jütte 2016, 11–12.

192 Pelastakaa pedofiilit -tuomio, 10. Ks. myös CSS-suojauksesta, sitaattioi-
keudesta ja sananvapaudesta HelsHO 2008:10, R 07/2622, 1427, 22.5.2008; TN 
2007:9; HE 28/2004 vp, 126. Lisäksi kuitenkin Jütte 2016, 14, 19; Geiger 2010, 
533 ff.
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kehitellä uusia esimerkiksi sananvapauden nojalla. Parodiaa arvioi-
taessa tunnustetaan silti lainkirjainta laajemmat ilmaisunvapauskyt-
kennät.193

Parodian kytkennät vapaan ilmaisun oikeudelliseen suojaan ovat 
edellä esitetyin tavoin ilmeiset, ja kriittinen pila mielletään parodian 
yleisenä muotona.194 Kuitenkin Rosen mukaan parodiaan on aikojen 
saatossa liitetty myös epärealistisia ajatuksia poliittisista voimista ja 
auktoriteetin vastustamisesta. Parodialla voi toki olla satiirisia pyrki-
myksiä tai ironisia sävyjä, eikä parodian tarvitse rajoittua nimenomaan 
”puhtaaksi” kirjallisuus- tai taidekritiikiksi. Satiirista ja burleskista 
poiketen parodia tekee kohteestaan elimellisen osan itseään, ja kriit-
tisen parodian kritiikki voi olla epämääräistä. Se voi yhtä aikaa hyö-
kätä kohdettaan vastaan (”target as a weapon”) ja valjastaa sen uusiin 
myönteisiin tarkoituksiin.195 Dentith huomauttaa parodian määrittelyn 
merkityksestä: mikäli parodia käsitteenä rajoittuu tuotoksiin, joissa 
kohdetta arvioidaan negatiivisessa valossa, se näyttäytyy sellaisena. 
Muunlaiset ilmenemismuodot ovat kuitenkin mahdollisia: ”[T]here is 
also the possibility that parody can be used to attack, not the texts of 
authority, but whatever is new, unusual, or threatening to the status 
quo.”196 Hutcheon toteaa, ettei parodialla ole mitään välttämätöntä yh-
teyttä sen paremmin radikaaleihin uudistuksiin kuin elitismiin. Hänen 

193 Ficks 2015, 325; Rosén 2006, 720–721; Ålund 1992, 112. Delin (1959, 
248–249) huomauttaa, että parodian arviointi kytkeytyy luomisen ja mielipiteen 
vapauteen, joiden rajoittaminen vaatii painavia perusteita.

194 Hutcheon 1985, 51.
195 Rose 1993, 26, 51, 240. Ks. myös Nyqvist 2010, 70–71, 94 parodian kriit-

tisyyden ylistämisestä. Poliittisesta parodiasta esim. Hariman 2008. Laajasti ym-
märretty kriittisyys ja poliittisuus korostuvat myös oikeudellisissa konteksteissa; 
ks. mm. Mylly 2015a, 1105; Hietanen 2009, 149; vrt. kuitenkin Harenko ym. 2014, 
54–55, jossa käsitellään ruotsalaista Sveriges flagga -tapausta (NJA 1975, 679).

196 Dentith 2000, 19; Nyqvist 2010, 94. Ks. myös julkisasiamies Cruz Villalón 
(C-201/13), kohta 64: ”Voidaan ehkä väittää, että oikeuskirjallisuuden näkökul-
masta parodian ilmenemismuoto, jolla on pidempi historia, on parodia, jonka olen-
naisena tarkoituksena on esittää alkuperäistä teosta jossain tarkoituksessa. Tästä 
huolimatta ei voida kiistää sitä, että myös tapojen kritiikkiä, yhteiskuntakritiikkiä 
ja poliittista kritiikkiä on harjoitettu jo muinaisista ajoista lähtien ja ilmeisistä vies-
tin tehokkuuteen liittyvistä syistä erityiskeinona, joka edellyttää sellaisen olemassa 
olevan teoksen muuttamista, joka on riittävästi sen yleisön tunnistettavissa, johon 
arvostelu kohdistuu.” Ks. myös Coombe 1998, 58.
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mukaansa koodausta voidaan käyttää moniin tarkoituksiin, mutta paro-
dia toki mahdollistaa (myös) muutoksen.197

Julkisasiamies ei katsonut aiheelliseksi rajoittaa parodiaa siihen, 
että juuri parodioitu teos eikä kolmas taho, on parodian kohteena. EUT 
päätyi toteamaan parodian edellytyksenä olevan se, että se viittaa ole-
massa olevaan teokseen. Edellytyksiin ei lukeutunut se, että tuo teos on 
myös parodian kohteena.198

Vrt. Yhdysvaltalaisessa Campbell-tapauksessa erotettiin – joskin jaottelua 
huomautuksilla ja sittemmin oikeuskäytännössä lieventäen – parodia ja satii-
ri. Parodian katsottiin edellyttävän toista teosta ja kritisoivan sitä siinä mis-
sä satiiri voi ”seistä omilla jaloillaan”. Esimerkiksi yleistä yhteiskunnallista 
kritiikkiä ei voisi toteuttaa toisen teosta hyödyntämällä.199 Tuomioistuin kui-
tenkin selvensi, ettei jaottelu ole kategorinen. Pikemmin kysymys on siitä, 
että toiseen teokseen kohdistuvan kritiikin ohuus tai puute tarkoittaa, että 
kaupallisen luonteen arviointi saa suuremman merkityksen: ”If […] the com-
mentary has no critical bearing on the substance or style of the original 
composition, […] the claim to fairness in borrowing from another’s work 
diminishes accordingly […], and other factors, like the extent of its commer-
ciality, loom larger.”200

EUT korosti Deckmyn-tuomiossaan sitä, että parodia on huu-
morin ilmentymä. Julkisasiamies puhuu parodian toiminnallisuuden 
yhteydessä pyrkimyksestä ”tiettyyn vaikutukseen”; tämä vaikutus on 
hänen mukaansa ”melkein välttämätön seuraus aikaisemman teoksen 
uudistamisesta”. Riskinä on epäonnistuminen. Kansallisella tasolla 
olisi kuitenkin liikkumavaraa pilaedellytyksen tulkinnassa.201 Sabine 
Jacques pitää EUT:n huumorivaatimusta epäselvänä ja mahdollisesti 
rajoittavana suhteessa esimerkiksi kärkevän kriittiseen parodiaan.202 

197 Hutcheon 1985, 99. Kriittisyyden ja taiteellisuuden erottelusta osana mo-
dernia käsitystä Rose 1993, 173.

198 Julkisasiamies Cruz Villalón (C-201/13), kohta 64; Deckmyn (C-201/13), 
kohdat 20, 33.

199 Ks. Campbell-tuomio; tarkemmin ja kritiikistä Tan 2013, 223–226, 230–231; 
Rosati 2015, 517; Gauthier 1993, 173–174. Lisäksi Hietanen 2009, 152, av 32.

200 Campbell-tuomio; Tan 2013, 223–224, 230–232; Tanin mukaan transfor-
matiivisuuden aste ratkaisee (emt. 224).

201 Julkisasiamies Cruz Villalón (C-201/13), kohdat 67–69.
202 Jacques 2015, 134, 136–137.
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Rosatin mukaan myös julkisasiamiehen analyysi on osin hämmentävä. 
Lisäksi hän kysyy, edellyttääkö EUT:n tuomiolauselma parodian saa-
vuttavan tarkoituksensa ja keneen parodian tulisi vaikuttaa (tuomarit, 
yhteiskunta, keskivertokuluttaja). Rosati päätyy toteamaan, ettei toteu-
tumista voida edellyttää, vaan tarkoitus riittää; tämä on myös sanan-
vapausmyönteinen tulkinta.203 Jacques viittaa niin ikään toteutuneen 
ja tarkoitetun vaihtoehtoihin ja kysyy, vaatiko autonominen parodian 
käsite tässä suhteessa ”eurooppalaista huumorintajua”. Tämän hän to-
teaa ongelmalliseksi, samoin sen, jos tuomioistuinten tulee arvioida 
yleisön reaktiota parodiaan.204 Sen sijaan Delinin mielestä ratkaisevaa 
tulisi olla ”yleisön”, ei esimerkiksi asiantuntijoiden, näkemys. Parodia 
(tai vulgarisointi) voivat hänen mukaansa löytää yleisönsä juuri niistä, 
jotka eivät tunne parodioitua teosta ja joilla ei ole kiinnostusta vaka-
vamieliseen kritiikkiin.205 Tällainen ajattelutapa ilmentää näkemystä 
parodiasta rahvaanomaisena ilmaisuna.

Rose toteaa parodiaan voivan liittyä koomisuus, vaikka kaikki 
vastaanottajat eivät ymmärtäisi sitä. Hän kuitenkin huomauttaa, että 
onnistuneiden tai menestyksekkäiden parodioiden usein sanotaan tuot-
tavan humoristinen vaikutus. Hän kuvailee myös parodian ideaali-
vastaanottoa, jossa lukija tunnistaa parodian tekstimaailmojen (TM1 
ja TM2) koomisesta yhteensopimattomuudesta ja nauttii piilotetusta 
ironiasta sekä parodian tavasta lainata ja uudistaa kohdettaan. Vastaan-
ottaja nauttii myös parodioituun teokseen ja sille myötämieliseen luki-
jaan kohdistuvaan huumorista tai ironiasta.206 Rose siis toteaa yhtäältä 
vastaanottajan roolin tärkeäksi, mutta ei jätä parodian olemassaoloa 
täysin riippuvaiseksi yksittäisen vastaanottajan kyvystä tunnistaa sitä 
tai lukea sen signaaleja. Hutcheon huomauttaa kuitenkin harhaanjoh-
tavasta tekijän ”tarkoituksen” tai tekijän antamien merkitysten metsäs-
tyksestä; huomio tulee olla parodian koodauksessa. Hän viittaa myös 

203 Rosati 2015, 514, 518–519; ks. myös Campbell-tuomio; Jacques 2015, 136.
204 Jacques 2015, 136.
205 Delin 1959, 247–248. Lisäksi Ålund 1992, 108–109.
206 Rose 1993, 31–32, 42, 45, 77. Vrt. Tan 2013, 215, jossa todetaan lukijan, 

kuulijan tai katsojan rooli keskeiseksi; havaitseeko hän tulkinnallisen eron ja sa-
manlaisuuden puutteen. 
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”vaikutuksesta” puhumisen ongelmiin. Lukija on parodian ”kanssa-
tekijä” (co-creator).207

EUT toisti tuomiossaan useasti, että parodiapoikkeuksen sovel-
tamisen oikeudenmukaista tasapainoa arvioitaessa on huomioitava 
tapauksen kaikki olosuhteet. Eräs kiintoisa piirre tuomioistuimen lin-
jauksessa on sen toteamus oikeudenhaltijoille lähtökohtaisesti kuulu-
vasta oikeutetusta intressistä siihen, ettei teosta yhdistetä syrjivään 
viestiin: Deckmyn-tapauksessa teosta käytettiin väitetysti rasistiseen 
muotoon muokattuna ja äärioikeistolaisen puolueen viestinnän yhtey-
dessä. EUT viittasi ratkaisussaan syrjinnän kieltoon sellaisena kuin se 
ilmenee perusoikeuskirjan 21(1) artiklassa ja yhdenvertaisuusdirektii-
vissä (2000/43/EY).208

Perusoikeuskirja kieltää kaikenlainen syrjinnän, ”joka perustuu 
sukupuoleen, rotuun, ihonväriin tai etniseen taikka yhteiskunnalliseen 
alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon, tai vakau-
mukseen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen vähemmis-
töön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, vammaisuuteen, ikään 
tai sukupuoliseen suuntautumiseen tai muuhun sellaiseen seikkaan”. 
Yhdenvertaisuusdirektiivi puolestaan tähtää kaikenlaisen rotuun, tai 
etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän torjumiseen (1 art.; 2(1) 
art.). Rosati kysyy, harmonisoiko EUT näiltä osin moraalisia oikeuk-
sia de facto.209 Mylly puolestaan huomauttaa, että Deckmyn-tapauksen 
valossa syrjivyyteen näyttää voivan vedota taloudellisten oikeuksien 
haltija, siinä missä moraaliset oikeudet tyypillisesti kuuluvat vain alku-
peräiselle tekijälle (luonnolliselle henkilölle).210 Tässä mielessä kiin-
nostavaa on Rosatin viittaus tavaramerkkioikeudellisen ”tahraamisen” 
käsitteeseen (”tarnishment”); oikeutettu intressi vastustaa syrjivää 
viestiä muistuttaa hänen mukaansa vahingon aiheuttamista tavaramer-
kin maineelle kielteisillä mielleyhtymillä.211 Lisäksi EUT:n linjaama 
tapa vaikuttaisi antavan enemmän valtaa tekijänoikeudenhaltijoille ja 

207 Hutcheon 1985, 86–89, 93, 99.
208 Deckmyn (C-201/13), kohdat 28–32, 34–35.
209 Rosati 2014, 525, 527. Vrt. julkisasiamies Cruz Villalón (C-201/13), 85.
210 Mylly 2015a, 1106; EUT puhuu ”direktiivin 2 ja 3 artiklassa säädettyjen 

oikeuksien haltijoista” (C-201/13, kohta 31; vrt. kohta 34). Ks. Bernin yleissopi-
muksen lähtökohdista mm. Grosheide 2009, 251. 

211 Rosati 2015, 524–525. Vrt. julkisasiamies Cruz Villalón (C-419/13), kohta 
76 sekaantumisvaarasta.
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heidän kokemalleen loukkaavuudelle kuin väitetysti syrjityksi tuleville 
henkilöille tai yhteiskunnallisten arvojen vastaisuudelle. Tuomio jättää 
jokseenkin avoimeksi sen, mitä kaikkea viestin syrjivyys lopulta pitää 
sisällään. Syrjinnänkielto edellä esitetyissä raameissa on varsin laaja 
ja voi yhtäältä ajaa parodian ahtaalle. Toisaalta asetelman voi mieltää 
sananvapauden (parodian) alistamisena EIS:n ja EIT:n tunnustamille 
rajoille ja rajoituksille (”muiden oikeudet”, vihapuhe).212

European Copyright Society (ECS) antoi lausuntonsa Deck-
myn-tuomiosta. Lausunnossa kiitellään yhtäältä poikkeusten ja rajoi-
tusten tehokasta toteutumista tukevaa tulkintaa (eikä yksinomaan ah-
dasta tulkintaa) sekä perusoikeuksien kytkentää tekijänoikeuteen (erit. 
parodian yhteys sananvapauteen). Lisäksi ECS korostaa poikkeusten 
ja rajoitusten tärkeyttä kulttuurille ja luovalle toiminnalle sekä suo-
sittaa niiden harmonisointia EU-tasolla.213 Toisaalta lausunnossa kriti-
soidaan etenkin syrjinnän kiellon käsittelytapaa ja muistutetaan, ettei 
moraalisia oikeuksia ole harmonisoitu EU-tasolla. Lisäksi lausunnos-
sa korostetaan sitä, ettei tekijänoikeuslainsäädännössä tule turvautua 
julkisoikeuden tai rikosoikeuden vaatimukset ylittäviin standardeihin 
syrjivyyden arvioinnissa. Ilmaisuvapauden rajoitusten on oltava ”vält-
tämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa”, kuten EIS 10(2) artik-
lassa edellytetään. Vihapuheeseen tulee tarttua ensisijassa muilla oi-
keudellisilla keinoilla kuin turvautumalla tekijänoikeuslakiin.214

212 Jütte 2016, 19; Jacques 2015, 137; Griffiths ym. 2015, 129; Mylly 2015a, 
1106; 2015b, 123. Vrt. julkisasiamiehen (Cruz Villalón C-201/13, kohta 83) viit-
taus neuvoston puitepäätökseen 2008/913/YOS; lisäksi emt. kohta 85. ’Vihapu-
heella’ ei ole yhtä määritelmää, vaan se kattaa monenlaista ilmaisua väkivallan 
lietsonnasta negatiiviseen stereotypiointiin, ja vain osa siitä on rangaistavaa (ks. 
UN Report A/HRC/28/64, 5.1.2015, 11 ff.). Ks. myös Neuvonen ym. 2015, 21–23; 
rangaistavasta vihapuheesta emt. 23–24.

213 ECS Opinion 2014, 1–6; ECS 2015, 130–132.
214 ECS Opinion 2014, 7 ja av 14; ks. myös emt. 6; ECS 2015, 133. Moraalis-

ten oikeuksien harmonisointitarpeesta mm. Grosheide 2009, 266; de Werra 2009, 
270–274; KOM(95) 382 lopull., 66–68, jossa todetaan asian arkaluontoisuus ja 
todetaan: ”Tietoyhteiskunnassa moraalisia oikeuksia koskeva kysymys on entistä 
vakavampi.” (Emt. 67)
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5 Kestääkö suomalainen lähestymistapa 
eurooppalaisessa katsannossa?215

Suomen oikeustila tarkoittaa, että parodian on mahduttava edellä käsi-
tellyin tavoin jo olemassa olevien rajausten ja rajoitusten piiriin: vapaa 
muuttaminen rajaa suoja-alaa siinä missä sitaattioikeus merkitsee ni-
menomaista, ehdollistettua rajoitusta tekijän (taloudellisiin) yksinoi-
keuksiin. Näistä kumpikaan ei tarjoa oikeusvarmaa tai EU-oikeuden 
vaatimukset täyttävää perustaa parodialle.

Vapaan muuttamisen käsite tuo hyvin vähän lisäarvoa parodian te-
kijänoikeudelliseen tarkasteluun. Tekijänoikeuslain 4.2 §:ssä puhutaan 
nimenomaan uudesta ja itsenäisestä teoksesta. Tavanomaisilla arvioin-
nin mittapuilla ”epäitsenäisen” parodian voi usein olla vaikea vastata 
näihin vaatimuksiin. Sitaattioikeuden on puolestaan tulkittu kohdistu-
van ensisijassa sisältöön ja sisältävän ajatuksen lainaten vetoa misesta. 
Sen on katsottu soveltuvan käytettäväksi luomistyön apuna, havain-
nollistamiseen, arvosteluun tai kuvailuun. Parodialla sen sijaan on 
monia ilmenemismuotoja. Parodia voi olla sekä sisällön että tyylin 
jäljittelyä, kohdistua yhteen tai useampaan teokseen taikka tyylilajiin. 
Se turvautuu viittaamiseen, mutta sen ”sitaatti” ei yleensä ole sama 
kuin tekijänoikeuslain tulkinnoissa tarkoitettu; parodiassa viitteet eivät 
varsinaisesti vetoa tai vahvista tekijän auktoriteettia. Parodia viittaa 
imitoimalla.216 Kaiken kaikkiaan parodia ei istu aina laajastikaan tulki-
tun sitaattisäännöksen rajoihin. Vaatimus lähdeviitteestä voi parodian 
yhteydessä vaikuttaa jopa ristiriitaiselta sekä parodioitavan teoksen 
tekijän moraalisiin oikeuksiin tai intresseihin että parodian toteutus-
tapoihin nähden (vrt. Bern 6bis; 10(3) art.). Suomen voimassaolevan 
tekijänoikeuden näkökulmasta parodian oikeudellinen perusta on mo-
nisyinen ja epäselvä. Seuraavassa esitetty jaottelu nojaa osin Hietasen 
esitykseen:217

215 Tässä keskitytään nimenomaan EU-oikeuden mukaiseen parodiapoikkeuk-
seen, ei esim. sitaattioikeuteen. TYD 5(3)(d) art. sallii poikkeuksen säätämisen 
kansallisella tasolla lainausoikeuden mahdollistamiseksi; lisäksi on huomioitava 
muut kansainväliset velvoitteet. Näiden suhdetta ei tässä käsitellä.

216 Ks. myös Hietanen 2009, 151, av 23, jossa todetaan parodian lainaavan eri 
tavoin kuin tekijänoikeuslaissa tarkoitetaan. Lisäksi Rose 1993, 77; Dentith 2000, 5.

217 Hietanen 2009, 154.
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 – Parodia voinee olla tekijänoikeudellisessa mielessä ”itsenäinen ja 
omaperäinen” siten, että se käyttää vain toisesta teoksesta ilmeneviä 
ideoita ja teemoja (ei siis tekijänoikeuden suojaamia osia). Tällöin ei 
liikuta yksinoikeuksien alueella. Sama arvio voisi soveltua parodiaan, 
joka kohdistuu pikemmin tyylisuuntaan tai diskurssiin kuin yksittäiseen 
teokseen. Tekijänoikeuslain 4.2 § soveltuu tilanteissa, joissa toinen teos 
on tunnistettavissa, mutta joissa muuttamalla katsotaan luoduksi uusi 
teos.218

 – Jos parodian katsotaan hyödyntävän toista teosta ja sen suojattuja osia 
siten, että kysymys on tekijänoikeudellisesti samasta teoksesta (vaikka 
parodia ei koskaan ole ”sama” kuin lähteensä!), soveltuu tekijänoikeus-
lain 4.1 §. Parodia jälkiperäisteoksena vaatii alkuperäisteoksen tekijän 
lupaa.

 – Jos teoksen suojattuja osia katsotaan käytettävän parodiassa sitaattioi-
keuden rajoissa (22 §), voidaan nojata lakiin.219 Muutoin lainaamiseen 
tarvitaan lupa.

Suomen oikeustila voisi tarkoittaa parodian sallimista tulkitsemalla 
vapaata muuttamista ja sitaattia tarkoittavia säännöksiä siten, että perin-
teistä ”itsenäisyyttä” tai varsinaista vetoamisfunktiota ei tarvita taikka 
siten, että parodia täyttää ne omalla tavallaan. Vastaavasti ruotsalaista 
oikeustilaa on tulkittu yhtäältä siten, että se näyttää sisältävän erityis-
sääntöjä parodialle; parodialta vaadittavaa ”itsenäisyyttä” tulkitaan väl-
jemmin kuin tekijänoikeudessa muutoin. Toisaalta parodian on todettu 
edellyttävän samanlaista luomista kuin tekijänoikeudessa muutoinkin.220 
EU-oikeus asettaa kuitenkin useita vaatimuksia kansalliselle parodia-
poikkeukselle, ja kansalliseen tekijänoikeuslainsäädäntöön mahdollisesti 
sisältyvää tai sisällytettävää parodiapoikkeusta raamittaa EU:ssa autono-
minen parodian käsite. Suomalainen (tai pohjoismaalainen) tapa jäsen-
tää parodia suoja-alan kautta vapaana muuttamisena (4.2 §) poikkeaa 
tietoyhteiskuntadirektiivin 5 artiklassa jäsenmaiden valittavissa olevasta 
tavasta säätää poikkeus tekijän yksinoikeuteen valmistaa kappale sekä 

218 Tämä tarkoittaa myös tilanteita, joissa joitain yksilöitäviä teoksen suojat-
tuja osia käytetään (vrt. sitaatti), mutta esimerkiksi eri kirjallisuuden tai taiteen 
lajissa ja kritiikin tarkoituksiin. Ks. KKO 1971 II 44 (Lapualaisooppera), jos-
sa lähdeteosta oli lainattu uutena ja itsenäisenä pidettävään teokseen. Alempien 
oikeus asteiden eriävistä näkemyksistä Sundberg 1971, 104. Vrt. TN 2015:13.

219 Ks. kuitenkin edellä ”hyvän tavan” oikeudellisista tulkinnoista; vrt. sitaatti 
parodiatarkoituksiin.

220 Ålund 1992, 106–107; 110; Rosén 2006, 721; vrt. Delin 1959, 242.
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välittää teos yleisölle.221 Voidaan perustellusti kysyä, salliiko EU-oikeus 
suoja-alan tai teoskynnyksen tulkinnan tavalla, joka kohtelee parodiaa 
erityistapauksena. Parodian mieltäminen taloudellisten yksinoikeuksien 
rajoituksena, erityisesti sitaattioikeuteen turvautuminen, on puolestaan 
lähtökohtaisesti Suomen tekijänoikeuslaissa määriteltyjen yleisten reu-
naehtojen (11 §) raamittamaa.222 Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomiois-
tuimen kysymyksiin kuului yhtäältä tiedustelu omaperäisyydestä (origi-
nality) eli siitä, tarvitseeko parodialla olla ”sille ominainen alkuperäinen 
luonne” (”an original character of its own”). Lisäksi se kysyi, tuleeko 
parodian kohteena olevan teoksen lähde mainita. EUT:n mukaan mai-
nittua luonnetta tai lähdemainintaa ei edellytetä eikä parodian tarvitse 
olla kohtuudella yhdistettävissä johonkuhun muuhun kuin parodioitavan 
teoksen tekijään (isyysoikeus harmonisoimaton; vrt. Bern 6bis art.). Pa-
rodia viittaa toiseen teokseen ja poikkeaa siitä havaittavasti sekä ilmen-
tää huumoria tai pilaa.223

Deckmyn-tuomion valossa Erik Ficks on esittänyt parodiapoikkeuk-
sen lisäämistä Ruotsin tekijänoikeuslakiin. Hän on tulkinnut Ruotsin oi-
keustilaa niin, että jo olemassa olevaa, HD:n käytäntöön nojaavaa ”pa-
rodiapoikkeusta” on tulkittava EU-oikeuden mukaisesti.224 Suomessa 
puolestaan on useasti todettu parodiapoikkeuksen tarpeellisuus, ja esitet-
ty sen lisäämistä lakiin.225 Parodian väitetty erityiskohtelu (tai sen mah-

221 Ks. myös Ficks 2015, 325; Delin 1959, 241–242: lisäksi Jütte 2016, 20. 
Ficks (2015, 319, 321, 325) toteaa HD:n oikeuskäytännön merkitsevän rajoituksen 
olemassaoloa. Ks. oikeuskäytännöstä myös Ålund 1992, 105–106; Harenko ym. 
2014, 54–55.

222 Vrt. Hietanen 2009, 154.
223 Deckmyn (C-201/13), kohdat 13 ja 33; suomennoksessa puhutaan ’alkupe-

räisestä luonteesta’, mutta ennakkoratkaisukysymyksessä viitataan ’omaperäisyy-
teen’. Vrt. fair usesta Babiskin 2004, 200 (”productive”; ”something original”); 
ks. myös Gauthier 1993, 168–169; Sneirson 1969, 996–999 tekijänoikeussuojan 
edellytyksistä Yhdysvalloissa. Vrt. isyysoikeudesta Rosati 2015, 527.

224 Ficks 2015, 325; Ficks toteaa kuitenkin, ettei suoja-alan ulkopuolelle ra-
jaaminen ole varsinainen rajoitus tekijän yksinoikeuksiin, ja Ruotsin oikeustila on 
näiltä osin kestämätön (emt.).

225 Haarmann 2014, 65; Hietanen 2009, 155 (ehdotus säännökseksi); Bruun 
2006; ks. myös kansalaisaloite ”Järkeä tekijänoikeuslakiin” (M 9/2013 vp), kohta 
1.6 sekä ehdotus tekijänoikeuslakin 3.2 §:n muutokseksi siten, että parodia ja sa-
tiiri nimenomaisesti sallitaan. Kansalaisaloitteen lakiehdotukset hylättiin vuoden 
2014 lopussa.
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dollisuus) viittaamalla ”perinteisiin” käsityksiin ja ulkomaisiin esitöihin 
ei ole oikeudellisesti kestävä tapa parodian arviointiin – ottaen huomioon 
erityisesti tekijänoikeuden (taloudellisten) yksinoikeuksien nauttima 
perusoikeustuki. Lisäksi parodia itsessään sijoittuu taiteen vapauden 
sekä ilmaisuvapauden alaisuuteen. Teknologian kehitys on mahdollis-
tanut uudenlaisia tapoja ja väyliä myös parodia-ilmaisulle, ja kysymys 
on entistä enemmän, Myllyn sanoin, informaatiovallan käytöstä.226 Tätä 
taustaa vasten suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa esitettyjen sallivien 
näkemysten kodifiointi EU-oikeudelliset vaatimukset täyttävällä tavalla 
on perusteltua, mikäli parodia halutaan sallia tekijänoikeudessa.227 Pa-
rodian käsitteeseen liittyviä tulkintaongelmia poikkeussäännös tuskin 
poistaisi,228 mutta se kattaisi erilaiset  parodian ilmenemismuodot. Paro-
diapoikkeus Suomen tekijänoikeuslaissa tarkoittaisi, ettei parodioidun 
teoksen tekijän lupaa (tai nimenomaista lähdeviitettä) tarvita. Parodialla 
ei tarvitsisi olla ”omaa alkuperäistä luonnetta”, mikä viittaisi kysymyk-
seen teostasosta. Esimerkiksi Ficks toteaa vaatimuksen poiketa olemas-
sa olevasta teoksesta havaittavissa olevalla tavalla olevan olennaisesti 
vaatimattomampi edellytys kuin Ruotsin tekijänoikeuslain 4.2 §:ssa vaa-

226 Mylly 2015a, 1105–1106; Hietanen 2009, 149. Näin myös Ruotsin oikeu-
den osalta Ficks 2015, 316, 325. Ks. myös Jacob 2014, 438–439 sananvapaussään-
nöksen sisällyttämisestä parodiapoikkeuksen yhteyteen.

227 Suomessa oikeuskäytännön tuki parodian sallittavuudelle tekijänoikeuslain 
4.2 §:n nojalla on vähintään heikko (vrt. Harenko ym. 2014, 52); ”tavanomaisuus” 
tai ”perinteikkyys” ovat lähinnä oikeuskirjallisuuden varassa siinä missä tekijän-
oikeusneuvoston lausunnot eivät ole oikeudellisesti sitovia. Kysymystä parodiasta 
tai sitä lähellä olevista ilmiöistä on pikemmin käsitelty sitaattioikeuden valossa, ja 
KKO:n Lapualaisooppera-tapaus on paitsi vailla nimenomaista parodian ar viointia 
myös ajalta ennen EU-jäsenyyttä. Ks. myös kansalaisaloite (M 9/2013 vp), koh-
ta 1.6, jossa viitataan etenkin Pelastakaa pedofiilit -tapaukseen. Lainsäädännöltä 
vaaditaan eurooppalaisessa katsannossa selkeyttä, tarkkuutta ja ennustettavuutta 
(Griffiths & McDonagh 2013, 89–90); ks. myös PoK 52 art.; julkisasiamiehen rat-
kaisuehdotus, Pedro Cruz Villalón, 14.4.2011, Asia C-70/10, EU:C:2011:255, koh-
dat 90–100. Tämä kirjoitus keskittyy nimenomaan parodiaan; vastaava toteamus 
voi toki päteä osaltaan pastissiin ja karikatyyriin (ja muihin mahdollisiin tyylilajei-
hin). Ks. myös Jacques 2015, 136–137.

228 Ks. taiteen käsitteestä ja taideteorioista mm. Rautiainen 2007, 42 ff. Oi-
keusjärjestelmät usein tunnustavat taiteen määrittelykiellon (ks. mm. Hoikka 
2009, 104); lisäksi tekijänoikeussuoja ei ole sidottu taiteellisuuden kriteereihin tai 
”tasokkuuteen” (Haarmann 2014, 56; myös McClean 2010, 337).
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dittu itsenäisyys.229 Parodiapoikkeus voisi olla täysi rajoitus, joka sallii 
käytön lain nojalla ja ilman korvausta.230 Poikkeuksen suhde (isyys- ja) 
respektioikeuteen jää EU-oikeuden valossa epäselväksi. Selkeintä olisi 
– kansainvälisten velvoitteiden rajoissa – sulkea pois tai rajoittaa myös 
sen soveltumista.231

229 Ficks 2015, 342; vrt. TekijäL 4.2 § tarkoittaa omaperäisyysvaatimusta 
(teos kynnyksen ylittymistä). Isyysoikeudesta ks. Bern 6bis art.

230 TYD 5(3)(k) artikla ei edellytä korvausta; vrt. esim. TYD 5(2)(b), jossa 
yksityistä kopiointia koskevan poikkeuksen osalta edellytetään oikeudenhaltijoi-
den saavan sopiva hyvitys. Ks. kuitenkin TYD, johdanto-osan 36 kappale, jossa 
todetaan hyvityksen säätämisen mahdollisuus. Vrt. kuitenkin Wittem Group 2010, 
Art. 5.6(2) parodiapoikkeuksen suhteesta isyysoikeuteen; ks. myös Geiger 2010, 
541 pakkolisenssistä.

231 Ks. myös Jacob 2014, 435–436; ECS Opinion 2014, 7; Ålund 1992, 108; 

Taulukko 2: Tekijänoikeuslain vaatimukset parodialle sekä muuntelun 
edellytykset ja fiktiivinen parodiapoikkeus.

vaatimukset 
(kun tekijän
oikeussuoja)

vapaa 
 muuttaminen*

muuntelu** rajoitus: 
sitaatti

rajoitus: 
parodia

itsenäinen teos kyllä* ei ei*** eia
suostumus** ei kyllä** ei ei
korvaus ei sop.muk.** ei ei
lähdemerkintä ei sop.muk/kyllä**** kyllä***** eib

(muutokset) b) (ei)*****

a) Kansalaisaloitteessa (M 9/2013 vp, kohta 1.1 ehdotus 3.2 §:n muutokseksi) parodia-
poikkeus, tai -oikeus, on muotoiltu siten, että parodian tulee ylittää teoskynnys. Kyn-
nyksen tulisi kuitenkin perustelujen mukaan olla ”huomattavan matala” siten, että ”jo 
yhden sanan vaihtaminen toiseen läpi tekstin voi täyttää tämän kriteerin, jos muutoksel-
la saadaan aikaiseksi ratkaiseva teoksen viestin parodisointi”. Vrt. kuitenkin Deckmyn 
(C-201/13), kohta 33.

b) Vrt. Bern 6bis art.; TekijäL 3 § (ja rajoituksissa 11 §).
* TekijäL 4.2 §; ks. myös 1 §.
** TekijäL 4.1 §; Huom. parodia voi aina nojata lupaan ja mahdollisiin lisenssiehtoihin 

(korvaus yms.).
*** Lainaava tuotos voi toki yltää teostasoon.
**** Moraaliset oikeudet soveltuvat sekä luvattomaan että luvalliseen käyttöön; ks. kuiten-

kin myös TekijäL 3.3 §.
***** Lainaaminen hyvän tavan mukaisesti (TekijäL 22 §); rajoituksiin turvautuessa teosta ei 

saa suostumuksetta muuttaa enempää kuin tarpeen ja tekijän nimi ja lähde mainittava 
hyvän tavan vaatimusten mukaisesti (11 §). Bern 10(3) art; TYD 5(3)(d) art.
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6 Parodiapoikkeuksesta joustavaan säännökseen?

Parodiapoikkeuksen välttämättömyyttä on perusteltu sillä, ettei pa-
rodiaa voi jättää täysin riippuvaiseksi yksittäisten tekijöiden tai oi-
keudenhaltijoiden itsetunnosta, jalomielisyydestä, ymmärryksestä tai 
välinpitämättömyydestä.232 Parodia on paitsi tekijänoikeudellisesti re-
levantti ilmiö myös (taiteellisen) ilmaisun muoto. On kuitenkin huo-
mattava, ettei EUT tuomiossaan määrittele, eikä voi tyhjentävästi mää-
ritellä, parodiaa (taiteellisena) ilmaisuna tai tyylilajina, vaan tulkitsee 
sitä nimenomaan osana EU:n tekijänoikeusdirektiiviä. Sama koskee 
tekijänoikeuslainsäädäntöä yleisemmin. Parodia elää (myös) lain ul-
kopuolella, ja parodian, kuten muun taiteen, oikeudellinen ja lainopil-
linen haltuunotto edellyttää kirjallisuuden ja taiteen lainalaisuuksien 
ymmärrystä tai tuntemusta.233 Nimenomaisen parodiapoikkeuksen 

lisäksi de Werra (2009, 281) näkee respektioikeuden ongelmallisuuden oikeutta-
misperusteen puutteessa ja vallan väärinkäytön mahdollisuudessa. Termi ’moraa-
linen’ on hänen mukaansa harhaanjohtava; kysymys on oikeammin henkilökoh-
taisuudesta (emt. 282). Vrt. Wittem Group 2010, Art. 5.6(3) parodiapoikkeuksen 
suhteesta respektioikeuteen. Esim. kansalaisaloitteessa (M 9/2013 vp, kohta 1.1) 
parodia- ja satiirioikeus on sijoitettu TekijäL 3.2 §:n yhteyteen siten, ettei teki-
jänkunnian nojalla voisi sensuroida parodiaa. Ks. kuitenkin SiVM 9/2014 vp, 2: 
”Aloitetta koskevissa asiantuntija-arvioissa on viitattu eräisiin aloitteen ehdotuk-
siin, joiden arvioidaan olevan Bernin yleissopimuksen tai EU:n sitovan direktii-
vin vastaisina toteuttamiskelvottomia (esim. 3 §:n 2 mom. […]).” On kuitenkin 
huomattava, että myös USA on sitoutunut Bernin yleissopimukseen; tarkemmin 
mm. Suhl 2002. Ks. myös Bern 6bis(3) art. Litman (2006, 185) viittaa digitaalisen 
ympäristön mahdollisuuksiin: ”[D]igital media gives us the opportunity to device 
a gentler solution: any adaptation, licensed or not, commercial or not, should 
be accompanied by a truthful disclaimer and a citation (or hypertext link) to an 
unaltered and readily accessible copy of the original.” Moraalisista oikeuksista 
virtuaaliympäristössä tarkemmin Sundara Rajan 2011. Harmonisoinnista oikeus-
käytännössä Rosati 2015, 527–528.

232 Ks. mm. Jacob 2014, 433; Babiskin 1994, 202; Posner 1992, 73–74: ”[I]t 
may be in the private interest of the copyright owner, but not in the social interest, 
to suppress criticism of the work. It is doubtful that this problem would be fully 
solved without an exemption from copyright protection even if the parodist could 
transform the social value of his work as criticism into private value and therefore 
compensate the copyright owner […].”). Eri asia on, että lupaa voi aina pyytää, ja 
tekijää voi rajoitussäännökseen nojaamisesta huolimatta informoida.

233 Ks. mm. Rautiainen 2007, 117; Tan 2013, 215–217, 228–238, 241; Babiskin 
2004, 196; Jacob 2014, 431. Ks. myös eriävä mielipide lausuntoon TN 2015:13. 
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räätälöinnissä ei ole tarkoitus sallia ”mitä vain” parodian nimissä.234 
Näin tuskin on niissä maissa, joissa poikkeuksesta on nimenomaises-
ti säädetty tai joissa se jäsentyy joustavan rajoituksen alle, eikä täl-
lainen ajatus liene tietoyhteiskuntadirektiivin taustalla. Kysymys on 
 parodian tunnustamisesta myös oikeudellisesti.235 Suomessa kysymys 
olisi myös EU-oikeuden vaatimuksiin vastaamisesta, mikäli parodia 
halutaan sallia tekijän oikeudellisesti. Lisäksi on huomioitava etenkin 
Bernin yleissopimuksen (ja kansallisen lain) vaatimukset; tietoyhteis-
kuntadirektiivin soveltamisala kun ei ulotu moraalisiin oikeuksiin.

Lopuksi on perusteltua kysyä, miksi juuri parodia asetetaan tai 
olisi syytä asettaa erityisasemaan tekijänoikeuslainsäädännössä: Miksi 
tekijänoikeuslaki sallisi nimenomaisesti vain parodian tai valitut kolme 
tyylilajia (parodia, pastissi ja karikatyyri) siinä missä muut imitaatioon 
ja intertekstuaalisuuteen turvautuvat tyylikeinot jäisivät (osin) lainsuo-
jattomiksi?236 Olisiko yleinen uudelleen toiminnallistavaa muuttamista 
tai nk. mukauttavaa käyttöä (”transformative use”) koskeva poikkeus 
tai joustava poikkeussäännös perustellumpi kuin räätälöity rajoitus – 
huomioiden etenkin teknologianeutraalisuus ja taiteen vapaus?237

Tan (2013, 214–215) toteaa arviointiin liittyvän myös taiteellisen merkityksen ar-
viointi – määrittelykiellosta huolimatta.

234 Vrt. ”Taide lainkengissä” -keskustelutilaisuudessa esitetyt näkemykset (Ar-
kia 2015).

235 Ks. Rose 1993, 284 parodian historian ja funktioiden väärinymmärryksestä.
236 Ks. myös Babiskin 1994, 203. Ks. intertekstuaalisuudesta tieteessä ja verk-

koympäristössä Harenko ym. 2014, 173.
237 Nykyinen EU-tason sääntely rajoittaa poikkeusten alaa ja valikoimaa (ks. 

edellä). EU:ssa on parhaillaan käynnissä tekijänoikeuslainsäädännön uudistus, jon-
ka yhteydessä myös poikkeuksia ja rajoituksia arvioidaan. Ks. esim. KOM(2015) 
626 lopull. Ks. myös Wittem Group 2010, Art. 5.5. Lisäksi ECS viittaa lausun-
nossaan (ECS Opinion 2014, 3) avoimen säännöksen ja joustavuuden tarpeelli-
suuteen. Ks. myös Jütte 2016, 22; Mylly 2015a, 1106; Frankel 2015, 137; Gordon 
2014, 83–84; Senftleben 2013, 44–65; Rautiainen 2007, 115; TN 2015:13 (eriävä 
mielipide), jossa viitataan appropriaatioon, kollaasiin ja intertekstuaalisuuteen; 
Lapualaisooppera-tapaus; Kivimäki 1966, 47. Fair use -doktriinin ja kolmivaihe-
testin yhteensopivuudesta ks. mm. Gordon 2014, 83–84; lisäksi Tapio 2013. Ks. 
kuitenkin myös Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP): http://
trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1230.
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