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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muut
tamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunnan käsi
teltävänä olevassa kaapelilähetystoimintaa koske
vassa hallituksen esityksessä ehdotetun jakeluvel
voitteen alaisten radio- ja televisiolähetysten sa
manaikainen ja muuttamaton edelleen lähettä
minen olisi luvallista suoraan tekijänoikeuslakiin 
otettavan pakkolisenssisäännöksen nojalla. Ohjel
mien oikeudenhaltijoiden tai heitä edustavan 
järjestön suostumusta ei muutoksen jälkeen enää 
tarvittaisi. 

Suomea sitovien kansainvälisten sopimus
velvoitteiden mukaisesti oikeudenhaitijoille jäisi 

edelleen lähettämisestä oikeus korvaukseen. Oi
keuksia hallinnoisi opetusministeriön hyväksymä 
tekijänoikeusjärjestö, joka voimassa olevan lain 
mukaisesti myöntää luvat muun muassa tekijöi
den ja yleisradioyritysten puolesta edelleen lähet
tämiseen. Jos osapuolet eivät pääsisi sopimukseen 
edelleen lähettämisestä suoritettavasta korvauk
sesta, asia ratkaistaisiin välimiesmenettelyssä. 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan saman
aikaisesti kaapelilähetystoiminnasta annettavan 
lain kanssa. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Voimassa olevan tekijänoikeuslain 22 a §:n 
(54/86) mukaan vapaasti etenevillä radioaalloilla 
lähetettävään radio- tai televisiolähetykseen sisäl
tyvän teoksen saa lähettää edelleen tekijöitä 
edustavan järjestön antaman suostumuksen no
jalla. Järjestön antama suostumus sitoo myös 
niitä tekijöitä, joita järjestö ei edusta. 

Lain 45 §:n 3 momenttiin ja 48 §:n 3 mo
menttiin otetuilla viittaussäännöksillä tämän so
pimuslisenssisäännöksen soveltaminen on ulotet
tu myös esittäviin taiteilijoihin ja yleisradioyrityk
siin. Jos edelleen lähettäjä ja järjestö eivät pääse 
sopimukseen edelleen lähettämisestä ja sen eh
doista, asia voidaan saattaa välimiesmenettelyssä 
ratkaistavaksi. 

Eduskunnassa on parhaillaan käsiteltävänä hal
lituksen esitys kaapelilähetystoimintaa koskevaksi 

4385012963 

lainsäädännöksi (hall.es. 108/1985 vp. ). Esityk
sessä ehdotetaan, että kaapelilähetystoiminnan 
harjoittajilla olisi velvollisuus eräiden yleisradio
lähetysten jakeluun. Tekijänoikeudelliselta kan
nalta kysymys on tekijänoikeuslain 22 a §:ssä 
tarkoitetusta radio- ja televisiolähetysten edelleen 
lähettämisestä. 

Jakeluvelvoitteen säätämisen jälkeen kaapelilä
hetystoiminnan harjoittajalla olisi velvollisuus ja
kaa määrätyt yleisradiolähetykset, mutta jakelun 
tekijänoikeudellinen sallittavuus olisi riippuvai
nen sopimuksen aikaansaamisesta. Jos sopimuk
seen ei päästäisi heti jakelutoiminnan alkaessa, 
jakelu olisi tekijänoikeuslainsäädännön vastaista 
ja rangaistavaa. Periaatteessa olisi myös mahdol
lista, ettei järjestö myöntäisi tekijöiden, esittäjien 
ja yleisradioyritysten puolesta lupaa jakeluvelvoit
teen alaisten ohjelmien edelleen lähettämiseen. 
Osapuolilla on tosin tekijänoikeuslain 54 §:n 
mukaisesti mahdollisuus saattaa erimielisyys väli-
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miesten ratkaistavaksi, mutta ennen välimiesoi
keuden päätöksen antamista jakelu olisi lainvas
taista. 

Esityksessä ehdotetaan tekijänoikeuslain muut
tamista siten, että kaapelilähetystoiminnasta an
nettavan lain mukaisen jakeluvelvoitteen alaisten 
ohjelmien edelleen lähettäminen kaapeliverkoissa 
olisi suoraan sallittu lain 22 b §:ään otettavan 
niin sanotun pakkolisenssisäännöksen nojalla. 
Tällöin kaapelilähetystoiminnan harjoittaja voisi 
täyttää laissa säädettävän jakeluvelvoitteen hank
kimatta eri oikeudenhaitijoilta suostumusta edel
leen lähettämiseen. 

Suomi on ratifioinut ja saattanut voimaan 
Bernin yleissopimuksen kirjallisten ja taiteellisten 
teosten suojaamisesta (SopS 3/63 ja 34/70). 
Sopimuksen 11 bis artiklan 2 kappaleen mukaan 
sopimusvaltion antamat säännökset, jotka rajoit
tavat tekijälle sanotun artiklan 1 kappaleessa 
myönnettyä yksinomaista oikeutta sallia teoksen 
radiolähetyksen julkinen toisintaminen langan 
avulla, eivät saa vaikuttaa tekijän oikeuteen saada 
kohtuullinen korvaus. 

Esityksessä ehdotetaan, että tekijöiltä poistet
taisiin oikeus sallia tai kieltää jakeluvelvoitteen 
alaisten lähetysten edelleen lähettäminen. Bernin 
sopimuksen mukaisesti tekijöillä olisi edelleen 
lähettämisestä oikeus korvaukseen. Tällaista jär
jestelyä puoltavat myös kulttuuripoliittiset syyt 
sekä ohjelmasisältöjen tuotannon ja tehostuvan 
jakelun välinen tasapaino. 

Ehdotetun pakkolisenssin käytännön toimi
vuus edellyttää korvausten kanavoimista yhden 
oikeudenhaltijoita edustavan järjestön kautta. 
Näin jakelusta vastaavien henkilöiden ja yhteisö
jen ei tarvitse neuvotella yksittäisten tekijöiden 
tai useiden järjestöjen kanssa. Tällainen ratkaisu 
on omaksuttu radio- ja televisio-ohjelmien jake
luoikeuksien yleisen järjestelyn yhteydessä. Näin 
ollen ehdotetaan, että korvaukset maksetaan te
kijänoikeuslain 22 a §:ssä tarkoitetun järjestön 
välityksellä. Tämä opetusministeriön hyväksymä 
järjestö tekee voimassa olevan lain mukaisesti 
edelleen lähettämistä koskevat sopimukset edel
leen lähettäjien kanssa. 

Jotta sekä kaapelilähetystoiminnan harjoitta
jien että korvauksia hallinnoivan järjestön kan
nalta saataisiin toiminnalle nopeasti mahdolli
simman suuri selvyys, ehdotetaan korvausoikeu
delle kahden vuoden vanhentumisaikaa. 

Korvausperusteet ovat osapuolten vapaasti so
vittavissa. Jos korvauksesta ei päästäisi sopimuk
seen, erimielisyys ratkaistaisiin välimiesmenette
lyssä. Keskeisiä korvauksen suuruuteen vaikutta-

via seikkoja on selvitetty yleisradiolähetysten 
edelleen lähettämiseen liittyvien oikeuksien yleis
tä järjestämistä koskevassa hallituksen esityksessä 
(hall.es. 2351 1985 vp. ). Kokemukset tekijänoi
keudellisesta korvauskäytännöstä osoittavat, että 
suojatun aineiston käyttämisestä syntyy kiinteitä 
ja vakiintuneita korvausperusteita. Tällöin käyt
täjän tiedossa on jo etukäteen, minkä suuruisiin 
korvauksiin määrätty käyttäminen johtaa. Tarvit
taessa voidaan asetuksella antaa tarkempia sään
nöksiä niistä seikoista, jotka välimiesten tulisi 
ottaa huomioon korvauksia vahvistettaessa. 

Jakelusta suoritettavat korvaukset, kuten teki
jänoikeudelliset korvaukset yleensäkin, tulee läh
tökohtaisesti suorittaa niihin oikeutetuille. Yksi
lölliset korvaustilitykset eivät kuitenkaan kaikissa 
tapauksissa ole tarkoituksenmukaisia eivätkä edes 
mahdollisia. Yksilöllisten tilitysten periaatteesta 
voidaan siis poiketa, jos oikeuksien haltijat niin 
sopivat. Tekijänoikeuden valvontajärjestöjen, Oy 
Yleisradio Ab:n ja valtion välillä on saavutettu 
neuvottelutulos jakelukorvausten tilittämisen 
keskeisistä periaatteista. 

Tekijänoikeuslain 45 §:n 3 momenttiin ja 
48 § :n 3 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi viit
taus uuteen 22 b §:ään. Muutos rajoittaisi esittä
vien taiteilijoiden oikeutta määrätä elävien esitys
ten edelleen lähettämisestä ja yleisradioyritysten 
oikeutta määrätä lähetystensä ede!leen lähettämi
sestä vastaavasti kuin tekijöiden kohdalla. 

Voimassa oleva äänitallenteita ja niille tallen
nettuja esittävien taiteilijoiden esityksiä koskeva 
47 a § kattaa jo nykyisellään jakeluvelvoitteen 
alaisten yleisradiolähetysten edelleen lähettämi
sen. 

Oikeudesta valokuvaan annetun lain 10 §:n 2 
momentissa (55/86) on säännös vapaasti etenevil
lä radioaalloilla lähetettävään televisiolähetykseen 
sisältyvän valokuvan edelleen lähettämisestä. Tä
tä pakkolisenssisäännöstä voidaan soveltaa myös 
jakeluvelvoitteen alaisiin televisiolähetyksiin, jo
ten oikeudesta valokuvaan annettuun lakiin ei 
tässä yhteydessä ehdoteta muutoksia. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksellä ei ole vaikutusta valtion tai kuntien 
talouteen. Yleisradiolähetysten jakamisesta suori
tettavista korvauksista aiheutuu vähäisiä yksityis
taloudellisia vaikutuksia. Korvausten maksami
sesta ovat vastuussa kaapelilähetystoiminnan har
joittajat. Korvaukset rasittavat luonnollisesti vii-
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me kädessä kaapeliverkkoihin liittyneitä kotita
louksia. Korvauksilla ei ole merkittävää vaikutus
ta elinkustannusindeksiin. 

3. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Esitys liittyy eduskunnalle annettuun hallituk
sen esitykseen kaapelilähetystoimintaa koskevaksi 
lainsäädännöksi. Mainitussa esityksessä ehdote
taan kaapelijakelijoille velvollisuutta eräiden 
yleisradiolähetysten jakeluun. Nyt käsillä oleva 
tekijänoikeuslain muutosesitys mahdollistaa jake
luvelvoitteen säätämisen minkä laajuisena tahan
sa. 

Jos jakeluvelvoitetta ei säädetä, tässä esityksessä 
ehdotettujen lainmuutosten toteuttaminen on 
tarpeetonta. 

Hallituksen esitys kaapelilähetystoimintaa kos
kevaksi lainsäädännöksi sisältää myös ehdotuksen 
uuden 21 a §:n ottamisesta tekijänoikeuslakiin 
sekä viittaukset tähän pykälään 45 §:n 3 momen
tissa ja 48 §:n 3 momentissa. Nyt käsillä oleva 
esitys koskee myös mainittuja viittaussäännöksiä. 
Lakeja säädettäessä tulee siten tekijänoikeuslain 
45 §:n 3 momenttiin ja 48 §:n 3 momenttiin 
tehdyt muutosehdotukset yhdistää. 

4. Voimaan tulo 

Laki ehdotetaan saarettavaksi voimaan saman
aikaisesti kaapelilähetystoiminnasta annettavan 
lain kanssa. 

Edellä esitetyn petusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
tekijänoikeuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun tekijänoikeuslain (404/61) 45 §:n 3 momentti, 

48 §:n 3 momentti sekä 54 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisina kuin ne ovat 24 päivänä tammikuuta 
1986 annetussa laissa (54/ 86), sekä 

lisätään lakiin uusi 22 b § seuraavasti: 

22 b § 
Kaapelilähetystoiminnasta annetun lain 

( 1 ) 15 §:ssä tarkoitettuun radio- tai televi
siolähetykseen sisältyvän teoksen saa lähettää 
edelleen jobtimitse yleisön vastaanotettavaksi sa
manaikaisesti alkuperäisen lähetyksen kanssa lä
hetystä muuttamatta. 

Tekijällä on edelleen lähettämisestä oikeus 
korvaukseen. Korvaus voidaan maksaa ainoastaan 
22 a §:ssä tarkoitetun järjestön välityksellä. Jollei 
korvausta vaadita todisteellisesti kahden vuoden 
kuluessa sen vuoden päättymisestä, jona oikeus 
korvaukseen on syntynyt, oikeus korvaukseen 
raukeaa. 

Tarkempia säännöksiä tämän pykälän sovelta
misesta annetaan tarvittaessa asetuksella. 

45 § 

Tässä pykälässä tarkoitettuun esityksen laittee
seen ottamiseen, saattamiseen yleisön saataviin ja 

siirtämiseen on vastaavasti sovellettava, mitä 
3 §:ssä, 11 §:n 1-3 momentissa, 12 §:n 2 mo
mentissa, 14 §:n 1 momentissa, 17, 20 ja 
21 §:ssä, 22 §:n 1 momentissa, 22 a, 22 b, 
26 a-26 h ja 27-29 §:ssä sekä 41 ja 42 §:ssä on 
säädetty. 

48 § 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauk
sissa on vastaavasti sovellettava, mitä 11 §:n 1-3 
momentissa, 14 §:n 1 momentissa, 20 ja 21 §:ssä 
sekä 22 §:n 1 momentissa on säädetty. Lisäksi 
lähetyksen jobtimitse tapahtuvaan edelleen lä
hettämiseen sovelletaan vastaavasti, mitä 22 a ja 
22 b §:ssä on säädetty. 

54§ 
Asia ratkaistaan erimielisyyden sattuessa väli

miesmenettelyssä siten kuin asetuksella sääde
tään, milloin kysymys on: 
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1) 14 §:n 2 momentissa, 16 §:n 2 momentissa, 
22 §:n 2 momentissa, 22 b §:ssä, 47 §:n 1 mo
mentissa tai 47 a §:ssä tarkoitetusta korvauksesta; 

Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 1986 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

Opetusministeri Kaarina Suonio 
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Liite 

Laki 
tekijänoikeuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun tekijänoikeuslain (404/61) 45 §:n 3 momentti, 

48 §:n 3 momentti sekä 54 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisina kuin ne ovat 24 päivänä tammikuuta 
1986 annetussa laissa (54/86), sekä 

lisätään lakiin uusi 22 b § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

22 b § 
Kaapelilähetystoiminnasta annetun lain 

( 1 ) 15 §:ssä tarkoitettuun radio- tai televi
siolähetykseen sisältyvän teoksen saa lähettää 
edelleen johtimitse yleisön vastaanotettavaksi sa
manaikaisesti alkuperäisen lähetyksen kanssa lä
hetystä muuttamatta. 

Tekijällä on edelleen lähettämisestä oikeus 
korvaukseen. Korvaus voidaan maksaa ainoastaan 
22 a §:ssä tarkoitetun järjestön välityksellä. jollei 
korvausta vaadita todisteellisesti kahden vuoden 
kuluessa sen vuoden päättymisestä, jona oikeus 
korvaukseen on syntynyt, oikeus korvaukseen 
raukeaa. 

Tarkempia säännöksiä tämän pykälän sovelta
misesta annetaan tarvittaessa asetuksella. 

45 § 

Tässä pykälässä tarkoitettuun esityksen laittee
seen ottamiseen, saattamiseen yleisön saataviin ja 
siirtämiseen on vastaavasti sovellettava, mitä 
3 §:ssä, 11 §:n 1-3 momentissa, 12 §:n 2 mo
mentissa, 14 §:n 1 momentissa, 17, 20 ja 
21 §:ssä, 22 §:n 1 momentissa, 22 a, 26 a-26 h 
ja 27-29 §:ssä sekä 41 ja 42 §:ssä on säädetty. 

Tässä pykälässä tarkoitettuun esityksen laittee
seen ottamiseen, saattamiseen yleisön saataviin ja 
siirtämiseen on vastaavasti sovellettava, mitä 
3 §:ssä, 11 §:n 1-3 momentissa, 12 §:n 2 mo
mentissa, 14 §:n 1 momentissa, 17, 20 ja 
21 §:ssä, 22 §:n 1 momentissa, 22 a, 22 b, 
26 a-26 h ja 27-29 §:ssä sekä 41 ja 42 §:ssä on 
säädetty. 

48 § 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauk
sissa on vastaavasti sovellettava, mitä 11 §:n 1-3 
momentissa, 14 §:n 1 momentissa, 20 ja 21 §:ssä 
sekä 22 §:n 1 momentissa on säädetty. Lisäksi 
lähetyksen jobtimitse tapahtuvaan edelleen lä
hettämiseen sovelletaan vastaavasti, mitä 22 a 
§:ssä on säädetty. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauk
sissa on vastaavasti sovellettava, mitä 11 §:n 1-3 
momentissa, 14 §:n 1 momentissa, 20 ja 21 §:ssä 
sekä 22 §:n 1 momentissa on säädetty. Lisäksi 
lähetyksen jobtimitse tapahtuvaan edelleen lä
hettämiseen sovelletaan vastaavasti, mitä 22 aja 
22 b §:ssä on säädetty. 



6 1986 vp. - HE n:o 16 

Voimassa oleva laki 

54 § 
Asia ratkaistaan erimielisyyden sattuessa väli

miesmenettelyssä siten kuin asetuksella sääde
tään, milloin kysymys on: 

1) 14 §:n 2 momentissa, 16 §:n 2 momentissa, 
22 §:n 2 momentissa, 47 §:n 1 momentissa tai 
47 a §:ssä tarkoitetusta korvauksesta; 

Ehdotus 

54§ 
Asia ratkaistaan erimielisyyden sattuessa väli

miesmenettelyssä siten kuin asetuksella sääde
tään, milloin kysymys on: 

1) 14 §:n 2 momentissa, 16 §:n 2 momentissa, 
22 §:n 2 momentissa, 22 b §:ssä, 47 §:n 1 mo
mentissa tai 47 a §:ssä tarkoitetusta korvauksesta; 

Tämä laki tulee votmaan 
kuuta 198 

päivänä 


