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Lausunto hallituksen esityksestä HE 181/2014 vp eduskunnalle / tekijänoikeuslain muuttaminen
Kiitämme mahdollisuudesta lausua asiasta. Esitämme kantanamme seuraavaa:
Kannatamme ehdotettuja uusia säännöksiä TekijäL 60 a §–60 g § muuten sellaisenaan, mutta esitämme muutosta
kohtaan Kulujen ja vahingon korvaaminen (TekijäL 60 f §) .
Muutos tähän pykälään on erittäin tarpeellinen. EU-säädökset ja oikeuskäytäntö edellyttävät, että välittäjä vastaa
määräyksen täytäntöönpanokuluista. Siltä osin kun keskeyttämis- tai estomääräyksen täytäntöönpanosta
aiheutuvat kulut asetetaan ensisijaisesti määräyksen hakijan vastuulle, ehdotus ei ole EU-oikeuden mukainen.
Tämä on myös oikeuspoliittisesti perusteltua.
Kuten tietoyhteiskuntadirektiivin johdanto-osan 59 perustelukappaleessa todetaan, välittäjillä on parhaat
edellytykset estää rikkomukset. Ulkomailta käsin toimivien piraattipalvelujen eston osalta internet-operaattori on
ainoa, joka voi estää rikkomuksen, ja sillä on siihen siis EU-oikeuden mukaan velvollisuus.
Täytäntöönpanodirektiivin 3 artiklan mukaan direktiivissä tarkoitetut toimenpiteet – jotka voidaan toteuttaa
esimerkiksi tuomioistuimen määräyksen muodossa – eivät saa olla liian kalliita, mikä osoittaa EU-lainsäätäjän
tarkoittaneen, että toimenpiteitä määräyksestä toteuttavat vastaavat itse niistä aiheutuvista kuluista.
Käsityksemme mukaan määräysten täytäntöönpano on kaikissa niissä Euroopan maissa, joissa määräyksiä on
toistaiseksi myönnetty (Ainakin Itävalta, Belgia, Tanska, Ranska, Kreikka, Irlanti, Italia ja UK), se on tapahtunut
internet-operaattorin kustannuksella. Suomi on myös ainoa EU-maa, missä määräyksen täytäntöönpano on
edellyttänyt vakuuden asettamista.

Kuten valmisteluvaiheessa liikenne- ja viestintäministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriökin korostivat, asiassa
tulee seurata kansainvälistä kehitystä ja kehitystä EU-tasolla. Määräysten täytäntöönpanokulujen on oltava
ensisijaisesti internetoperaattorin vastuulla. Ehdotettua TekijäL 60 f §:ä on muutettava seuraavasti:
Lisäys TekijäL 60 f § 1 momentin ensimmäiseen virkkeeseen: ”Keskeyttämismääräyksen tai estomääräyksen
täytäntöönpanosta aiheutuneista kuluista vastaa ensisijaisesti määräyksen saanut välittäjä.” Lisäksi poistetaan
pykälän 2 momentti. Muilta osin ko. pykälä säilyy ennallaan.
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Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY on laaja‐alaisin kotimaisia taiteilijoita, tekijöitä ja sisällöntuotantoalaa
edustava yhteenliittymä. Siinä on mukana 15 järjestöä: AV‐tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry, Forum
Artis – valtakunnallisten taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestö, Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien
tekijänoikeusyhdistys Gramex ry, Kopiosto ry, Suomen elokuvatuottajien keskusliitto SEK ry, Kirjallisuuden
tekijänoikeusjärjestö Sanasto ry, Suomen elokuvatoimistojen liitto SEL ry, Suomen Musiikkikustantajat ry,
Suomen Muusikkojen Liitto ry, Suomen peliohjelmisto ja multimediatallenneyhdistys FIGMA ry, Musiikkituottajat – IFPI Finland ry, Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry, Säveltäjät ja sanoittajat Elvis ry,
Tekijänoikeuden tiedotus‐ ja valvontakeskus ry ja Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry.

