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OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE
Viite: Lausuntopyyntö OKM/50/040/2011
Asia: Tekijänoikeustoimikunnan mietintö - Ratkaisuja digiajan haasteisiin

Taiteilijajärjestö MUU ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto
Tekijäoikeustoimikunnan mietintöön ”Ratkaisuja digiajan haasteisiin”. Mietintö
käsittelee tekijänoikeudellisen toimintaympäristön digitalisoitumiseen liittyviä aiheita.
1.

Ehdotus tekijänoikeuslain 25 g §:n muuttamisesta

Ehdotettu lainmuutos mahdollistaisi kattavan sopimisen ”yhteiskunnallisesti,
kulttuurisesti, dokumentaarisesti, historiallisesti tai vastaavalla tavalla merkittävien”
arkistojen välittämisestä yleisölle digitaalisesti.
MUU ry pitää mietinnön ehdotusta tekijänoikeuslain 25g §:n säännöksen
muuttamisesta kannatettavana. Ehdotettu muutos sopimuslisenssisäädökseen
ajanmukaistaa ja helpottaa arkistomateriaalin käyttöä digitaalisissa
käyttöyhteyksissä. Sen mukaisesti aineistojen käytön yksityiskohdat jäisivät
sopimuslisenssisäädökseen kuuluvien sopimuspuolten päätettäviksi.
Esitys sisältäisi myös tekijän kielto-oikeuden ja että järjestön ulkopuolisella
oikeudenhaltijalla olisi mahdollisuus saada korvaus teoksen käytöstä
sopimuslisenssin yleissäännösten mukaisesti.
2.

Ehdotus tekijänoikeuslain 56 g §:n muuttamisesta

Mietinnön ehdotus pyrkii tehostamaan tekijänoikeuksien täytäntöönpanoa
internetissä puuttumalla luvattomaan laajamittaiseen sisältöjen levittämiseen
tietoverkossa estomääryksillä, jotka kohdistuvat viestintäverkkoyhteyden tarjoaviin
välittäjiin. Mietinnössä ehdotettu ko. pykälän uusi 2 momentti koskisi erityisesti
tilanteita, joissa varsinainen oikeudenloukkaaja pysyttelee anonyyminä tai jossa
palvelua tarjotaan Suomen rajojen ulkopuolelta.
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Koska Suomessa sijaitseva välittäjä/operaattori on käytännössä ainoa, joka voi
estää tekijäoikeuksia loukkaavan toiminnan tietoverkossa ja sen aiheuttamat haitat,
ehdotusta voidaan pitää perusteltuna. Samalla näemme ehdotuksessa mahdollisia
periaatteellisia ongelmia — onko vaarana että estomääräys estää samalla myös
pääsyn palvelulla olevaan lailliseen materiaaliin, jolloin määräyksen voidaan katsoa
vaarantavan internetin avoimuutta ja loukkaavan Suomen perustuslaissa turvattua
sananvapautta?

Lausunnon antaja: MUU ry, valtakunnallinen taiteilijajärjestö
Taiteilijayhdistys Muu ry edustaa ja edistää Suomessa uusia nykykuvataiteen
muotoja,

kuten

media-,

video-,

valo-,

ääni-,

performanssi-,

yhteisö

ja

ympäristötaidetta. Yhdistys on ollut toiminnassa vuodesta 1987 lähtien ja sen
tarkoituksena on tukea taiteilijoita heidän työssään sekä lisätä vuorovaikutusta
taiteilijoiden ja alalla muilla tavoin toimivien välillä.
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Yhdistyksessä on 600 taiteilijajäsentä. Kymmenen vuoden aikana jäsenmäärä on
kaksinkertaistunut.
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