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ASIA: Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmän kehittämistarpeet – Selvitys 
nykyisen hyvitysmaksujärjestelmän toimivuudesta, näköpiirissä olevista haasteista ja 
kehittämistarpeista (OKM työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:11) 
  
 
Sanasto ry kiittää mahdollisuudesta lausua hyvitysmaksujärjestelmän kehittämistarpeita 
koskevasta selvityksestä. Sanasto ry on valtakunnallinen kirjailijoiden ja kääntäjien tekijänoikeuksia 
hallinnoiva tekijänoikeusjärjestö. Sanasto valvoo, yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa, kirjallisuuden 
alan tekijöiden oikeuksia ja etuja. Sanaston jäsenjärjestöjä ovat Suomen kirjailijaliitto, Suomen 
tietokirjailijat ry, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry ja Finlands svenska författareförening. 
 
Tallennuskapasiteetin lisääntyessä nopeaa vauhtia on mielestämme tärkeää, että 
hyvitysmaksujärjestelmän toimintaa on selvitetty. Tekijöiden kannalta on olennaista, että heillä on 
lainsäädännön turvaama mahdollisuus saada korvausta teostensa yksityisestä kopioinnista. 
Käytettävän laitekannan monimuotoistuessa on myös oletettavaa, että yksityisen kopioinnin määrä 
ei tule ainakaan vähentymään. 
 
Hyvitysmaksujärjestelmää arvioitaessa tulee pitää mielessä peruslähtökohta, jota varten 
hyvitysmaksujärjestelmä on luotu. Suomeen implementoidun tietoyhteiskuntadirektiivin 5 artiklan 2 
kohdan b alakohdan mukaan kappaleen valmistamista yksityiseen käyttöön koskeva poikkeus tai 
rajoitus voidaan säätää edellyttäen, että oikeudenhaltijat saavat sopivan hyvityksen. Yhdymme 
selvityksen laatijan näkemykseen, jonka mukaan yksityistä kopiointia koskevan rajoituksen 
poistamiselle ei ole perusteita, mutta katsomme lainsäätäjän velvollisuudeksi turvata, että 
yksityisestä kopioinnista suoritetaan kohtuullinen hyvitys tekijänoikeuksien haltijoille.  
 
Näkemyksemme mukaan hyvitysmaksujärjestelmän säilyttäminen, edelleen kehittäminen ja 
järjestelmän piiriin kuuluvan laitekannan tarkasteleminen suhteessa yksityiseen kopiointiin on 
erittäin tärkeää. Tekijänoikeuslain 26 a §:n mukaan hyvitysmaksua tulee suorittaa, mikäli laite tai 
nauha soveltuu tallentamiseen ja sitä käytetään merkittävässä määrin teoksen kappaleen 
valmistamiseen yksityiseen käyttöön. Kun pidämme mielessä hyvitysmaksujärjestelmän 
perustamisen lähtökohdan eli yksityisestä kopioinnista suoritettavan hyvityksen järjestämisen 
voimme todeta, että olennaista on arvioida laitteen mahdollistaman yksityisen kopioinnin määrää. 
Mikäli laitteen muistikapasiteetti mahdollistaa laadultaan ja laajuudeltaan merkittävän yksityisen 
kopioinnin ja tästä voidaan katsoa aiheutuvan tekijöille taloudellista vahinkoa, on perusteltua, että 
laite otetaan mukaan hyvitysmaksun piiriin.  
 



 
Tätä tukee myös Unionin tuomioistuimen 21.10.2010 antama tuomio (C-467/08), jonka mukaan 
”oikeudenmukainen tasapaino” asianomaisten kesken edellyttää, että sopiva hyvitys on laskettava 
yksityistä kopiointia koskevasta poikkeuksesta suojattujen teosten tekijöille aiheutuvan vahingon 
perusteella (kohta 50). Tuomiossa todetaan nimenomaisesti, että laitteiden pelkkä 
kappaleenvalmistamiskapasiteetti riittää oikeuttamaan yksityistä kopiointia koskevan maksun 
perimisen, koska luonnollisten henkilöiden voidaan olettaa käyttävän laitteeseen liittyviä toimintoja 
saadessaan laitteet yksityiseen käyttöönsä (kohdat 55 ja 56).  
 
Arvioitaessa laitteen asettumista hyvitysmaksujärjestelmän piiriin ei tulisi antaa juurikaan 
merkitystä laitteen yleiskäyttöisyydelle sellaisenaan. Hyvitys tulee suhteuttaa laitteella oletettavasti 
suoritettavan yksityisen kopioinnin määrään sekä laitteen hintaan. 
 
Laaditussa hyvitysmaksuselvityksessä ei juurikaan arvioitu nyt käytössä olevan 
hyvitysmaksujärjestelmän toimivuutta niiden laitteiden näkökulmasta, joista hyvitysmaksua 
kerätään tai niiden laitteiden näkökulmasta, joista sitä ei toistaiseksi kerätä, mutta jotka 
mahdollistavat merkittävän yksityisen kopioinnin. Tekijöiden kannalta on erittäin tärkeää, että 
hyvitysmaksun piiriin kuuluvaa laitekantaa arvioidaan tasaisin väliajoin ja maksun piiriin kuuluvia 
laitteita päivitetään. Näin tekijöille turvataan aidosti mahdollisuus saada sopiva hyvitys 
tekijänoikeussuojan alaisten teostensa yksityisestä kopioinnista, jonka kulloinkin käytössä oleva 
laitekanta mahdollistaa.  
 
Monet musiikin ja elokuvan alalla olevat tekniikan mukanaan tuomat mahdollisuudet ovat tulleet 
kirjallisuuden alalle hieman viiveellä. Mikäli hyvitysmaksun piiriin kuuluvaa laitekantaa ei päivitetä 
vastaamaan uutta teknologiaa, on vaarana, että eri alojen oikeudenomistajilla on eriarvoinen 
mahdollisuus saada kohtuullinen hyvitys teostensa yksityisestä kopioinnista. Käsityksemme 
mukaan myös kirjallisuuden alan teosten yksityinen kopiointi on lisääntynyt viime vuosina, mutta 
sitä esiintyy enimmäkseen laitteilla, jotka eivät toistaiseksi kuulu hyvitysmaksun piiriin. Sen vuoksi 
on tärkeää, että esimerkiksi laitteet, joita voidaan käyttää e-kirjojen tallennukseen, otetaan 
mahdollisimman kattavasti hyvitysmaksujärjestelmän piiriin ja kirjallisten teosten tekijät otetaan 
yhdenvertaisesti huomioon hyvitysmaksuna kerättyjä varoja jaettaessa. 
 
Selvityksestä herää paikoin kysymys, yritetäänkö siinä huomio kiinnittää asioihin, jotka eivät ole 
toimivan hyvitysmaksujärjestelmän säilyttämisen kannalta kaikkein olennaisimpia tai esittää 
ongelmia asioissa, joissa niitä ei erityisemmin ole ilmennyt. Näkemyksemme mukaan keskeisintä 
tällä hetkellä olisi, että ministeriössä ryhdyttäisiin pikaisesti toimenpiteisiin, joiden seurauksena 
hyvitysmaksun piiriin kuuluva laitekanta päivitettäisiin vastaamaan tällä hetkellä tapahtuvaa 
yksityistä kopiointia.  
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