
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä muutet-
tavaksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annettua lakia, kilpailulakia ja lakia Patentti-
ja rekisterihallituksesta. Esityksellä pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/26/EU tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista sekä 
usean valtion alueen kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensioinnista verkkokäyttöä var-
ten sisämarkkinoilla.

Ehdotettavaan lakiin tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sisältyisivät säännökset oikeuden-
haltijoiden oikeuksista suhteessa yhteishallinnointiorganisaatioon, jäsenten oikeuksista ja pää-
tösvallasta sekä jäsenten ja oikeudenhaltijoiden etujen valvonnasta yhteishallinnointiorgani-
saatiossa, tekijänoikeuskorvausten hallinnoinnista, oikeuksien hallinnoinnista muiden yhteis-
hallinnointiorganisaatioiden puolesta, yhteishallinnointiorganisaation suhteesta käyttäjiin sekä 
yhteishallinnoinnissa noudatettavasta avoimuudesta ja tiedonantovelvollisuudesta. Lisäksi la-
kiin sisältyisivät säännökset sävellysteosten verkko-oikeuksien usean valtion alueen kattavasta 
lisensioinnista.

Direktiivin edellyttämänä valvovana viranomaisena toimisi Patentti- ja rekisterihallitus. Tämä 
tehtävä lisättäisiin myös patentti- ja rekisterihallituksesta annettuun lakiin. Kilpailulakiin lisät-
tävällä viittauksella mahdollistettaisiin se, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto voisi toimittaa Pa-
tentti- ja rekisterihallitukselle valvontatehtävän hoitamiseksi välttämättömät salassa pidettävät 
asiakirjat.

Ehdotettavaan lakiin tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista perustuvat riita-asiat käsiteltäisiin 
pääasiallisesti markkinaoikeudessa. Tätä koskevat viittaukset ja tarkentavat säännökset lisät-
täisiin oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annettuun lakiin.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian niiden hyväksymisen jälkeen. Di-
rektiivin määräaika kansalliselle täytäntöönpanolle on 10 päivä huhtikuuta 2016.

—————

HE 119/2016 vp



2

SISÄLLYS

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ.............................................................................1
SISÄLLYS..................................................................................................................................2
YLEISPERUSTELUT................................................................................................................5
1 KOLLEKTIIVIHALLINNOINTIDIREKTIIVI ...............................................................5
1.1 Yleistä ...............................................................................................................................5
1.2 Direktiivin soveltamisala ..................................................................................................5
1.3 Yhteishallinnointiorganisaatioiden toiminnan yleinen sääntely .......................................6
1.4 Sävellysteosten verkkokäytön usean valtion alueen kattava lisensiointi ..........................8
1.5 Täytäntöönpanotoimet ......................................................................................................9

Valvova viranomainen .......................................................................................................9
Riitojen ratkaisu .................................................................................................................9

2 NYKYTILA....................................................................................................................10
2.1 Tekijänoikeusmarkkinoiden rakenteesta.........................................................................10
2.2 Oikeuksien yhteishallinnointi Suomessa.........................................................................12

Suomessa toimivat yhteishallinnointiorganisaatiot, niiden toimiala ja valtuudet ............12
Yhteishallinnointiorganisaatioiden toimintatavat ............................................................15

2.3 Lainsäädäntö ...................................................................................................................16
2.4 Kehitys Euroopan unionissa............................................................................................17
2.5 Nykytilan arviointi ..........................................................................................................18

Yleistä ..............................................................................................................................18
Viranomaisvalvonta .........................................................................................................18
Riitojen ratkaisu ...............................................................................................................18

3 ESITYKSEN TAVOITTEET JA KESKEISET EHDOTUKSET ..................................20
3.1 Yleistä .............................................................................................................................20
3.2 Oikeudenhaltijoiden oikeudet .........................................................................................21
3.3 Jäsenten päätösvallan turvaaminen .................................................................................22
3.4 Jäsenten etujen valvonta yhteishallinnointiorganisaatiossa ............................................22
3.5 Tekijänoikeuskorvausten hallinnointi .............................................................................23
3.6 Oikeuksien hallinnointi edustussopimuksen nojalla .......................................................24
3.7 Suhde käyttäjiin ..............................................................................................................24
3.8 Avoimuus ja tiedonantovelvollisuus...............................................................................24
3.9 Sävellysteosten verkko-oikeuksien usean valtion alueen kattava lisensiointi ................25

Soveltamisala ...................................................................................................................25
Sävellysteosten verkko-oikeuksien yhteishallinnoinnille asetettavat vaatimukset ..........25
Pääsy usean valtion alueen kattavan lisensioinnin piiriin ................................................26

3.10 Viranomaisvalvonta ........................................................................................................26
Yleistä ..............................................................................................................................26
Valvontaviranomainen .....................................................................................................27
Valvontaviranomaisen toiminnasta aiheutuvien kustannusten kattaminen......................29
Asian käsittely valvontaviranomaisessa...........................................................................29
Yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunta..........................................................30

3.11 Riitojen ratkaisu ..............................................................................................................30
3.12 Kansallisen liikkumavaran käyttö tietyissä asioissa .......................................................31
3.13 Direktiivin säännökset, joita ei ehdoteta erikseen täytäntöön pantaviksi........................32
3.14 Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa.................................................................33
3.15 Kilpailulaki .....................................................................................................................33
3.16 Laki Patentti- ja rekisterihallituksesta.............................................................................33
4 ESITYKSEN VAIKUTUKSET......................................................................................33

HE 119/2016 vp



3

4.1 Vaikutukset kansantalouteen...........................................................................................33
4.2 Vaikutukset oikeudenhaltijoihin .....................................................................................34
4.3 Vaikutukset käyttäjiin .....................................................................................................35
4.4 Vaikutukset yhteishallinnointiorganisaatioihin...............................................................35
4.5 Vaikutukset viranomaisten toimintaan............................................................................35
5 ASIAN VALMISTELU..................................................................................................36
5.1 Valmisteluvaiheet ja aineistot .........................................................................................36
5.2 Lausunnot ja niiden huomioon ottaminen.......................................................................36
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT................................................................................38
1 LAKIEHDOTUSTEN PERUSTELUT...........................................................................38
1.1 Laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista.....................................................................38

1 luku. Yleiset säännökset ..........................................................................................38
2 luku. Oikeudenhaltijoiden oikeudet.........................................................................42
3 luku. Jäsenen oikeudet ja päätösvalta yhteishallinnointiorganisaatiossa .................48
4 luku. Jäsenten ja oikeudenhaltijoiden etujen valvonta 

yhteishallinnointiorganisaatiossa....................................................................57
5 luku. Tekijänoikeuskorvausten hallinnointi.............................................................60
6 luku. Oikeuksien hallinnointi toisen yhteishallinnointiorganisaation puolesta .......65
7 luku. Yhteishallinnointiorganisaation suhde käyttäjiin............................................67
8 luku. Avoimuus ja tiedonantovelvollisuus...............................................................72
9 luku. Sävellysteosten usean valtion alueen kattavien verkko-oikeuksien

lisensiointi.......................................................................................................74
10 luku. Viranomaisvalvonta........................................................................................82
11 luku. Erinäiset säännökset........................................................................................87
12 luku. Voimaantulo ja siirtymäsäännökset ................................................................92

1.2 Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta ....................93
1 luku. Yleiset säännökset ..........................................................................................93
4 luku. Teollis- ja tekijänoikeudellisten asioiden käsittely.........................................94
5 luku. Markkinaoikeudellisten asioiden käsittely......................................................94
6 luku. Erinäiset säännökset........................................................................................95
7 luku. Muutoksenhaku markkinaoikeuden ratkaisuun ..............................................96

1.3 Laki kilpailulain 39 §:n muuttamisesta...........................................................................96
1.4 Laki Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta .......................97
2 TARKEMMAT SÄÄNNÖKSET JA MÄÄRÄYKSET .................................................97
3 VOIMAANTULO...........................................................................................................97
4 SUHDE PERUSTUSLAKIIN JA SÄÄTÄMISJÄRJESTYS.........................................97
4.1 Omaisuuden suoja...........................................................................................................97
4.2 Yhdistymisvapaus ...........................................................................................................97
4.3 Elinkeinon harjoittamisen vapaus ...................................................................................98
4.4 Asetuksenantovaltuudet ..................................................................................................98
4.5 Säätämisjärjestyksen arviointi.........................................................................................99
LAKIEHDOTUKSET ............................................................................................................100

1. Laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista................................................................100
2. Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta ...............122
3. Laki kilpailulain 39 §:n muuttamisesta ......................................................................127
4. Laki Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta ..................128

LIITE ......................................................................................................................................129
RINNAKKAISTEKSTIT .......................................................................................................129

2. Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta ...............129

HE 119/2016 vp



4

3. Laki kilpailulain 39 §:n muuttamisesta ......................................................................136
4. Laki Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta ..................137

HE 119/2016 vp



5

YLEISPERUSTELUT

1 Kollekti ivihal l innointidirekti ivi

1.1 Yleistä

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/26/EU tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 
kollektiivisesta hallinnoinnista sekä usean valtion alueen kattavasta musiikkiteosten oikeuksi-
en lisensioinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla (jäljempänä kollektiivihallinnointidi-
rektiivi) on annettu 26 päivänä helmikuuta 2014. Direktiivi täydentää palveluista sisämarkki-
noilla 12 päivänä joulukuuta 2006 annettua direktiiviä 2006/123/EY, jolla luodaan oikeudelli-
nen kehys palveluiden tarjoajien sijoittautumisvapauden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden 
varmistamiseksi jäsenvaltioiden välillä.

Kollektiivihallinnointidirektiivin tavoitteena on luoda asianmukainen oikeudellinen kehys te-
kijänoikeuksien ja lähioikeuksien yhteishallinnoinnille eli toiminnalle, jossa tekijänoikeuksien 
yhteishallinnointiorganisaatiot hallinnoivat oikeuksia oikeudenhaltijoiden puolesta. Direktii-
vin tavoitteena on myös edistää ja helpottaa sitä, että sävellysteosten tekijöitä edustavat yh-
teishallinnointiorganisaatiot pystyvät lisensioimaan sävellysteosten oikeudet samanaikaisesti 
usealla maantieteellisellä alueella. Direktiivillä vahvistetaan oikeudenhaltijoiden itsemäärää-
misoikeutta niissä tilanteissa, joissa oikeudenhaltija on antanut oikeuksiaan hallinnoitavaksi 
kollektiivisesti, sekä edistetään kollektiivisen hallinnoinnin avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja hy-
vän hallintotavan periaatteiden toteutumista niin suhteessa oikeudenhaltijoihin kuin käyttäjiin.

Direktiivi on pääosin minimiharmonisointisäädös, joskin direktiivin yksityiskohtaisuudesta 
johtuen kansallista liikkumavaraa jää käytännössä verrattain vähän. Direktiivi jättää jäsenval-
tioille merkittävää harkintavaltaa täytäntöönpanotoimenpiteiden, kuten valvovan viranomais-
toiminnan järjestämisen sekä riidanratkaisun, osalta.

Jäsenvaltioiden on pantava direktiivi täytäntöön viimeistään 10 päivänä huhtikuuta 2016.

1.2 Direktiivin soveltamisala

Direktiiviä sovelletaan 2 artiklan mukaan Euroopan unionin alueelle sijoittautuneisiin yhteis-
hallinnointiorganisaatioihin. Direktiivin 10 johdantokappaleen mukaan direktiivi ei saisi estää 
jäsenvaltiota soveltamasta samoja tai vastaavia säännöksiä sellaisiin yhteishallinnointiorgani-
saatioihin, jotka ovat sijoittautuneet unionin ulkopuolelle mutta toimivat kyseisessä jäsenval-
tiossa.

Yhteishallinnointiorganisaatiolla tarkoitetaan direktiivin 3 artiklan a kohdan mukaan organi-
saatiota, joka on lakisääteisesti taikka siirron, lisenssin tai jonkin muun sopimusjärjestelyn no-
jalla valtuutettu ainoana tai pääasiallisena tarkoituksenaan hallinnoimaan tekijänoikeutta tai 
tekijänoikeuden lähioikeuksia useamman kuin yhden oikeudenhaltijan puolesta näiden oikeu-
denhaltijoiden yhteisen edun mukaisesti ja joka täyttää yhden tai molemmat seuraavista kritee-
reistä: se on jäsentensä omistuksessa tai määräysvallassa ja/tai se on voittoa tavoittelematon 
organisaatio.

Direktiivin III osastoa (musiikkiteosten verkko-oikeuksien rajat ylittävä lisensiointi), 34 artik-
lan 2 kohtaa (III osaston soveltamiseen liittyvä vaihtoehtoinen riitojenratkaisumenettely) ja 38 
artiklaa (III osaston soveltamiseen liittyvä lisensioinnin kehittämistä koskeva yhteistyö) sovel-
letaan kuitenkin vain sellaisiin unionin alueelle sijoittautuneisiin yhteishallinnointiorganisaati-
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oihin, jotka hallinnoivat sävellysteosten tekijöiden oikeuksia verkkokäyttöä varten useissa eri 
valtioissa.

Direktiivin 16 artiklan 1 kohtaa (velvollisuus neuvotella lisensseistä vilpittömässä mielessä), 
18 artiklaa (oikeudenhaltijoille heidän oikeuksiensa hallinnoinnista annettavat tiedot) ja 20 ar-
tiklaa (oikeudenhaltijoille, muille yhteishallinnointiorganisaatioille ja käyttäjille pyynnöstä 
annettavat tiedot), 21 artiklan 1 kohdan a, b, c, e, f ja g alakohtaa sekä 36 ja 42 artiklaa sovel-
letaan kaikkiin unionin alueelle sijoittautuneisiin riippumattomiin hallinnointiyhteisöihin.

Riippumattomalla hallinnointiyhteisöllä tarkoitetaan direktiivin 3 artiklan b kohdan mukaan 
organisaatiota, joka on lakisääteisesti taikka siirron, lisenssin tai jonkin muun sopimusjärjeste-
lyn nojalla valtuutettu ainoana tai pääasiallisena tarkoituksenaan hallinnoimaan tekijänoikeutta 
tai tekijänoikeuden lähioikeuksia useamman kuin yhden oikeudenhaltijan puolesta näiden oi-
keudenhaltijoiden yhteisen edun mukaisesti ja joka ei ole suoraan tai välillisesti, kokonaan tai 
osittain oikeudenhaltijoiden omistuksessa tai määräysvallassa ja joka on voittoa tavoitteleva 
yhteisö.

Direktiivin 16 artiklan johdantokappaleessa täsmennetään, että riippumattomana hallinnoin-
tiyhteisönä ei kuitenkaan ole pidettävä audiovisuaalisen alan tuottajia, levytuottajia ja lähetys-
toiminnan harjoittajia, kirjojen, musiikin ja lehtien julkaisijoita tai teosten tekijöiden ja esittä-
jien managereja ja edustajia.

Tässä esityksessä riippumattomasta hallinnointiyhteisöstä käytetään jäljempänä nimitystä riip-
pumaton hallinnointiorganisaatio.

1.3 Yhteishallinnointiorganisaatioiden toiminnan yleinen sääntely

Direktiivin II osasto sisältää yhteishallinnointiorganisaatioiden toimintaa yleisesti ohjaavia 
velvoitteita.

Direktiivin 4—8 artiklan tarkoituksena on turvata oikeudenhaltijoiden itsemääräämisoikeutta 
ja mahdollisuuksia vaikuttaa yhteishallinnointiorganisaation päätöksentekoon.

Direktiivin 4 artiklan mukaan yhteishallinnointiorganisaatiolla on velvollisuus toimia niiden 
oikeudenhaltijoiden etujen mukaisesti, joiden oikeuksia ne edustavat, eivätkä ne saa asettaa 
oikeudenhaltijoille velvoitteita, jotka eivät ole tarpeen kyseisten oikeudenhaltijoiden oikeuksi-
en ja etujen suojelemiseksi tai heidän oikeuksiensa hallinnoimiseksi tehokkaasti.

Direktiivin 5 artiklassa säädetään oikeudenhaltijoiden oikeuksista, joihin kuuluu oikeus päät-
tää yhteishallinnointiorganisaation valtuuttamisesta hallinnoimaan oikeudenhaltijoiden oike-
uksia osittain tai kokonaan ja riippumatta oikeudenhaltijan kansalaisuudesta tai asuin- tai si-
joittautumisjäsenvaltiosta sekä oikeus peruuttaa valtuutus. Valtuutuksen tulee aina olla eritelty 
ja siitä on oltava asiakirjanäyttöä. Oikeudenhaltijalla tulee aina olla oikeus itse myöntää li-
senssejä ei-kaupalliseen käyttöön.

Direktiivin 7 ja 8 artiklassa säädetään jäsenen oikeudesta osallistua yhteishallinnointiorgani-
saation päätöksentekoon, mukaan lukien oikeudesta osallistua yleiskokoukseen asiamiehen 
välityksellä sekä oikeudesta asioida järjestön kanssa sähköisesti.

Direktiivin 9 ja 10 artiklassa säädetään yhteishallinnointiorganisaation valvontatoiminnosta 
sekä organisaation liiketoiminnan johtamisesta vastaavien henkilöiden velvoitteista. Artiklojen 
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tavoitteena on varmistaa jäsenten mahdollisuus valvoa yhteishallinnointiorganisaation toimin-
taa sekä ehkäistä eturistiriitatilanteita.

Direktiivin 11—13 artiklassa säädetään tekijänoikeustulojen hallinnoinnista tavoitteena var-
mistaa tekijänoikeustulojen asianmukainen kerääminen ja käyttö.

Direktiivin 11 artikla edellyttää, että yhteishallinnointiorganisaatio noudattaa huolellisuutta 
tekijänoikeustulojen keräämisessä ja hallinnoinnissa ja että tilinpidossa pidetään järjestön 
muusta omaisuudesta erillään tekijänoikeustulot ja näiden tulojen sijoittamisesta mahdollisesti 
saatavat tulot. Tekijänoikeustulojen sijoittamisessa tulee artiklan mukaan noudattaa eritystä 
varovaisuutta ja sijoittaa ne ainoastaan yleiskokouksen hyväksymien sijoitus- tai riskinhallin-
taperiaatteiden mukaisesti sekä muutoinkin oikeudenhaltijoiden edun mukaisesti.

Direktiivin 12 artiklassa säädetään tekijänoikeustuloista tehtävistä vähennyksistä ja niiden 
käytöstä.

Direktiivin 13 artiklassa säädetään oikeudenhaltijoille kuuluvien määrien (tekijänoikeuskor-
vausten) jakamisessa noudatettavasta menettelystä, mukaan lukien yhteishallinnointiorgani-
saatiolta edellytettävistä toimenpiteistä oikeudenhaltijan tunnistamiseksi ja tavoittamiseksi, 
sekä sellaisten määrien käytöstä, jotka eivät ole jaettavissa.

Direktiivin 14 ja 15 artiklassa säädetään oikeuksien hallinnoinnista muiden yhteishallinnointi-
organisaatioiden puolesta.

Direktiivin 14 artiklan perusperiaatteen mukaisesti yhteishallinnointiorganisaatio ei saa koh-
della syrjivästi oikeudenhaltijoita, joiden oikeuksia se hallinnoi edustussopimuksen nojalla.

Direktiivin 15 artiklassa pyritään varmistamaan, että toiselle yhteishallinnointiorganisaatiolle 
tilitettävistä korvauksista vähennetään vain sovitut kustannukset ja että tilittäminen oikeuden-
haltijoille tapahtuu oikea-aikaisesti.

Direktiivin 16 ja 17 artiklassa säädetään yhteishallinnointiorganisaation suhteesta käyttäjiin.

Direktiivin 16 artiklassa säädetään yleisestä velvollisuudesta käydä neuvottelut vilpittömässä 
mielessä sekä lisenssiehtojen perusteista. Näihin kuuluvat muun muassa se, että lisensiointieh-
tojen on perustuttava objektiivisiin ja syrjimättömiin kriteereihin, sekä se, että korvauksen tu-
lee olla asianmukainen ja kohtuullinen ja käytettyjen kriteerien läpinäkyviä. Uusien, innova-
tiivisten verkkopalveluiden edistämiseksi ja kokeellisten lisenssien mahdollistamiseksi sääde-
tään, että ennakkotapauksena ei voi käyttää lisenssiehtoa uudentyyppisissä verkkopalveluissa. 
Artiklassa on säädetty myös yhteishallinnointiorganisaation velvollisuudesta vastata käyttäjien 
pyyntöihin ja käyttäjien oikeudesta asioida sähköisesti yhteishallinnointiorganisaation kanssa.

Direktiivin 17 artiklan mukaan käyttäjän tulee raportoida oikeuksien käytöstä siten kuin yh-
teishallinnointiorganisaation kanssa on sovittu ja mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon 
vapaaehtoiset alan standardit.

Direktiivin 18—22 artiklassa säädetään yhteishallinnointiorganisaation toiminnan avoimuu-
desta ja sen tiedonantovelvoitteista.

Direktiivin 18—19 artiklassa säädetään oikeudenhaltijalle tai edustussopimuksen nojalla toi-
selle yhteishallinnointiorganisaatiolle vähintään kerran vuodessa toimitettavista tiedoista, jotka 
koskevat muun muassa tilityksiä, saatavia ja vähennyksiä.
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Direktiivin 20 artiklassa säädetään yhteishallinnointiorganisaation velvollisuudesta antaa tieto-
ja edustamistaan teoksista ja muista suojan kohteista, mukaan lukien oikeuksien laajuudesta ja 
maantieteellisestä alueesta.

Direktiivin 21 artiklassa säädetään yhteishallinnointiorganisaation velvollisuudesta julkaista 
verkkosivustollaan ajan tasalla olevaa tietoa organisaation säännöistä tai yhtiöjärjestyksestä, 
jäsenyyttä ja oikeuksien hallinnointia koskevista ehdoista, vakiomuotoisista lisenssisopimuk-
sista, operatiivisesta johdosta, rahanjakoperiaatteista, hallinnointipalkkioista, tekijänoikeustu-
lojen sijoittamisperiaatteista, edustussopimuksista muiden yhteishallinnointiorganisaatioiden 
kanssa sekä valitus- ja riitojenratkaisumenettelyistä.

Direktiivin 22 artiklan mukaan yhteishallinnointiorganisaation on laadittava, tilintarkastettava 
ja julkaistava vuotuinen avoimuusraportti, jonka sisältö määritellään tarkemmin direktiivin 
liitteessä. Tilintarkastuskertomus mahdollisine varaumineen on toisinnettava täydellisenä vuo-
tuisessa avoimuusraportissa.

1.4 Sävellysteosten verkkokäytön usean valtion alueen kattava lisensiointi

Direktiivin III osasto koskee sävellysteosten tekijöille kuuluvien oikeuksien lisensiointia 
verkkokäyttöön. Tarkoitus on yksinkertaistaa musiikin lisensiointia niin, että verkkokäyttöä 
varten ei tarvitsisi neuvotella erillisiä maakohtaisia lisenssejä, vaan yhteishallinnointiorgani-
saatio tarjoaisi useamman alueen kattavan lisenssin. Sävellysteosten verkko-oikeuksien yh-
teishallinnoinnille asetetaan myös direktiivin 24—28 artiklassa erityisvaatimuksia koskien 
muun muassa sähköisen asioinnin, raportoinnin ja laskutuksen käyttöön ottamista sekä täsmäl-
listä ja oikea-aikaista maksujen suorittamista oikeudenhaltijoille.

Direktiivin 29 artiklassa säädetään, että yhteishallinnointiorganisaatioiden välisen edustusso-
pimuksen sävellysteosten verkko-oikeuksien lisensiointia varten tulee olla ei-yksinomainen. 
Valtuutuksen saaneen yhteishallinnointiorganisaation on hallinnoitava näitä verkko-oikeuksia 
syrjimättömin perustein. Artiklassa säädetään myös edustussopimuksen ja sen nojalla tapahtu-
van lisensioinnin avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä.

Direktiivin 30 ja 31 artiklat sisältävät järjestelyjä, joiden tarkoituksena on turvata oikeudenhal-
tijoiden intressi päästä usean valtion alueen kattavan lisensioinnin piiriin.

Direktiivin 30 artiklan mukaan yhteishallinnointiorganisaatio, joka myöntää tai tarjoaa usean 
valtion alueen kattavia lisenssejä, on pyynnöstä velvollinen edustamaan sellaista yhteishallin-
nointiorganisaatiota, joka ei myönnä tällaisia lisenssejä omaan teosvalikoimaansa. Tällaisen 
pyynnön saanut yhteishallinnointiorganisaatio on velvollinen hallinnoimaan pyynnön esittä-
neen yhteishallinnointiorganisaation teosvalikoimaa syrjimättömin ehdoin. Artiklassa sääde-
tään myös perusteista kieltäytyä pyynnöstä sekä yhteishallinnoinnista aiheutuvien kulujen 
korvaamisesta.

Direktiivin 31 artiklassa turvataan oikeudenhaltijan mahdollisuus päästä usean valtion alueen 
kattavan lisensioinnin piiriin säätämällä oikeudenhaltijan oikeudesta peruuttaa, myös osittain, 
antamansa valtuutus hallinnoida usean valtion alueen kattavia sävellysteosten verkko-
oikeuksia sellaiselta yhteishallinnointiorganisaatiolta, joka ei itse lisensioi tai edustussopimuk-
sen nojalla ole antanut näitä oikeuksia toisen yhteishallinnointiorganisaation lisensioitavaksi, 
ja oikeudesta valtuuttaa toinen yhteishallinnointiorganisaatio edustamaan näitä oikeuksia.

Direktiivin 32 artiklassa säädetään radio- ja televisio-ohjelmien sävellysteosten verkko-
oikeuksia koskevasta poikkeuksesta, jonka mukaan III osaston vaatimuksia ei sovelleta yh-
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teishallinnointiorganisaatioihin, jotka myöntävät tarvittavien oikeuksien vapaaehtoisen yhdis-
tämisen perusteella usean valtion alueen kattavan sävellysteosten verkko-oikeuksien lisenssin 
radio- tai televisio-ohjelmien rinnakkaislähetykseen verkossa tai siihen liittyvään oheismateri-
aaliin.

1.5 Täytäntöönpanotoimet

Direktiivin IV osastossa säädetään toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on varmistaa, että di-
rektiivi pannaan täytäntöön tehokkaasti jäsenvaltioissa.

Valvova viranomainen

Direktiivin 36 artiklassa säädetään jäsenvaltioiden velvollisuudesta valvoa, että jäsenvaltion 
alueelle sijoittautuneet yhteishallinnointiorganisaatiot noudattavat direktiivin nojalla annettuja 
kansallisia säännöksiä. Tämän toteuttamiseksi jäsenvaltion tulee nimetä toimivaltainen viran-
omainen, jolle yhteishallinnointiorganisaation jäsenet, oikeudenhaltijat, käyttäjät, yhteishallin-
nointiorganisaatiot ja muut asianomaiset voivat ilmoittaa toimista tai tilanteista, joiden ne kat-
sovat olevan tämän direktiivin vaatimusten nojalla annettujen kansallisten säännösten vastai-
sia. Valvovalla viranomaisella tulee olla valta määrätä tehokkaita, oikeasuhtaisia ja varoittavia 
seuraamuksia sekä toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä kansallisten säännösten noudattami-
sen varmistamiseksi.

Valvovan viranomaisen tehtävänä on direktiivin mukaan myös vastata toisen jäsenvaltion vi-
ranomaisen esittämiin tietopyyntöihin ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin direktiivin vaati-
musten toteuttamiseksi. Lisäksi sen tehtävänä on osallistua usean valtion alueen kattavan li-
sensioinnin edistämiseksi järjestettävään jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja ko-
mission väliseen yhteistyöhön sekä direktiivin seurantaa varten perustettavaan asiantuntija-
ryhmään.

Riitojen ratkaisu

Direktiivin 33 artikla edellyttää, että yhteishallinnointiorganisaatioilla on käytössä järjestely 
jäsenten ja oikeudenhaltijoiden esittämien valitusten käsittelemiseksi. Lisäksi direktiivin 34 ja 
35 artiklat sisältävät säännöksiä riitojen ratkaisusta.

Direktiivin 34 artikla antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden säätää vaihtoehtoisesta riidanratkai-
sumenettelystä yhteishallinnointiorganisaatioiden ja niiden jäsenten, oikeudenhaltijoiden tai 
käyttäjien välisten riitojen ratkaisemiseksi. Pakollisesta vaihtoehtoisesta riidanratkaisumenet-
telystä säädetään eräissä tilanteissa, jotka koskevat usean valtion alueen kattavia sävellysteos-
ten verkko-oikeuksien lisensiointeja.

Direktiivin 35 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhteishallinnointiorgani-
saation ja käyttäjien väliset erityisesti voimassa oleviin ja ehdotettuihin lisensiointiehtoihin tai 
sopimusrikkomuksiin liittyvät riidat voidaan saattaa tuomioistuimen tai riippumattoman ja 
puolueettoman, teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaan lainsäädäntöön erikoistuneen, riitojen-
ratkaisuelimen ratkaistavaksi.

Direktiivin mukaan 33 ja 34 artikla sekä 35 artiklan 1 kohta eivät vaikuta osapuolten oikeu-
teen vaatia ja puolustaa oikeuksiaan tuomioistuinteitse.
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Jäsenvaltioiden on hallussaan olevien tietojen pohjalta toimitettava komissiolle luettelo alueel-
leen sijoittautuneista yhteishallinnointiorganisaatioista viimeistään 10 päivänä huhtikuuta 
2016 ja ilmoitettava viipymättä mahdollisista muutoksista tähän luetteloon.

2 Nykyti la

2.1 Tekijänoikeusmarkkinoiden rakenteesta

Tekijänoikeus syntyy tekijälle tai tekijänoikeuslaissa (404/1961) säädetyn lähioikeuden halti-
jalle. Tekijänoikeuden sisältö, suoja-ajan pituus ja suojan laajuus määritellään tekijänoikeus-
laissa.

Joissakin tapauksissa tekijän yksinoikeutta on laissa rajoitettu siten, että tekijälle syntyy aino-
astaan oikeus korvaukseen teoksen käytöstä, mutta tekijällä ei ole oikeutta kieltää käyttöä. 
Tällainen tilanne on esimerkiksi sovellettaessa tekijänoikeuslain 18 §:n pakkolisenssisäännös-
tä, joka sallii vähäisten osien, tai jos teos ei ole laaja, koko teoksen ottamisen opetuksessa käy-
tettäväksi tarkoitettuun kokoomateokseen.

Joissain poikkeustapauksissa tekijänoikeuslaissa säädetty korvaus ei ole subjektiivinen, eli oi-
keus korvaukseen ei synny yksittäiselle tekijälle tai muulle oikeudenhaltijalle. Teosten kopi-
oimisesta yksityiseen käyttöön suoritettava hyvitys on esimerkki tekijänoikeuteen pohjautu-
vasta korvauksesta, joka ei perustu subjektiiviseen oikeuteen.

Lähtökohtaisesti oikeuksien lisensiointi, eli yksinoikeuden luovuttaminen tai käyttöoikeuden 
myöntäminen, tapahtuu suoraan oikeudenhaltijan ja käyttäjän välisellä sopimuksella. Tästä on 
kyse esimerkiksi silloin, kun tekijän ja kustantajan välisellä kustannussopimuksella tekijä luo-
vuttaa kustantajalle yksinoikeuden julkaista kirja, eli valmistaa kirjasta kappaleita ja levittää 
ne yleisölle.

Suorasta lisensioinnista puhutaan myös niissä tilanteissa, joissa tekijän tai muun oikeudenhal-
tijan palkkaama edustaja, esimerkiksi manageri, huolehtii oikeuksien lisensioinnista.

Vaihtoehtona oikeuksien suoralle lisensioinnille on oikeuksien yhteishallinnointi. Yhteishal-
linnointiorganisaatiot välittävät oikeudenhaltijoiden puolesta käyttölupia kolmansille osapuo-
lille tilanteissa, joissa suora lisensiointi oikeudenhaltijalta käyttäjälle ei ole teknisesti tai talou-
dellisesti järkevää ja joissa lupien hankkiminen olisi käyttäjän näkökulmasta muutoin hanka-
laa tai käytännössä mahdotonta.

Yhteishallinnointi on kehittynyt erityisesti massakäyttötilanteita varten. Tällä tarkoitetaan ti-
lanteita, joissa käyttäjien määrä tai käytettävien teosten ja tekijöiden määrä on suuri. Tekijän-
oikeuden yhteishallinnointia käytetään yleensä teoksen toissijaisilla markkinoilla, joille on 
tyypillistä, että korvaus yksittäisen teoksen käyttöoikeudesta on verrattain pieni ja suurin piir-
tein sama eri käyttäjille.

Tekijänoikeuden yhteishallinnointi kehittyi ensimmäisenä sävellysteosten käytön markkinoil-
la, kun tarvittiin oikeuksia teosten julkiseen esittämiseen esimerkiksi ravintoloissa tai elokuva-
teattereissa. Nykyisin yhteishallinnointia käytetään monien eri teoslajien ja oikeuksien lisensi-
oinnissa.

Joissain tapauksissa neuvottelut lisenssiehdoista ja tariffeista käydään yhteishallinnointiorga-
nisaation ja käyttäjiä edustavan toimialajärjestön välillä. Esimerkiksi Matkailu- ja Ravintola-
palvelut MaRa ry neuvottelee Teoston ja Gramexin kanssa puitesopimukset musiikin julkises-
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ta esittämisestä sen edustamien 2 400 jäsenen puolesta. MaRa ry:n sopimus kattaa yli 6 000 
toimipaikkaa, jotka edustavat ravintoloiden osalta noin 80 % alan liikevaihdosta ja majoitus-
liikkeiden osalta yli 90 %. RadioMedia neuvottelee vastaavasti kaupallista radiotoimintaa har-
joittavien lähettäjäyritysten puolesta puitesopimukset teosten esittämisestä radiossa. Radio-
Media edustaa noin 90 prosenttia kaikista myönnetyistä radiotoimiluvista. Käyttöoikeuksien 
hankinta voidaan tehdä myös muulla tavalla keskitetysti. Esimerkiksi opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö on keskitetysti hankkinut käyttöoikeuksia peruskoulujen, lukioiden ja ammattioppilai-
tosten puolesta teosten käyttämiseen opetuksessa ja valtionhallinnossa tapahtuvaan valokopi-
ointiin.

Yhteishallinnointiorganisaatio myöntää oikeudenhaltijan puolesta ja saamansa valtuutuksen 
sallimassa laajuudessa käyttölupia teosten käyttäjille. Kyse ei ole varsinaisesti oikeuksien luo-
vuttamisesta organisaatiolle, vaan oikeudet säilyvät lähtökohtaisesti oikeudenhaltijalla. Val-
tuutuksella pyritään usein varmistamaan myös se, että yhteishallinnointiorganisaatio pystyy 
tehokkaasti valvomaan oikeuksien käyttöä ja tarvittaessa ryhtymään oikeudenhaltijan puolesta 
myös oikeudellisiin toimenpiteisiin.

Suomessa ja muissa pohjoismaissa sekä eräissä muissakin Euroopan maissa on yleistynyt niin 
sanottu sopimuslisenssijärjestelmä. Suomen järjestelmässä opetus- ja kulttuuriministeriön hy-
väksymää yhteishallinnointiorganisaatiota pidetään lain säännöksen perusteella oikeutettuna 
edustamaan myös sellaisia saman alan oikeudenhaltijoita, jotka eivät ole antaneet yhteishal-
linnointiorganisaatiolle valtuutusta. Järjestelyn tarkoituksena on lisätä kollektiivisen hallin-
noinnin kattavuutta ja oikeusvarmuutta käyttäjän hyväksi. Hyväksytyllä yhteishallinnointior-
ganisaatiolla on lain mukaan velvollisuus toimia ja hallinnoida oikeuksia tämän alan kaikkien 
oikeudenhaltijoiden hyväksi. Organisaation ulkopuolisella oikeudenhaltijalla, joka ei ole val-
tuuttanut yhteishallinnointiorganisaatiota toimimaan puolestaan, on aina oikeus vaatia henki-
lökohtainen korvaus yhteishallinnointiorganisaatiolta.

Markkinoiden näkökulmasta tekijänoikeuden yhteishallinnointi alentaa sopimisesta aiheutuvia 
eli transaktiokustannuksia. Tämä hyödyttää niin oikeudenhaltijoita kuin käyttäjiäkin. Yhteis-
hallinnointiorganisaation keskeisellä asemalla markkinoilla ei kilpailuoikeudellisesta näkö-
kulmasta katsottuna ole kuitenkaan ainoastaan myönteisiä vaikutuksia, sillä siihen liittyy mo-
nopolistisen käyttäytymisen riski sekä suhteessa oikeudenhaltijoihin että käyttäjiin. Tämä on-
kin eräs niistä syistä, miksi yhteishallinnointiorganisaatioiden toiminta on toistuvasti ollut kil-
pailuoikeudellisen arvioinnin kohteena niin Euroopan unionissa kuin Suomessakin.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston julkaisussa Tekijänoikeusjärjestöt ja teosmarkkinoiden toimi-
vuus (Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksiä 2/2014) on havaintoja teosmarkkinoiden toimi-
vuudesta Suomessa. Selvityksessä todetaan, että yhteishallinnointiorganisaatioiden toimintaa 
voidaan joissakin tilanteissa pitää kiellettynä vertikaalisena tai horisontaalisena kilpailunrajoi-
tuksena. Mitä lähemmäs mennään yksittäisten teosten lisensiointia, sitä todennäköisempää on, 
että liikutaan kielletyn elinkeinonharjoittajien välisen sopimisen vaaravyöhykkeellä ja etenkin, 
jos samaan aikaan rajoitetaan tekijän oikeutta sopia itse suoraan teostensa käytöstä.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksen mukaan ongelmallisia voivat olla niin yhteishallin-
nointiorganisaatioiden asettamat vaatimukset, joilla estetään oikeudenhaltijaa hallinnoimasta 
oikeuksiaan itse, kuin sopimukset, joilla oikeudet siirretään yksinoikeudella yhteishallinnoin-
tiorganisaation hallinnoitavaksi.

Selvityksen mukaan yhteishallinnointiorganisaatioilla on käytännössä yleensä määräävä 
markkina-asema. Siten niiden toimintaan kohdistuu kilpailuoikeudellisesta näkökulmasta eri-
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tyisiä vaatimuksia, minkä vuoksi edellytetään, että yhteishallinnointiorganisaatioiden tariffit 
ovat läpinäkyviä, syrjimättömiä ja kohtuullisia.

2.2 Oikeuksien yhteishallinnointi Suomessa

Suomessa toimivat yhteishallinnointiorganisaatiot, niiden toimiala ja valtuudet

Suomessa toimii tällä hetkellä seitsemän yhdistysmuotoista tekijänoikeuden tai lähioikeuksien 
yhteishallinnointiorganisaatiota. Nämä ovat Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry (jäl-
jempänä Teosto), Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys 
GRAMEX ry (jäljempänä Gramex), Kopiosto ry, AV-tuottajien tekijänoikeusyhdistys TUO-
TOS ry (jäljempänä Tuotos), Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry 
(jäljempänä Kuvasto), Sanasto ry sekä Näyttelijöiden tekijänoikeusjärjestö – Skådespelarnas 
upphovsrättsorganisation Filmex ry (jäljempänä Filmex). Yhteishallinnointiorganisaatiot on 
Filmexiä lukuun ottamatta hyväksytty toimimaan myös sopimuslisenssijärjestöinä.

Teosto perustettiin vuonna 1928, ja se edustaa nykyisin 29 000:ta kotimaista ja lähes kolmea 
miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikinkustantajaa. Direktiivin 
säännökset sävellysteosten usean valtion alueen kattavasta verkko-oikeuksien lisensioinnista 
koskisivat Suomessa ainoastaan Teostoa.

Osa Teoston edustamista oikeudenhaltijoista on Teoston jäseniä. Teostolla on n. 700 jäsentä. 
Teoston jäseneksi voidaan yhdistyksen sääntöjen mukaan hyväksyä yhdistyksen asiakkaana 
vähintään neljä vuotta ollut ja vähintään kahdelta tilityskaudelta tilityksiä saanut säveltäjä, so-
vittaja, sanoittaja tai kirjailija, taikka kustantaja. Jäsenyys lakkaa, kun yksityinen henkilö kuo-
lee, yhteisö tai säätiö purkautuu, taikka jäsen eroaa tai erotetaan yhdistyksestä.

Jäsenyyden lakkaaminen ei vaikuta asiakassopimuksen voimassaoloon. Teosto hallinnoi oike-
uksia asiakassopimuksen nojalla. Jokainen Teoston toimialaan kuuluvan teoksen tekijä voi 
liittyä Teoston asiakkaaksi. Tekijän kuoleman jälkeen tekijänoikeudet perinnön, testamentin 
tai avio-oikeuden perusteella saanut oikeudenomistaja voi liittyä yhdistyksen asiakkaaksi teki-
jänoikeuden voimassaoloaikana. Teoston asiakassopimus edellyttää oikeuksien siirtämistä Te-
ostolle hallinnoitavaksi yksinoikeudella. Sopimukset mahdollistavat nykyisin myös valtuutuk-
sen peruuttamisen osittain siten, että oikeudenhaltija voi itse myöntää käyttölupia rajoitettuja 
käyttötarkoituksia varten.

Teosto myöntää lisenssejä sävellysteosten esittämiseen, välittämiseen ja tallentamiseen. Teos-
ton valikoimassa on noin 60 vakiolisenssiä. Tallennuslupien osalta käyttöluvan myöntäminen 
on ulkoistettu yhteispohjoismaiselle Nordisk Copyright Bureau NCB:lle. Teosto on yhdessä 
norjalaisen sisarjärjestön Tonon ja tanskalaisen sisarjärjestön Kodan kanssa perustanut teos-
käytön raportoimiseen ja tekijänoikeustulojen jakamiseen yhteisen yrityksen nimeltään Polaris 
Nordic. Sekä NCB että Polaris Nordic ovat sijoittautuneet Tanskaan.

Gramex perustettiin vuonna 1967 edustamaan esittäviä taiteilijoita ja äänitteiden tuottajia. 
Gramexin asiakkaaksi pääsee jokainen henkilö tai yhteisö, jolla on oikeus tekijänoikeuslain 
mukaiseen taiteilija- tai tuottajakorvaukseen. Gramexilla on asiakassopimuksen tehneitä taitei-
lija-asiakkaita 45 000 ja tuottaja-asiakkaita 17 000. Lisäksi Gramex edustaa sisarjärjestöjensä 
kautta vastavuoroisuussopimusten nojalla lukuisia ulkomaisia esittäviä taiteilijoita ja äänittei-
den tuottajia.

Gramexin jäseneksi voidaan yhdistyksen sääntöjen mukaan hyväksyä sellaiset rekisteröidyt 
yhdistykset, joiden jäsenistöön kuuluu taiteilija- ja tuottajakorvauksiin oikeutettuja henkilöitä 
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ja yhteisöjä. Gramexin jäseniä ovat Suomen Muusikkojen Liitto ry, SOLO ry ja Musiikkituot-
tajat – IFPI Finland ry. Päätösvaltaa Gramexin hallituksessa käyttävät muusikkojen ja tuottaji-
en edustajat.

Gramex myöntää lisenssejä musiikkitallenteiden esittämiseen, välittämiseen ja kopioimiseen. 
Vakiolisenssejä on tarjolla kymmeniä. Gramexin asiakassopimuksen lähtökohtana on oikeuk-
sien hallinnoinnin siirtäminen Gramexille yksinoikeudella Suomessa ja ulkomailla. Asiakas 
voi kuitenkin rajata tietyt valtiot tai tietyt tallenteiden käyttömuodot asiakassopimuksen ulko-
puolelle.

Teosto ja Gramex ovat syksyllä 2014 perustaneet yhteisyrityksen GT Musiikkiluvat Oy, jonka 
tehtävänä on Teoston ja Gramexin ohjeiden mukaisesti myöntää käyttölupia Suomessa tapah-
tuvaan tallennetun musiikin julkiseen esittämiseen. GT Musiikkiluvat Oy vastaa vaiheittain 
vuodesta 2016 lähtien Teoston ja Gramexin taustamusiikki- ja tapahtumalupien myynnistä, 
markkinoinnista, laskutuksesta ja asiakaspalvelusta.

Gramexilla ja Teostolla on tällä hetkellä yhteensä lähes 40 000 musiikin käyttäjäasiakasta. 
Suurimmalla osalla heistä on nykyisin sopimus molempien järjestöjen kanssa. GT Musiikkilu-
vat Oy vastaa molempien järjestöjen oikeudenhaltijoiden puolesta sävellysteosten ja äänittei-
den käyttölupien myöntämisestä ns. yhden luukun periaatteen mukaisesti. GT Musiikkiluvat 
Oy maksaa musiikin julkisesta esittämisestä keräämänsä korvaukset Teostolle ja Gramexille, 
jotka jakavat ne edelleen edustamilleen musiikintekijöille ja esittäjille. Musiikin käyttöä radi-
ossa, televisiossa, internetissä ja av-tuotannoissa koskevien lupien hallinnointia ei ole siirretty 
yhteisyritykselle. Luvat näihin tarkoituksiin hankitaan suoraan Teostosta ja Gramexista.

Kopiosto on esittävien taiteilijoiden, tekijöiden ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö. Vuonna 
1978 perustettuun Kopiostoon kuuluu 45 eri kulttuurin ja viestinnän alojen järjestöä, jotka 
käyttävät yhdistyksen päätösvaltaa. Kopiostoa voidaan luonnehtia sateenvarjo-organisaatioksi, 
sillä sen jäseniin kuuluu myös muita yhteishallinnointiorganisaatioita. Kopioston sääntöjen 
mukaan yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä valtakunnallinen rekisteröity yhdistys, jonka 
jäseninä on tekijänoikeuden suojan kohteiden oikeuksien haltijoita ja jonka tehtäviin kuuluu 
valvoa tekijänoikeuslainsäädäntöön perustuvia oikeuksia.

Kopioston jäsenjärjestöt ovat Aikakauslehtien Liitto ry, Aikakauslehtien Päätoimittajat ry, 
AKAVA ry, Animaatioklinikka – Suomen animaationtekijät ry, Esittävien taiteilijoiden ja ää-
nitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys GRAMEX ry, Finlands svenska författareförening 
rf, Finlands Svenska Skådespelarförbund rf, Freelance Ohjelmatyöntekijät ry, Grafia ry, Ku-
vittajat ry, Lavastus- ja pukusuunnittelijat ry, Paikallislehtien Päätoimittajayhdistys ry, Pää-
toimittajien yhdistys ry, Radio- ja televisiotoimittajien liitto, Sanomalehtien Liitto ry, Sarjaku-
vantekijät ry, Suomen arvostelijain liitto ry, Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät SET ry, 
Suomen Elokuvaajien Yhdistys ry, Suomen Elokuvaohjaajaliitto SELO ry, Suomen Journalis-
tiliitto ry, Suomen Kirjailijaliitto ry, Suomen Kustannusyhdistys ry, Suomen kääntäjien ja 
tulkkien liitto ry, Suomen Musiikkikustantajat ry, Suomen Muusikkojen Liitto ry, Suomen 
Nuorisokirjailijat ry, Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry, Suomen Näyttelijäliitto 
ry, Suomen Radio- ja TV-Selostajat ry, Suomen Säveltäjät ry, Suomen Taiteilijaseura ry, 
Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat ry, Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit ry, Suomen Tek-
niset Kustantajat ry, Suomen tiedekustantajien liitto ry, Suomen tiedetoimittajain liitto ry, 
Suomen tietokirjailijat ry, Finnfoto – Suomen Valokuvajärjestöt ry, Säveltäjäin Tekijänoikeus-
toimisto Teosto ry, Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry, Forum Artis ry, Teatteri- ja mediatyön-
tekijöiden liitto ry, TV-Kuvaajat ry, sekä Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys 
Kuvasto ry.
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Jäsenjärjestöjensä kautta Kopiostolla on valtakirja yli 50 000 suomalaiselta oikeudenomista-
jalta. Kopiosto edustaa ulkomaisten sisarjärjestöjensä kanssa tehtyjen vastavuoroisuussopi-
musten nojalla myös ulkomaisia luovan toimialan oikeudenomistajia.

Kopiosto myöntää lisenssejä julkaisujen kopiointiin ja digitaaliseen käyttöön sekä AV-teosten 
erilaisiin käyttötapoihin.

Kopiosto maksaa korvaukset jäsenjärjestöjen sopimalla tavalla joko suoraan oikeudenomista-
jille tai heitä edustaville jäsenjärjestöille, jotka puolestaan jakavat ne oikeudenomistajille suo-
raan tai esimerkiksi apurahoina ja palkintoina. Osa varoista jaetaan Kopioston yhteydessä toi-
mivan Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEKin kautta.

Tuotos on elokuva- ja AV-tuotantoyhtiöiden tekijänoikeusyhdistys. Tuotos perustettiin vuonna 
1998. Se edustaa asiakassopimusten nojalla noin 250 Suomessa toimivaa av-tuotantoyhtiötä. 
Lisäksi Tuotos edustaa lähes 15 000 ulkomaista av-tuotantoyhtiötä Suomessa edelleen lähet-
tämisen ja tv-ohjelmien opetustallentamisen alueella. Tuotos myöntää erilaisia lupia av-
teosten käyttöön.

Tuotoksen sääntöjen mukaan jäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys tai yhteisö, 
jonka jäseninä on elokuvateosten tai liikkuvaa kuvaa sisältävien tallenteiden tuottajia. Tuotok-
sessa päätösvaltaa käyttävät sen jäsenjärjestöt Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU 
ry, Suomen elokuvatuottajien keskusliitto ry SEK, sekä Finnanimation ry.

Tuotoksen asiakkaaksi voi liittyä jokainen henkilö tai yhteisö, jolla on tekijänoikeudellisesti 
suojatun elokuvateoksen tai liikkuvaa kuvaa sisältävän audiovisuaalisen tallenteen tuottajan 
oikeus tai oikeus siitä johtuvaan korvaukseen. Tuotos valvoo tuotantoyhtiöiden etuja niissä 
asioissa ja siinä laajuudessa kuin tuotantoyhtiöt ovat asiakassopimuksessa valtuuttaneet. Val-
tuutuksen perusteella Tuotos sopii av-teosten käytöstä ja maksaa käyttökorvaukset tuotantoyh-
tiöille. Kansainvälisen yhteistyön kautta korvauksia tilitetään Suomeen myös ulkomailta. Tuo-
tos maksaa tuotantoyhtiöille korvauksia elokuva- ja av-teosten opetuskäytöstä ja tv-ohjelmien 
edelleen lähettämisestä sekä tilittää tuotantoyhtiöiden osuuden yksityisen kopioinnin hyvitys-
varoista.

Kuvasto on perustettu vuonna 1987 edustamaan visuaalisen alan taiteilijoita. Kuvasto edustaa 
asiakassopimusten nojalla noin 2 200:aa kotimaista taiteilijaa ja oikeudenhaltijaa sekä ulko-
maisten sisarjärjestöjen kanssa tehtyjen vastavuoroisuussopimusten nojalla noin 50 000:ta ul-
komaista taiteilijaa.

Kuvaston sääntöjen mukaan jäseneksi voi liittyä rekisteröity yhdistys, jonka jäsenistöön kuu-
luu visuaalisen alan taiteilijoita tai heitä edustavia oikeuskelpoisia yhdistyksiä. Lisäksi jäse-
neksi voidaan hyväksyä Kuvaston asiakkaana oleva visuaalisen alan taiteilija. Kuvastoon kuu-
luu yhdeksän jäsenjärjestöä: Suomen Taiteilijaseura, Taidemaalariliitto, Suomen Kuvanveistä-
jäliitto, Suomen Taidegraafikot, Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto, Valokuvataiteilijoiden 
Liitto, MUU ry, Teollisuustaiteen Liitto Ornamo sekä Sarjakuvantekijät ry.

Kuvasto myöntää lupia kuvataiteen teosten käyttöön ja hallinnoi kuvataiteen jälleenmyynti-
korvauksia sekä taiteilija-asiakkaiden näyttelykorvauksia. Asiakassopimuksella taiteilija luo-
vuttaa Kuvastolle yksinomaisen oikeuden valvoa teostensa käyttöä sillä valvonta-alueella, 
jonka yhdistyksen kokous päättää. Kuvasto ei valvo taiteilijan itse kustantamaa käyttöä eikä 
toisintamista, jonka oikeudenhaltija haluaa omasta aloitteestaan lahjoittaa hyväntekeväisyy-
teen.
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Kuvaston yhteydessä toimii myös Visuaalisen taiteen edistämiskeskus VISEK. VISEK myön-
tää vuosittain apurahoja audiovisuaalisen kuvataiteen tuotannon ja digitaalisen kuvataiteen te-
kemisen edistämiseen.

Sanasto perustettiin vuonna 2005 edustamaan kirjallisuuden alan tekijöitä. Sanaston asiak-
kaaksi voi liittyä kuka tahansa tekijä, joka on julkaissut kirjallisen teoksen. Sanasto edustaa 
asiakassopimuksen nojalla noin 5 200:aa suomalaista kirjallisuuden alan tekijää. Lisäksi Sa-
nasto edustaa ulkomaisia tekijöitä sisarjärjestöjensä kanssa solmittujen vastavuoroisuussopi-
musten nojalla. Sanasto hallinnoi lisäksi korvauksia yleisistä kirjastoista tapahtuvasta kirjallis-
ten teosten lainaamisesta, korvauksia kirjallisten teosten käyttämisestä radiossa ja televisiossa 
sekä korvauksia Celian kautta tapahtuvasta omakirjalainoista ja oppikirjojen myynnistä.

Sanaston sääntöjen mukaan yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity valtakunnal-
linen yhdistys, jonka jäsenistön muodostavat kirjailijat, kääntäjät, toimittajat, arvostelijat tai 
muut kirjallisuuden alan tekijät ja jonka tehtäviin kuuluu valvoa näiden oikeudenhaltijoiden 
tekijänoikeuksia. Sanaston jäsenjärjestöjä ovat Finlands svenska författareförening rf, Suomen 
Kirjailijaliitto ry, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry sekä Suomen tietokirjailijat ry.

Asiakassopimuksella Sanasto saa oikeuden myöntää käyttölupia erilaisiin julkaistun teoksen 
jälkikäyttötilanteisiin, kuten kirjallisuuden julkiseen esittämiseen. Sopimus ei rajoita tekijän 
mahdollisuutta sopia myös itse teostensa käyttämisestä eri yhteyksissä. Sanasto saa yksinoi-
keuden ainoastaan sellaisilla sopimuslisenssi- ja pakkolisenssialueilla, joilla Sanasto toimii. 
Muilla jälkikäyttöalueilla Sanastolla on rinnakkainen oikeus tekijän kanssa sopia teosten käy-
töstä. Asiakkuussopimuksella ei ole vaikutusta sellaisiin oikeuksiin, jotka tekijä on luovutta-
nut kustannussopimuksella kustantajalle.

Filmex on vuonna 2013 perustettu näyttelijöiden tekijänoikeusjärjestö, joka valvoo näyttelijöi-
den oikeuksia erityisesti av-tuotantojen uusissa jakelukanavissa. Filmexin on perustanut Suo-
men Näyttelijäliitto ry. Filmex myöntää näyttelijöiden puolesta lupia audio- ja audiovisuaalis-
ten teosten eri esitys-, välitys- ja hyödyntämistapoihin sekä käyttömuotoihin. Filmexin asia-
kassopimuksella näyttelijä luovuttaa yhdistykselle yksinoikeudella kaikki näyttelijälle synty-
vät esittävän taiteilijan taloudelliset oikeudet.

Tiedossa ei ole, että Suomeen olisi sijoittautunut yhtään direktiivissä tarkoitettua riippumaton-
ta hallinnointiorganisaatiota.

Yhteishallinnointiorganisaatioiden toimintatavat

Suomessa tekijänoikeuden yhteishallinnointi on verrattain kehittynyttä. Suomalaisia ja muita 
pohjoismaisia tekijänoikeusjärjestöjä on pidetty esimerkkeinä hyvin hoidetuista yhteishallin-
nointiorganisaatioista. Yhteishallinnointiorganisaatioiden järjestäytymistavan takia oikeuden-
haltijat tai oikeudenhaltijoita edustavat järjestöt ovat voineet tehokkaasti vaikuttaa yhteishal-
linnointiorganisaatioiden toimintatapoihin. Taloudenpidon asianmukaisuudesta on järjestöissä 
pidetty huolta, eikä esille ole Suomessa tullut tapauksia, joissa varoja olisi esimerkiksi kaval-
lettu tai käytetty leväperäisesti oikeudenhaltijoiden haitaksi.

Tekijänoikeuskorvauksia tilitetään joko suorina korvauksina oikeudenhaltijoille tai käytetään 
oikeudenhaltijoiden yhteisiin tarkoituksiin, kuten stipendeihin, koulutukseen tai tiedotukseen 
tai muuhun kulttuurin edistämistoimintaan. Tekijänoikeuskorvauksia jaetaan oikeudenhalti-
joille joko suoraan tai jäsenyhteisöjen välityksellä.
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Yhteishallinnointiorganisaatioissa teosvalikoima- ja käyttötietojen hallinnoinnissa ja siihen 
liittyvissä tilitys- ja laskutusjärjestelmissä hyödynnetään laajalti tietotekniikkaa. Tekijänoi-
keusjärjestöt julkaisevat säännönmukaisesti vuosikertomuksensa verkkosivuillaan, joista löy-
tyvät myös järjestöjen säännöt. Yhteishallinnointiorganisaatiot eivät ylläpidä julkisesti saata-
villa olevaa tietokantaa tai listaa teoksista tai muista suojan kohteista, joiden yhtä tai useampaa 
oikeudenhaltijaa ei tunnisteta tai tavoiteta.

Kaikilla yhteishallinnointiorganisaatiolla on jokin tapa, jolla ne voivat käsitellä oikeudenhalti-
joilta tulevia valituksia. Se, millaiseksi tämä käsittely on muodostunut, riippuu kunkin yhteis-
hallinnointiorganisaation toiminnan yksityiskohdista.

2.3 Lainsäädäntö

Suomessa yhteishallinnointiorganisaatioiden toimintaan ei kohdistu kattavaa erillislainsäädän-
töä tai viranomaisvalvontaa. Yhteishallinnointiorganisaatioiden päätöksentekoa ja jäsenten oi-
keuksia ohjaa käytännössä yhdistyslaki (503/1989), koska kaikki nykyiset suomalaiset yhteis-
hallinnointiorganisaatiot ovat rekisteröityjä yhdistyksiä. Lisäksi yhteishallinnointiorganisaati-
oiden lisensiointitoimintaa ohjaa yleisellä tasolla kilpailulaki (948/2011), jonka noudattamista 
valvoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Kirjanpitoa ja tilinpäätösten laadintaa ohjaa kirjanpitolaki 
(1336/1997) ja tilintarkastusta tilintarkastuslaki (1141/2015).

Tekijänoikeuslaissa on erityissäännöksiä koskien yhteishallinnointiorganisaation toimintaa 
sopimuslisenssijärjestönä, jolloin yhteishallinnointiorganisaatioon kohdistuu myös tietynas-
teista valvontaa. Tekijänoikeuslain 26 §:n mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö voi järjestön 
hakemuksesta hyväksyä lukuisia tietyn alan Suomessa käytettyjen teosten tekijöitä edustavan 
järjestön toimimaan sopimuslisenssijärjestönä. Kun tietyn alan tekijöiden teosten käyttämises-
tä tehdään sopimus käyttäjän ja sopimuslisenssijärjestön välillä, järjestöä pidetään tämän so-
pimuksen osalta oikeutettuna edustamaan muitakin saman alan teosten tekijöitä. Laajennetun 
kollektiivisen käyttöluvan saanut voi luvan mukaisin ehdoin käyttää kaikkia tämän alan teki-
jöiden teoksia mainitun sopimuksen mukaisesti.

Hyväksyessään järjestön opetus- ja kulttuuriministeriö tutkii, että sopimuslisenssijärjestön 
edellytykset täyttyvät. Lain 26 §:n 2 momentin mukaan sopimuslisenssijärjestön tulee vuosit-
tain antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle selvitys hyväksymispäätöksen nojalla tekemistään 
toimista. Ministeriö voi myös asettaa käytännön sopimustoimintaa yleisesti ohjaavia ehtoja. 
Jos järjestö hyväksymispäätöstä ja sen ehtoja rikkomalla syyllistyy vakaviin tai olennaisiin 
rikkomuksiin tai laiminlyönteihin ja jolleivät järjestölle annetut huomautukset ja varoitukset 
ole johtaneet toiminnassa esiintyneiden puutteiden korjaamiseen, hyväksyminen voidaan pe-
ruuttaa.

Tekijänoikeuslain 19 a §:n mukaan korvaus teoksen lainaamisesta yleisölle yleisestä kirjastos-
ta suoritetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän, lukuisia yleisistä kirjastoista lainat-
tujen teosten tekijöitä edustavan järjestön välityksellä. Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy 
lain edellytykset täyttävän järjestön hakemuksesta määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi. 
Hyväksymispäätöksessä voidaan järjestölle asettaa käytännön toimintaa yleisesti ohjaavia eh-
toja. Hyväksyminen voidaan peruuttaa, jos järjestö hyväksymispäätöstä ja sen ehtoja rikko-
malla syyllistyy vakaviin tai olennaisiin rikkomuksiin tai laiminlyönteihin ja jolleivät järjes-
tölle annetut huomautukset ja varoitukset ole johtaneet toiminnassa esiintyneiden puutteiden 
korjaamiseen.
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Tekijänoikeuslain 26 b §:n mukaan yksityisen kopioinnin hyvitys maksetaan tekijöille lukuisia 
tietyn alan Suomessa käytettyjen teosten tekijöitä edustavan järjestön välityksellä. Opetus- ja 
kulttuuriministeriö päättää hyvitysvarojen käyttösuunnitelmasta ja valvoo, että hyvityksen 
käytössä ja edelleen tilittämisessä noudatetaan käyttösuunnitelmaa. Suoran hyvityksen jaka-
misessa järjestön on kohdeltava sekä edustamiaan että järjestön ulkopuolisia tekijöitä yhden-
vertaisesti. Ministeriöllä on oikeus saada järjestöltä tarpeelliset tiedot valvontaa varten.

Tekijänoikeuslain 26 j §:n mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy järjestön hakemuk-
sesta keräämään ja tilittämään jälleenmyyntikorvauksia kuvataiteen teosten tekijöille. Jos jär-
jestö hyväksymispäätöstä ja sen ehtoja rikkomalla syyllistyy vakaviin tai olennaisiin rikko-
muksiin tai laiminlyönteihin ja jolleivät järjestölle annetut huomautukset ja varoitukset ole 
johtaneet toiminnassa esiintyneiden puutteiden korjaamiseen, hyväksyminen voidaan peruut-
taa. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myös antaa järjestölle tarkempia määräyksiä korvauk-
sen keräämisestä ja maksuvarojen tilittämisestä tekijöille. Ministeriöllä on oikeus saada järjes-
töltä tarpeelliset tiedot valvontaa varten.

Tekijänoikeuslain 47 a §:n mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy lain edellytykset 
täyttävän järjestön hakemuksesta enintään viiden vuoden määräajaksi keräämään ja tilittämään 
korvaukset äänitallenteiden käyttämisestä. Järjestön tulee vuosittain antaa ministeriölle selvi-
tys hyväksymispäätöksen nojalla tekemistään toimista. Jos järjestö hyväksymispäätöstä ja sen 
ehtoja rikkomalla syyllistyy vakaviin tai olennaisiin rikkomuksiin tai laiminlyönteihin ja joll-
eivät järjestölle annetut huomautukset ja varoitukset ole johtaneet toiminnassa esiintyneiden 
puutteiden korjaamiseen, hyväksyminen voidaan peruuttaa.

2.4 Kehitys Euroopan unionissa

Euroopan komissio antoi 18 päivänä toukokuuta 2005 suosituksen laillisiin verkkomusiikki-
palveluihin liittyvästä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien rajat ylittävästä kollektiivisesta hal-
linnoinnista (2005/737/EC).

Suosituksen taustalla oli se, että musiikkiteosten verkko-oikeuksien lisensiointi on usein rajat-
tu koskemaan tiettyä aluetta ja kaupalliset käyttäjät neuvottelevat kunkin jäsenvaltion yhteis-
hallinnointijärjestön kanssa jokaisesta oikeudesta, joka liittyy teosten hyödyntämiseen verkos-
sa. Musiikkiteosten verkkohyödyntämisen jatkuvan kasvun vuoksi kaupalliset käyttäjät tarvit-
sisivat lisensiointikäytännön, joka soveltuu monta aluetta kattavaan verkkoympäristöön. Sen 
vuoksi nähtiin tarpeelliseksi antaa suosituksia monta aluetta kattavasta lisensioinnista, jolla 
parannettaisiin kaupallisten käyttäjien toiminnan oikeusvarmuutta sekä edistettäisiin laillisia 
verkkopalveluja ja siten kasvatettaisiin oikeudenhaltijoiden tulovirtaa.

Suosituksen mukaan oikeudenhaltijoilla olisi oltava oikeus luovuttaa valitsemillaan alueilla 
laillisten verkkomusiikkipalvelujen tuottamiseksi tarvittavien verkko-oikeuksien hallinnointi 
valitsemalleen yhteishallinnointiorganisaatiolle riippumatta siitä, mikä on järjestön tai oikeu-
denhaltijan sijoittautumisjäsenvaltio tai kansallisuus. Suositus sisälsi oikeudenhaltijoiden, yh-
teishallinnointiorganisaation ja kaupallisten käyttäjien välisiin suhteisiin liittyviä yksityiskoh-
taisia periaatteita.

Suosituksen mukaisia toimenpiteitä ei kuitenkaan ryhdytty panemaan täytäntöön jäsenvaltiois-
sa. Vuonna 2010 järjestetyn laajan julkisen kuulemisen seurauksena Euroopan komissio ryhtyi 
valmistelemaan direktiiviehdotusta sisämarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi tekijänoi-
keuden yhteishallinnoinnin osalta.
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2.5 Nykytilan arviointi

Yleistä

Suomessa ei ole tekijänoikeuden yhteishallinnointia koskevaa erityislainsäädäntöä. Lainsää-
däntöön ei sisälly säännöksiä, jotka antaisivat riittävän suojan oikeudenhaltijoiden direktiivin 
mukaisten oikeuksien ja etujen turvaamiseksi. Siihen ei myöskään sisälly säännöksiä, joilla 
säänneltäisiin direktiivin edellyttämällä tavalla varsin yksityiskohtaisesti yhteishallinnointior-
ganisaation suhdetta oikeudenhaltijoihin ja toisiin yhteishallinnointiorganisaatioihin, joiden 
kanssa niillä on edustussopimus, sekä käyttäjiin. Suomen lainsäädäntöön ei myöskään sisälly 
säännöksiä, jotka koskisivat sävellysteosten verkko-oikeuksien usean valtion alueen kattavaa 
lisensiointia.

Yksityiskohtaisempaa sääntelyä tarvitaan direktiivin asettamien vaatimusten näkökulmasta 
muun muassa yhteishallinnointijärjestöjen hallinnosta, päätöksentekomenettelystä, jäsenyy-
destä, säännöistä, lisensiointiehdoista ja valvonnasta. Myös usean valtion alueen kattavaan sä-
vellysteosten verkko-oikeuksien lisensiointiin liittyvät direktiivin vaatimukset edellyttävät uu-
sia säännöksiä.

Tarvittava uusi lainsäädäntö ei direktiivin 16 artiklan 2 kohdan mukaisia teoksien tai muiden 
suojan kohteiden lisensiointiehtoja koskevia säännöksiä lukuun ottamatta lainkaan koske teki-
jänoikeuden substanssia. Tarvittavan lainsäädännön mittavuuden ja sisällön näkökulmasta sel-
kein sääntelymalli on uuden erillislain säätäminen tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista. Sa-
maa sääntelymallia käytettiin vuonna 2013 orpoteosten tietyistä sallituista käyttötarkoituksista 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/28/EU täytäntöönpanossa. Di-
rektiivin 16 artiklan 2 kohdan osalta mahdollinen vaihtoehto olisi säännösten sijoittaminen te-
kijänoikeuslakiin. Artiklan sisältämien kilpailuoikeudellisten elementtien takia selkeimpänä 
ratkaisuna on pidetty sitä, että artiklan sisältämät säännökset toimeenpannaan osana esityksen 
mukaista lakiehdotusta.

Viranomaisvalvonta

Tekijänoikeuslakiin sisältyvät säännökset opetus- ja kulttuuriministeriön toimivallasta valvoa 
yhteishallinnointiorganisaatioiden toimintaa koskevat vain tiettyjä yhteishallinnointiorganisaa-
tioita ja vain siltä osin, kuin yhteishallinnointiorganisaatio toimii sopimuslisenssijärjestönä, 
hallinnoi taideteosten jälleenmyyntikorvauksia, lainauskorvauksia, korvauksia äänitteiden 
käytöstä tai yksityisestä kopioinnista maksettavan hyvityksen jakamista.

Direktiivin vaatimukset täyttävää viranomaisvalvontaa Suomessa ei ole.

Riitojen ratkaisu

Direktiivin 34 artiklassa säädetään vaihtoehtoisista riitojenratkaisumenettelyistä. Artiklan 1 
kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat säätää, että yhteishallinnointiorganisaatioiden, niiden jä-
senten, oikeudenhaltijoiden tai käyttäjien väliset riidat, jotka koskevat direktiivin vaatimusten 
mukaisesti annettuja kansallisen lainsäädännön säännöksiä, voidaan saattaa ratkaistaviksi no-
peassa, riippumattomassa ja puolueettomassa vaihtoehtoisessa riitojenratkaisumenettelyssä. 
Direktiivi ei siten edellytä, että jäsenvaltiot järjestäisivät vaihtoehtoisia riitojenratkaisumenet-
telyjä näille riidoille, mutta jäsenvaltiot voivat sellaisia järjestää niin halutessaan.

Direktiivin 34 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietyt riidat, 
jotka koskevat usean valtion alueen kattavia sävellysteosten verkko-oikeuksien lisenssejä 
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myöntävää tai tarjoavaa yhteishallinnointiorganisaatiota, voidaan saattaa ratkaistaviksi riip-
pumattomassa ja puolueettomassa vaihtoehtoisessa riitojenratkaisuelimessä. Riitojen toisena 
osapuolena voi olla nykyinen tai mahdollinen verkkopalvelujen tarjoaja, yksi tai useampi oi-
keudenhaltija, tai toinen yhteishallinnointiorganisaatio. Säännöksessä tarkoitettuja riitoja var-
ten jäsenvaltioiden tulee mahdollistaa vaihtoehtoinen riitojenratkaisumenettely täyttääkseen 
direktiivin vaatimukset.

Suomen lainsäädännön mukaan kaikki riidat, joissa sovinto on mahdollinen, voidaan ratkaista 
vaihtoehtoisessa riitojenratkaisumenettelyssä. Yleisimmät menettelyt ovat sovintomenettely ja 
välimiesmenettely. Vaihtoehtoista riitojenratkaisua voidaan käyttää, jos siitä on sovittu osa-
puolten kesken. Sopimusehdoissa määrätään nykyään usein, että sopimusta koskevat erimieli-
syydet pyritään ratkaisemaan osapuolten kesken neuvottelemalla. Jos neuvottelu ei tuo tulosta, 
riita viedään osapuolten valinnan mukaan joko tuomioistuimen tai yksityisen toimijan johta-
maan sovintomenettelyyn tai tiettyjen sääntöjen mukaiseen välimiesmenettelyyn. Osapuolet 
pyrkivät välttämään riitojen viemistä normaaliin tuomioistuinmenettelyyn oikeudenkäyntien 
korkeiden kustannusten ja pitkän keston vuoksi.

Vaihtoehtoiseksi riitojenratkaisumenettelyksi osapuolet voivat Suomessa valita nykyään myös 
julkisen sektorin ylläpitämän tuomioistuinsovittelun. Sovittelusta yleisessä tuomioistuimessa 
säädetään riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa 
annetussa laissa (394/2011). Laissa säädetään lisäksi tuomioistuimen ulkopuolisessa sovitte-
lussa tehdyn sovinnon vahvistamisesta täytäntöönpanokelpoiseksi.

Tuomioistuinsovittelun edellytyksenä on, että asia soveltuu soviteltavaksi ja sovittelu on tar-
koituksenmukaista osapuolten vaatimuksiin nähden. Tuomioistuinsovittelu aloitetaan osapuo-
len tai osapuolten aloitteesta ja edellyttää molempien osapuolten suostumusta. Sovittelijana 
toimii tuomari, joka saa käyttää apunaan asiantuntevaa avustajaa, jos se sopii osapuolille. So-
vintoa ei saa vahvistaa, jos se on lain vastainen tai selvästi kohtuuton tai loukkaa sivullisen oi-
keutta tai ei ole täytäntöön pantavissa ulosottokaaren (705/2007) mukaisesti. Tuomioistuinso-
vittelussa osapuoli vastaa hänelle aiheutuneista kustannuksista itse. Kustannukset pysyvät 
kohtuullisina, erityisesti silloin, jos osapuoli ei käytä avustajaa.

Suomen Asianajajaliitto tarjoaa sovintomenettelyä, jossa liiton sovittelijakoulutuksen saanut 
asianajaja avustaa osapuolia vapaaehtoisessa ja luottamuksellisessa sovintoon tähtäävässä 
neuvottelussa. Asianajajaliitto on määritellyt sovintomenettelyssä noudatettavat säännöt ja yl-
läpitää sovittelijaluetteloa. Sovittelija ei voi antaa sitovia määräyksiä tai ratkaisuja. Sovittelijat 
määrittelevät itse palkkionsa veloitusperusteet.

Keskuskauppakamari tarjoaa sovintomenettelyn, jonka tavoitteena on helpottaa kaikenkokois-
ten yritysten riidanratkaisua. Sovittelusäännöt julkaistiin toukokuussa 2016. Sääntöjen tarkoi-
tuksena on luoda joustava kehikko, jonka puitteissa sovittelija ja osapuolet voivat kuhunkin 
tapaukseen parhaiten sopivalla tavalla pyrkiä löytämään erimielisyyteen sovinnollisen ratkai-
sun. Keskuskauppakamarin välimieslautakunta hallinnoi sovittelusääntöjen mukaisia sovitte-
lumenettelyjä ja nimeää sovittelijan, mikäli osapuolet näin toivovat.

Sovittelija ei voi antaa osapuolia sitovia määräyksiä tai ratkaisuja asiassa. Sovittelu perustuu 
vapaaehtoisuuteen, ja sovittelun tavoitteena on sovinnon löytäminen ja sen kirjaaminen sovin-
tosopimukseen. Sovintosopimus on mahdollista vahvistuttaa tuomioistuimessa tai välitystuo-
miolla, jolloin se on täytäntöönpanokelpoinen. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovinnol-
liseen ratkaisuun, erimielisyys voidaan ratkaista tuomioistuin- tai välimiesmenettelyssä tai 
muussa kyseisen erimielisyyden ratkaisuun soveltuvassa menettelyssä.
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Sopimusehdoissa voidaan määrätä, että sopimusta koskevat riidat ratkaistaan tuomioistuimen 
sijasta välimiesmenettelyssä. Suomessa menettelyyn sovelletaan yleensä joko välimiesmenet-
telystä annetussa laissa (967/1992) olevia säännöksiä tai Keskuskauppakamarin välimieslauta-
kunnan välimiesmenettelysääntöjä. Välimiesmenettely on erityisesti liike-elämän riitoihin tar-
koitettu nopea ja luottamuksellinen vaihtoehto. Välitystuomio on osapuolia oikeudellisesti si-
tova täytäntöönpanokelpoinen ratkaisu, eikä sen asiaratkaisuun voi hakea muutosta. Ulko-
maisten välitystuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskeva yleissopimus, tehty New 
Yorkissa 10.6.1958 (SopS 5/1969), johon enemmistö valtioista on liittynyt, sisältää säännök-
siä välitystuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöön panemisesta. Välimiesmenettelylain mu-
kaan välimiesten palkkion on oltava kohtuullinen. Keskuskauppakamarin sääntöjen mukaises-
sa menettelyssä välimieslautakunta määrää välimiesten palkkiot.

Suomen lainsäädäntö täyttää direktiivin 34 artiklan 2 kohdan mukaisen vaatimuksen vaihtoeh-
toisen riitojenratkaisumenettelyn järjestämisestä ja menee direktiivin minimivaatimuksia pi-
demmälle siinä, että vaihtoehtoinen riitojenratkaisumenettely on käytettävissä myös 34 artik-
lan 1 kohdassa tarkoitetuille ja muille riidoille, joissa sovinto on mahdollinen. Tekijänoikeu-
den yhteishallinnointia koskevat riidat voidaan osapuolten niin halutessa saattaa sovintome-
nettelyyn tai välimiesmenettelyyn. Jos vaihtoehtoisesta riitojenratkaisusta ei ole sovittu tai 
osapuoli kieltäytyy siitä, tuomioistuinmenettely on aina käytettävissä.

3 Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  ehdotukset

3.1 Yleistä

Esityksen tarkoituksena on panna Suomessa täytäntöön kollektiivihallinnointidirektiivin sään-
nökset. Suomessa ei nykyisin ole sellaista tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien yhteishallin-
nointia koskevaa lainsäädäntöä, johon direktiivin täytäntöönpanon edellyttämät säännökset 
voitaisiin luontevasti sijoittaa. Tästä syystä esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tekijän-
oikeuden yhteishallinnoinnista (lakiehdotus 1).

Direktiivi on luonteeltaan minimiharmonisointidirektiivi, joka sallii myös pidemmälle mene-
vää sääntelyä jäsenvaltioissa.

Ehdotettavan lain soveltamisalaan kuuluisivat yhteisöt tai säätiöt, joiden ensisijainen tai pää-
asiallinen tehtävä on tekijänoikeuksien tai lähioikeuksien yhteishallinnointi oikeudenhaltijoi-
den yhteiseen lukuun. Direktiivin 2 johdantokappaleen mukaan tekijänoikeuksien ja lähioike-
uksien hallinnointiin sisältyvät muun muassa lisenssien myöntäminen käyttäjille, käyttäjiä 
koskevat tarkastukset, oikeuksien käytön seuranta, tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien täytän-
töönpano, sekä oikeuksien hyödyntämisestä saatavien tekijänoikeuskorvausten kerääminen ja 
tilittäminen oikeudenhaltijoille. Lisensiointia voidaan pitää yhteishallinnoinnin ydintehtävänä, 
jonka ympärille muut toiminnot rakentuvat.

Yhteishallinnointia harjoittavat yhteisöt tai säätiöt jaetaan laissa ja direktiivissä yhteishallin-
nointiorganisaatioihin ja riippumattomiin hallinnointiorganisaatioihin. Yhteishallinnointiorga-
nisaation tunnusmerkkinä on, että se on oikeudenhaltijoiden omistuksessa tai määräysvallassa 
tai voittoa tavoittelematon. Riippumattomat hallinnointiorganisaatiot ovat voittoa tavoittelevia 
eivätkä ne ole oikeudenhaltijoiden omistuksessa tai määräysvallassa. Direktiivin vähimmäis-
vaatimukset ylittäen eräät lain säännökset ulotettaisiin myös riippumattomiin hallinnointior-
ganisaatioihin siinä määrin kuin sitä voidaan pitää tarkoituksenmukaisena ja mahdollisena. 
Kilpailuneutraliteetin näkökulmasta voidaan pitää tärkeänä, että riippumattomien hallinnointi-
organisaatioiden ja yhteishallinnointiorganisaatioiden sääntely olisi mahdollisimman tasapuo-
lista.
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Direktiivissä ei ole suoraan otettu huomioon sitä, että yhteishallinnointiin voi osallistua myös 
yhteishallinnointiorganisaation jäsenyhteisö, joka ei ole yhteishallinnointiorganisaation omis-
tama tai sen määräysvallassa. Direktiivistä kuitenkin selvästi ilmenee periaate, jonka mukaan 
lähtökohdaksi tulee asettaa, että direktiivin sääntöjä ei kierretä ja että niitä sovelletaan mah-
dollisimman kattavasti kaikkeen tekijänoikeuden yhteishallinnointiin. Tästä syystä direktiivin 
säännöksiä sovelletaan valitusta yhteisömuodosta riippumatta. Koska säätiöllä ei ole jäseniä, 
direktiivin jäsenen oikeuksia koskevia säännöksiä ei voida soveltaa siihen. Siitä huolimatta di-
rektiivi edellyttää, että jäsenvaltiot etsivät ratkaisua, jolla voidaan varmistaa, että myös sää-
tiömuotoiset yhteishallinnointiorganisaatiot toimivat oikeudenhaltijoiden etujen mukaisesti. 
Direktiivin 5 artiklan sisältämät säännökset oikeudenhaltijan oikeuksista ovat luonteeltaan sel-
laisia, että niitä tulisi soveltaa myös suhteessa sellaiseen yhteishallinnointiorganisaation jä-
senyhteisöön, joka toimii välikätenä valtuutustilanteessa.

Direktiivin 12 johdantokappaleen mukaan direktiivi ei vaikuta oikeuksien hallinnointijärjeste-
lyihin jäsenvaltioissa, kuten tekijänoikeuslain mukaiseen sopimuslisenssijärjestelmään. Tämä 
ei tarkoita sitä, ettei direktiivi miltään osin soveltuisi tilanteisiin, joissa tekijänoikeusjärjestö 
on valtuutettu toimimaan oikeudenhaltijoiden lukuun. Sopimuslisenssitilanteessa tekijänoi-
keusjärjestön ja oikeudenhaltijan välillä ei välttämättä ole sellaista suhdetta, että kaikkia oi-
keudenhaltijan oikeuksiin ja päätösvaltaan tai yhteishallinnointiorganisaation tiedonantovel-
vollisuuteen liittyviä säännöksiä olisi mahdollista soveltaa. Sen sijaan esimerkiksi vuotuisen 
avoimuusraportin laatimiseen ei näissä tilanteissa liity ongelmia. Jotta sopimuslisenssijärjes-
telmän toimivuus ei vaarantuisi, ehdotetussa laissa on lähdetty siitä, että lakia ei sovelleta ope-
tus- ja kulttuuriministeriön tekijänoikeuslain nojalla tekemään yhteishallinnointiorganisaation 
hyväksymispäätökseen ja sen mukaisiin toimiin.

3.2 Oikeudenhaltijoiden oikeudet

Lakiehdotuksen 2 luku sisältää säännökset oikeudenhaltijoiden oikeuksista suhteessa yhteis-
hallinnointia harjoittavaan yhteisöön tai säätiöön. Säännöksillä kavennetaan yhteishallinnoin-
tiorganisaatioiden mahdollisuuksia rajoittaa oikeudenhaltijoiden toimintavapautta ja vahviste-
taan oikeudenhaltijoiden itsemääräämisoikeutta eli käytännössä oikeutta valita asuinmaa, har-
joittaa elinkeinoa sekä päättää, millä tavoin ja miten heidän tekijänoikeuksiaan hallinnoidaan.

Direktiivin vaatimusten mukaisesti oikeudenhaltijalla ymmärretään lakiehdotuksessa sekä nii-
tä, joiden teokset tai muut suojan kohteet nauttivat tekijänoikeuden tai lähioikeuden suojaa, et-
tä niitä, joille tekijänoikeus tai lähioikeus on siirtynyt sopimuksella tai perintönä tai jolla on 
oikeuksien hyödyntämistä koskevan sopimuksen nojalla oikeus osuuteen tekijänoikeustulois-
ta. Merkittävin ryhmä oikeudenhaltijoita, jotka toimivat sopimuksella siirrettyjen oikeuksien 
varassa, ovat kustantajat.

Lakiehdotuksen mukaan yhteishallinnointiorganisaatioiden tulee toimia niiden oikeudenhalti-
joiden etujen mukaisesti, joiden oikeuksia ne edustavat. Yhteishallinnointiorganisaatiot eivät 
saa myöskään asettaa oikeudenhaltijoille velvoitteita, jotka eivät ole tarpeen kyseisten oikeu-
denhaltijoiden oikeuksien ja etujen suojelemiseksi tai oikeudenhaltijoiden oikeuksien hallin-
noimiseksi tehokkaasti. Kyse on yleislausekkeesta, jossa kuvaillaan oikeudenhaltijoiden ja yh-
teishallinnointiorganisaation välisten oikeuksien ja intressien tasapainoa.

Ehdotuksen mukaan oikeudenhaltijalla olisi oikeus valita yhteishallinnointiorganisaatio riip-
pumatta siitä, missä hän asuu tai mihin hän on sijoittautunut, tai missä hän harjoittaa elinkei-
noaan. Yhteishallinnointiorganisaation mahdollisuuksia kieltäytyä hallinnoimasta oikeuden-
haltijan oikeuksia rajoitetaan. Oikeudenhaltijan sijoittautumisvapautta turvataan myös sään-
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nöksellä, jonka mukaan oikeudenhaltijoille tulee turvata mahdollisuus sähköiseen asiointiin 
yhteishallinnointiorganisaation kanssa.

Oikeudenhaltijalla olisi myös oikeus määrätä siitä, miltä osin hän haluaa siirtää oikeuksiaan 
hallinnoitavaksi kollektiivisesti ja miltä osin hän pidättää oikeudet itselleen. Oikeudenhaltijan 
oikeus lakkauttaa yhteishallinnointia koskeva valtuutus turvataan ja yhteishallinnointiorgani-
saatioiden mahdollisuuksia asettaa ehtoja valtuutuksen irtisanomisen varalta rajoitetaan.

Oikeudenhaltijoiden oikeuksien soveltamisessa tulisi vallita tasapaino yhteishallinnointiorga-
nisaation toimintamahdollisuuksien kanssa.

Direktiivin säännökset oikeudenhaltijoiden oikeuksista eivät juuri jätä kansallista liikkumava-
raa, joskin esimerkiksi oikeuksien lakkauttamisen tai peruuttamisen osalta olisi mahdollista 
asettaa direktiiviä pidemmälle meneviä rajoituksia yhteishallinnointiorganisaation mahdolli-
suuteen asettaa irtisanomisehtoja. Esityksessä turvattaisiin oikeudenhaltijoiden kielelliset edut 
säätämällä oikeudenhaltijoiden oikeudesta asioida valintansa mukaan suomeksi tai ruotsiksi 
yhteishallinnointiorganisaation kanssa ja saada yhteishallinnointiorganisaatiolta laissa säädet-
tyjä tietoja. Joissakin kohdin lakiehdotuksessa on nimenomaisesti otettu huomioon ja täsmen-
netty, että säännös koskee myös yhteishallinnointiorganisaation jäsenyhteisöä suhteessa oi-
keudenhaltijaan. Tällä tavoin on haluttu turvata oikeudenhaltijan asema myös niissä tapauksis-
sa, joissa valtuutus hallinnoida tekijänoikeutta tai lähioikeutta annetaan jäsenyhteisön välityk-
sellä, ja siten varmistaa, ettei direktiivin keskeisiä velvoitteita voida kiertää.

3.3 Jäsenten päätösvallan turvaaminen

Lakiehdotuksen 3 luku sisältää säännökset, jotka koskevat oikeudenhaltijan oikeutta päästä 
yhteishallinnointiorganisaation jäseneksi, jos hän täyttää organisaation asettamat jäsenyyseh-
dot, sekä jäsenten oikeutta käyttää päätösvaltaansa organisaatiossa. Säännösten tavoitteena on 
oikeudenhaltijoita edustavien jäsenten päätösvallan turvaaminen yhteishallinnointiorganisaati-
ossa.

Direktiivin tarkoituksena on tältä osin turvata oikeudenhaltijoiden mahdollisuudet vaikuttaa 
heidän oikeuksiensa hallinnointiin sekä varmistaa yhteishallinnointiorganisaation toimiminen 
kaikin tavoin heidän etunsa ja tahtonsa mukaisesti. Direktiivissä painoarvoa on asetettu toi-
saalta eri oikeudenhaltijaryhmien edustukseen organisaation päätöksenteossa, syrjimättö-
myysperiaatteen toteutumiseen ja toisaalta jäsenten päätösvallan todelliseen ja tehokkaaseen 
toteutumiseen. Rajat ylittäviä tilanteita varten on erityisesti kiinnitetty huomiota mahdollisuu-
teen käyttää asiamiestä, joka osallistuu oikeudenhaltijan puolesta yleiskokoukseen, sekä oi-
keudenhaltijan mahdollisuuteen osallistua päätöksentekoon tietoliikenneyhteyden tai muun 
teknisen apuvälineen välityksellä.

Ehdotetut säännökset täydentäisivät yhdistyksiä, osuuskuntia, osakeyhtiöitä, eurooppaosuus-
kuntia ja eurooppayhtiöitä koskevaa sääntelyä ja oikeudenhaltijoiden etujen turvaamiseksi ra-
joittaisivat yleiskokouksen mahdollisuuksia siirtää päätösvaltaa tärkeissä asioissa hallitukselle 
tai muille toimielimille.

3.4 Jäsenten etujen valvonta yhteishallinnointiorganisaatiossa

Lakiehdotuksen 4 luku sisältää säännökset, jotka koskevat direktiivin mukaista valvontatoi-
mintoa ja vuotuista henkilökohtaista lausumaa. Direktiivin mukaisen valvontatoiminnon teh-
tävänä on seurata jatkuvasti yhteishallinnointiorganisaation liiketoimintaa johtavien henkilöi-
den toimia ja tehtävien suorittamista. Direktiivin valvontatoiminto perustui alkuperäisessä di-
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rektiiviehdotuksessa vahvasti hallintorakenteeltaan kaksitasoisiin yhteisöihin, joissa on sekä 
hallitus että hallintoneuvosto. Direktiivin lopullinen muotoilu mahdollistaa sen soveltamisen 
hallintorakenteeltaan yksitasoisiin yhteisöihin eli yhteisöihin, joissa on ainoastaan hallitus. 
Edellytyksenä kuitenkin lienee, että hallituksen lisäksi yhteishallinnointiorganisaatiossa on yh-
teishallinnointiorganisaation päivittäisestä johtamisesta vastaava henkilö, joka vastaa hallituk-
selle siitä, että yhteisön päivittäinen liiketoiminnan johtaminen tapahtuu direktiivin säännösten 
mukaisesti.

Direktiiviä toimeenpantaessa vaihtoehtoina on ollut joko organisatorisesti vapaa sääntely, joka 
jättäisi yhteishallinnointiorganisaatioiden vastuulle järjestää valvontatoiminto lainsäädännön 
ehdot täyttävällä tavalla, tai organisatorisesti sidottu sääntely, jossa määritellään organisatori-
sesti, miten valvontatoiminto tulee järjestää. Ensimmäistä vaihtoehtoa vastaan puhuu voimak-
kaasti se seikka, että organisatorisesti vapaan sääntelyn tilanteessa yhteishallinnointiorganisaa-
tion mahdollisesti perustaman uuden toimielimen toimivalta ja vastuu suhteessa yhteisön tai 
säätiön lakiin perustuviin toimielimiin jäisi epäselväksi. Organisatorisesti vapaa sääntely voisi 
myös tarkoittaa sitä, että yhteishallinnointiorganisaatio voisi päättää, että osa hallituksen jäse-
nistä toimii direktiivin mukaisena valvontatoimintona ja osa vastaa yhteishallinnointiorgani-
saation päivittäisestä johtamisesta. Tällaisessa tilanteessa hallituksen jäsenten roolien eriyttä-
misen oikeudellinen merkitys jäisi epäselväksi.

Sen vuoksi lakiehdotuksessa ehdotetaan, että valvontaelimenä toimisi hallintorakenteeltaan 
yksitasoisessa yhteisössä hallitus ja kaksitasoisessa yhteisössä hallintoneuvosto. Säätiömuo-
toisessa yhteishallinnointiorganisaatiossa oikeudenhaltijoiden etujen valvonnasta säätiön pää-
töksenteossa vastaisi hallintoneuvosto. Jotta direktiivin edellytys liiketoiminnan johtamisen 
eriyttämisestä valvontatoiminnosta toteutuisi riittävästi eri yhteisömuodoissa, lakiehdotukseen 
on otettu säännös, joka velvoittaa yhteishallinnointiorganisaation ottamaan toimitusjohtajan, 
joka vastaa liiketoiminnan johtamisesta.

Lakiehdotukseen sisältyvä säännös yleiskokoukselle vuosittain annettavasta henkilökohtaises-
ta lausumasta tähtää organisaation johtoon kuuluvien henkilöiden sidonnaisuuksia ja henkilö-
kohtaisia etuja koskevan avoimuuden edistämiseen ja eturistiriitojen välttämiseen.

3.5 Tekijänoikeuskorvausten hallinnointi

Lakiehdotuksen 5 luku sisältää säännökset tekijänoikeuskorvausten keräämisestä, hallinnoimi-
sesta sekä niiden tilittämisestä oikeudenhaltijalle suoraan tai toisen yhteishallinnointiorgani-
saation tai jäsenyhteisön välityksellä. Siihen sisältyvät myös säännökset vähennyksistä ja nii-
den käytöstä.

Säännösten tavoitteena on varmistaa, että yhteishallinnointiorganisaatio hallinnoi tekijänoi-
keuskorvauksia vastuullisella ja läpinäkyvällä tavalla ja että korvauksiin oikeutetut saavat te-
kijänoikeuskorvauksensa oikea-aikaisesti. Säännöksiin sisältyy myös velvoite ryhtyä riittäviin 
toimiin oikeudenhaltijoiden tunnistamiseksi ja tavoittamiseksi korvausten tilittämistä varten.

Tässä yhteydessä kansallista liikkumavaraa on käytetty oikeudenhaltijoiden etujen turvaami-
seksi ja direktiivin säännösten selkeyttämiseksi. Direktiivissä ei määritellä, miten yhteishallin-
nointiorganisaatioiden toimien riittävyyttä oikeudenhaltijoiden tunnistamiseksi voidaan arvi-
oida. Siksi lakiehdotukseen on kirjattu periaate, jonka mukaisesti toimien riittävyyttä arvioita-
essa on otettava huomioon oikeudenhaltijan taloudelliset intressit, oikeudenhaltijoiden tunnis-
tamista ja tavoittamista mahdollistavien tietolähteiden olemassaolo sekä oikeudenhaltijoiden 
tunnistamisesta ja tavoittamisesta aiheutuvat kustannukset. Lisäksi ehdotetaan, että yhteishal-
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linnointiorganisaation tulee tiedottaa noudattamastaan menettelystä oikeudenhaltijoiden tun-
nistamiseksi ja tavoittamiseksi.

3.6 Oikeuksien hallinnointi edustussopimuksen nojalla

Lakiehdotuksen 6 luku sisältää säännökset oikeuksien hallinnoimisesta edustussopimuksen 
nojalla, jolla yhteishallinnointiorganisaatio valtuuttaa toisen yhteishallinnointiorganisaation li-
sensioimaan sen teosvalikoimaan kuuluvia teoksia. Säännösten tavoitteena on varmistaa, että 
lisensioiva yhteishallinnointiorganisaatio ei toimi syrjivästi suhteessa valtuuttavaan yhteishal-
linnointiorganisaatioon ja sen edustamiin oikeudenhaltijoihin. Ehdotetut säännökset koskevat 
edustussopimuksissa sovellettavia vähennyksiä sekä tekijänoikeuskorvausten oikea-aikaista ti-
littämistä.

3.7 Suhde käyttäjiin

Lakiehdotuksen 7 luku sisältää säännökset, jotka koskevat yhteishallinnointiorganisaation 
suhdetta käyttäjiin. Tähän sisältyvät säännökset velvollisuudesta käydä neuvotteluja vilpittö-
mästi ja yhteishallinnointiorganisaation velvollisuudesta tarjota lisenssi tai perustella kieltäy-
tymisensä. Säännösten mukaan lisensiointiehtojen tulee perustua objektiivisiin ja syrjimättö-
miin kriteereihin, jotka tulee antaa käyttäjien tietoon. Lisäksi säännökset sisältävät tarkempia 
määräyksiä sovellettavista lisensiointiehdoista.

Käytännössä direktiivi lähtee siitä, että yhteishallinnointiorganisaation tulee tarjota lisenssi 
syrjimättömin ehdoin, ellei sillä ole objektiivisesti perusteltua syytä kieltäytyä. Tämä on sekä 
käyttäjien että oikeudenhaltijoiden etujen mukaista.

Uusien, innovatiivisten palveluiden edistämiseksi säännöksiin on otettu poikkeus, jonka mu-
kaan yhteishallinnointiorganisaatio voi myöntää käyttölupia tällaisille uusille palveluille tietyn 
ajan ilman, että se tulee sidotuksi käyttämiinsä tariffeihin tai tariffien perusteisiin.

Lisäksi ehdotetaan säännöksiä, joiden tarkoituksena on turvata käyttäjien mahdollisuus säh-
köiseen asiointiin ja käytön raportoimiseen yhteishallinnointiorganisaation kanssa sovitulla 
tavalla. Esityksessä turvattaisiin käyttäjien kielellisiä etuja säätämällä käyttäjien oikeudesta 
asioida valintansa mukaan suomeksi tai ruotsiksi yhteishallinnointiorganisaation kanssa ja 
saada yhteishallinnointiorganisaatiolta laissa säädettyjä tietoja.

Säännöksillä pyritään turvaamaan käyttäjien asemaa suhteessa yhteishallinnointiorganisaatioi-
hin, jotka yleensä ovat määräävässä markkina-asemassa.

3.8 Avoimuus ja tiedonantovelvollisuus

Lakiehdotuksen 8 luku sisältää säännökset, jotka koskevat yhteishallinnointiorganisaation tie-
donantovelvollisuutta suhteessa oikeudenhaltijoihin, valtuuttaviin yhteishallinnointiorganisaa-
tioihin ja käyttäjiin, velvollisuutta julkaista ja pitää ajan tasalla organisaatiota ja sen toiminta-
periaatteita koskevia tietoja verkkosivuillaan sekä velvollisuutta toimittaa kyseiset tiedot lain 
soveltamista valvovalle viranomaiselle. Lakiin sisältyisi velvoite julkaista nämä tiedot sekä 
suomeksi että ruotsiksi. Säännöksiin kuuluu myös velvoite laatia ja julkaista direktiivin liit-
teen mukaisesti laadittu vuotuinen avoimuusraportti, joka sisältää erityisraportin yhteishallin-
nointiorganisaation tarjoamista sosiaali-, kulttuuri- ja koulutuspalveluista.

Säännösten tarkoituksena on varmistaa, että yhteishallinnointiorganisaatio toimii avoimesti ja 
läpinäkyvästi.
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3.9 Sävellysteosten verkko-oikeuksien usean valtion alueen kattava lisensiointi

Soveltamisala

Lakiehdotuksen 9 luku sisältää säännökset sävellysteosten verkko-oikeuksien usean valtion 
alueen kattavasta lisensioinnista. Tämän luvun säännöksiin, jotka vastaavat direktiivin III 
osaston säännöksiä, liittyy erityinen soveltamisala: sitä sovelletaan ainoastaan sävellysteosten 
lisensiointia harjoittaviin yhteishallinnointiorganisaatioihin ja ainoastaan niiden myöntäessä 
usean valtion alueen kattavia lisenssejä verkkopalveluille.

Edelleen direktiivin 40 artiklan johdantokappaleesta ilmenee, että direktiivin III osaston sään-
nöksiä ei ole tarkoitus soveltaa suhteessa verkkopalveluihin, jotka tarjoavat sävellysteoksia ai-
noastaan nuottien muodossa. Tästä soveltamisalan rajoituksesta on tarpeen säätää lain tasolla. 
Lisäksi 32 artiklasta ilmenee, että III osaston säännöksillä ei ole tarkoitus vaikuttaa lähettä-
jäyritysten ja yhteishallinnointiorganisaation väliseen sopimussuhteeseen. Muutoin luvun 
säännökset koskisivat sekä musiikkipalveluiden että sävellysteoksia sisältävien audiovisuaalis-
ten verkkopalveluiden tarjoamista.

Sävellysteosten verkko-oikeuksien yhteishallinnoinnille asetettavat vaatimukset

Lakiehdotuksen 9 luvun perusteena olevan direktiivin III osaston tavoitteena on luoda edelly-
tykset sävellysteosten verkko-oikeuksien lisensioinnille digitaalisilla sisämarkkinoilla. Tarkoi-
tus on, että sävellysteosten verkko-oikeuksien usean valtion alueen kattavassa lisensioinnissa 
otetaan käyttöön sähköiset menettelyt, joilla tehostetaan teosten lisensiointia, käytön rapor-
tointia, laskutusta ja tilitystä.

Lakiehdotuksen 9 luvun säännökset asettavat siten sävellysteosten verkko-oikeuksien usean 
valtion alueen kattavaa lisensiointia harjoittavalle yhteishallinnointiorganisaatiolle suurempia 
vaatimuksia kuin direktiivin II osaston vastaavissa säännöksissä (erityisesti lakiehdotuksen 
5—8 luvut) asetetaan. Sävellysteosten verkko-oikeuksien usean valtion alueen kattavaa lisen-
siointia harjoittavan yhteishallinnointiorganisaation tulisi siten lakiehdotuksen muiden sään-
nösten lisäksi soveltaa niitä erityissäännöksiä, joista säädetään lakiehdotuksen 9 luvussa.

Direktiivin III osaston säännökset ovat hyvin yksityiskohtaisia mutta jättävät sijaa tulkinnalle 
sen osalta, mitä yhteishallinnointiorganisaatioilta tarkalleen ottaen edellytetään, jotta ne täyt-
täisivät direktiivin vaatimukset. Tämä ilmenee esimerkiksi säännöksissä, joissa yhteishallin-
nointiorganisaation edellytetään omaavan ”riittävät” valmiudet käsitellä sävellysteosten verk-
ko-oikeuksien usean valtion alueen kattavaa lisensiointia sekä viittauksissa ”alan standardei-
hin ja käytäntöihin”, joita ei ole direktiivissä tarkemmin määritelty ja joita ei välttämättä vielä 
ole olemassa vaan joita vasta kehitellään.

Direktiivin luonteeseen vaikuttaa kuuluvan ajatus, että sääntelykehyksellä luodaan edellytyk-
set yhteishallinnointiorganisaation toiminnan kehittymiselle. Sitten kun sävellysteosten yh-
teishallinnointi on saavuttanut tietyn tason, niihin voidaan kohdistaa suurempia tehokkuusvaa-
timuksia. Asialla on myös ajallinen ulottuvuus; ajan myötä yhteishallinnointi jatkaa kehitty-
mistään, jolloin yhteishallinnointiin kohdistuvat vaatimukset voivat muuttua.

Viranomaisvalvonnan näkökulmasta direktiivin tältä osin asettamien vaatimusten toteaminen 
ja valvominen on haastavaa. Direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi ehdotetaan perustetta-
vaksi yhteistyöelin, yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunta, joka voisi antaa lain 
soveltamiseen liittyviä suosituksia.
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Neuvottelukunnan myötä toteutuisi parhaiten direktiivin tavoite sovittaa yhteen oikeudenhalti-
joiden ja käyttäjien yhteishallinnointiin kohdistuvat odotukset ja toivomukset sekä yhteishal-
linnointiorganisaatioiden mahdollisuudet täyttää ne. Neuvottelukunnan perustamiselle löytyy 
tukea myös direktiivin 38 artiklasta, jossa säädetään usean valtion alueen kattavan lisensioin-
nin kehittämistä koskevasta EU-tason yhteistyöstä. Neuvottelukunnan tehtävistä, toimikaudes-
ta ja kokoonpanosta säädettäisiin lakiehdotuksen 10 luvussa sekä valtioneuvoston asetuksella.

Lisäksi 9 luvun täytäntöönpanon osalta varattaisiin eräiltä osin mahdollisuus säätää säännösten 
tarkemmasta soveltamisesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella.

Pääsy usean valtion alueen kattavan lisensioinnin piiriin

Lakiehdotuksen 9 luvun keskeisimmät säännökset koskevat mekanismia, jolla tehostetaan sä-
vellysteosten verkko-oikeuksien usean valtion alueen kattavaa lisensiointia. Sävellysteosten li-
sensiointi on perinteisesti perustunut maakohtaisiin käyttölupiin. Oikeuksien hankkiminen ra-
jat ylittäviä verkkopalveluja varten on ollut työlästä ja hankalaa. Tämän helpottamiseksi direk-
tiivin III osasto sisältää mekanismin, jolla teosvalikoiman vapaaehtoisen yhdistämisen perus-
teella voidaan tarjota laajempi teosvalikoima verkkopalveluiden tarjoajille.

Jotta voitaisiin tehokkaasti varmistaa pääsy sävellysteosten verkko-oikeuksien usean valtion 
alueen kattavan lisensioinnin piiriin myös pienille ja tuntemattomammille teosvalikoimille, di-
rektiivissä velvoitetaan yhteishallinnointiorganisaatio, joka jo harjoittaa sävellysteosten verk-
ko-oikeuksien usean valtion alueen kattavaa lisensiointia, ottamaan valtuuttavan yhteishallin-
nointiorganisaation pyynnöstä tämän teosvalikoima lisensioitavaksi. Direktiivin mukaan lisen-
sioivan yhteishallinnointiorganisaation tulee lisensioida valtuuttavan yhteishallinnointiorgani-
saation teosvalikoima samoin ehdoin kuin omansa.

Lakiehdotuksessa säädettäisiin tarkemmin myös lisensioivan yhteishallinnointiorganisaation 
ja valtuuttavan yhteishallinnointiorganisaation velvoitteista sekä perusteista, joiden nojalla yh-
teishallinnointiorganisaatio voi kieltäytyä ottamasta valtuuttavan yhteishallinnointiorganisaa-
tion teosvalikoiman lisensioitavaksi.

Jotta oikeudenhaltijan oikeus päästä usean valtion alueen kattavan lisensioinnin piiriin voitai-
siin turvata, lakiehdotukseen on otettu myös säännös, jonka mukaan oikeudenhaltijalla on oi-
keus peruuttaa yhteishallinnointiorganisaatiolle antamansa valtuutus myös osittain, eli ainoas-
taan sävellysteosten verkko-oikeuksien usean valtion alueen kattavaa lisensiointia koskien, jos 
yhteishallinnointiorganisaatio ei itse tarjoa sävellysteosten verkko-oikeuksien usean valtion 
alueen kattavia lisenssejä.

3.10 Viranomaisvalvonta

Yleistä

Lakiehdotuksen 10 luku sisältää säännökset valvovan viranomaisen tehtävistä ja toimivallasta 
sekä asioiden käsittelystä ja tehostekeinoista. Luvussa säädettäisiin myös valvovan viranomai-
sen yhteydessä toimivasta yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnasta.

Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden tulee nimetä toimivaltainen viranomainen, jonka tehtävänä 
on ensinnäkin varmistaa, että jäsenvaltioiden alueelle sijoittautuneet yhteishallinnointiorgani-
saatiot noudattavat direktiivin nojalla annettuja kansallisia säännöksiä. Jäsenvaltioiden tulee 
varmistaa, että käytössä ovat menettelyt, joiden avulla valvovalle viranomaiselle voidaan teh-
dä ilmoitus toiminnasta tai tilanteista, joiden katsotaan olevan direktiivin ja sen nojalla anne-
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tun kansallisen lainsäädännön vastaisia. Viranomaisella on oltava valta määrätä tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia ja suorittaa asianmukaisia toimenpiteitä direktiivin 
nojalla annettujen kansallisten säännösten noudattamisen varmistamiseksi.

Lisäksi toimivaltainen viranomainen on direktiivin mukaan velvollinen vastaamaan toisen jä-
senvaltion viranomaisen esittämiin tietopyyntöihin sekä antamaan komissiolle kertomuksen 
usean valtion alueen kattavan lisensioinnin tilanteesta ja kehityksestä alueellaan 10 päivään 
lokakuuta 2017 mennessä ja muutoinkin osallistumaan toimivaltaisten viranomaisten ja ko-
mission väliseen yhteistyöhön ja tiedonvaihtoon usean valtion alueen kattavan lisensioinnin ti-
lanteesta ja kehityksestä. Valvovan viranomaisen tehtäviin kuuluu myös osallistua jäsenvalti-
oiden toimivaltaisten viranomaisten edustajista koostuvan asiantuntijaryhmän työskentelyyn. 
Asiantuntijaryhmän tehtävänä on tarkastella direktiivin vaikutuksia sisämarkkinoilla ja tuoda 
esiin mahdollisia ongelmia, kuulla eri tahoja kaikista direktiivin soveltamisesta aiheutuvista 
kysymyksistä sekä helpottaa tiedonvaihtoa muun muassa asiaa koskevasta lainsäädännöstä ja 
oikeuskäytännön kehityksestä.

Direktiivin mukaan jäsenvaltioilla on velvollisuus antaa komissiolle luettelo alueelleen sijoit-
tautuneista yhteishallinnointiorganisaatioista ja pitää se ajan tasalla. Tämän velvollisuuden 
täyttäminen edellyttää, että valvovalla viranomaisella on ajan tasalla oleva tieto Suomeen si-
joittautuneista yhteishallinnointiorganisaatioista. Tästä syystä lakiehdotuksessa on asetettu yh-
teishallinnointiorganisaatioille velvollisuus tehdä ilmoitus valvontaviranomaisena toimivalle 
Patentti- ja rekisterihallitukselle. Ilmoitusvelvollisuus olisi myös sellaisella riippumattomalla 
hallinnointiorganisaatiolla, joka on sijoittautunut Suomeen. Ilmoitusvelvollisuuden tarkoituk-
sena on saattaa valvontaviranomaisen tietoon, mitkä yhteishallinnointiorganisaatiot toimivat 
Suomessa.

Valvontaviranomainen

Lakiehdotuksessa esitetään, että Suomessa valvontaviranomaisena toimii Patentti- ja rekisteri-
hallitus. Patentti- ja rekisterihallituksella on jo ennestään säätiövalvontaan liittyviä tehtäviä. 
Lisäksi Patentti- ja rekisterihallitus on 1.1.2016 alkaen huolehtinut tilintarkastusvalvonnasta, 
johon kuuluu tilintarkastuksen yleinen ohjaus ja kehittäminen sekä osallistuminen kansainvä-
liseen valvontayhteistyöhön. Nämä toiminnot tukevat nyt asetettavaa uutta valvontatehtävää. 
Lisäksi Patentti- ja rekisterihallituksesta löytyy nykyistenkin resurssien puitteissa sellaista kil-
pailuoikeudellista osaamista, josta on hyötyä ehdotettavan lain toimeenpanoa ajatellen.

Valvontaviranomaistoiminnon järjestämisen osalta tarkasteltiin myös muita vaihtoehtoja, eri-
tyisesti opetus- ja kulttuuriministeriötä, jolla on jo ennestään tekijänoikeuslakiin perustuvia 
valvontatehtäviä, jotka liittyvät muun muassa yhteishallinnointiorganisaatioiden hyväksymi-
seen toimimaan sopimuslisenssijärjestöinä sekä järjestöjen toiminnan valvontaan tältä osin.

Valvontaviranomaisen roolin yhdistäminen opetus- ja kulttuuriministeriön muihin tehtäviin 
olisi kuitenkin ongelmallista. Perustuslain näkökulmasta olisi ongelmallista, että viranomai-
nen, joka ehdotuksen mukaan voisi antaa yhteishallinnointia koskevia asetuksia, samanaikai-
sesti toimeenpanisi kyseisiä säädöksiä. Valvontaviranomaisen tehtävä olisi omiaan vaikutta-
maan myös ministeriön muiden tehtävien suorittamiseen, esimerkiksi kansallisen sääntelyn 
valmisteluun sekä kansainvälisiä sopimuksia ja EU-lainsäädäntöä koskeviin neuvotteluihin. 
Mainitut tehtävät edellyttävät usein jatkuvaa vuorovaikutusta ja läheistä yhteistyötä niin yh-
teishallinnointiorganisaatioiden kuin käyttäjien ja oikeudenhaltijoiden kanssa. Riittävän etäi-
syyden säilyttäminen valvontaviranomaistoiminnan ja yhteishallinnointiorganisaatioiden välil-
lä olisi tällaisessa tilanteessa haastavaa. Yhteishallinnointiorganisaation näkökulmasta voisi 
myös olla epäselvää, missä ominaisuudessa ministeriö kulloinkin lähestyy organisaatiota. 
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Edelleen se seikka, että ministeriö toimii poliittisessa ohjauksessa, edellyttäisi erityisjärjestely-
jä uskottavan viranomaisvalvonnan järjestämiseksi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka tämän lain mukainen viranomaisvalvonta olisi si-
nänsä mahdollista järjestää opetus- ja kulttuuriministeriön yhteydessä ja että tällaista ratkaisua 
voitaisiin pitää Suomessa varsin luontevana vaihtoehtona, olisi tämän vaihtoehdon toteuttami-
nen edellyttänyt joitakin erityisjärjestelyitä ja varotoimenpiteitä.

Valvontaviranomaista koskevan toiminnan sijoittaminen Patentti- ja rekisterihallitukseen on 
myös linjassa valtionhallinnon toimintojen järjestämiseen liittyvien yleisten periaatteiden 
kanssa, joiden mukaan ministeriö huolehtii lainsäädännöstä ja strategisesti merkittävistä asi-
oista, samalla kun säädösten toimeenpano ja valvonta pyritään mahdollisuuksien mukaan si-
joittamaan virastotasolle.

Näin ollen kokonaisuutena arvioiden ja ottaen huomioon Patentti- ja rekisterihallituksen sekä 
työ- ja elinkeinoministeriön lausunnoissa esitetyt näkökohdat, Patentti- ja rekisterihallitusta on 
pidettävä Suomessa sopivimpana tahona toimimaan tämän lain mukaisena valvontaviranomai-
sena.

Muissa EU:n jäsenvaltioissa valvovana viranomaisena toimii tai tulee toimimaan joko minis-
teriö tai Patentti- ja rekisterihallitusta vastaava kansallinen viranomainen. Patentti- ja rekiste-
riviranomainen vastaisi direktiivin mukaisen valvovan viranomaisen tehtävän hoitamisesta 
esimerkiksi Virossa ja Ruotsissa. Sen sijaan Tanskassa viranomaisvalvonta kuuluu kulttuuri-
ministeriön toimivaltaan.

Muita vaihtoehtoja valvovaksi viranomaiseksi olisivat Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä ope-
tus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimivat virastot Taiteen edistämiskeskus ja opetus-
hallitus. Taiteen edistämiskeskukselle ja opetushallitukselle tällainen valvontatehtävä olisi 
täysin vieras. Sen sijaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston osalta on todettava, että monien direk-
tiivin säännösten taustalla ovat Euroopan unionin tuomioistuimen päätökset kilpailuoikeudel-
lisissa asioissa. Monilla säännöksillä ja niiden tulkinnoilla on siten yhtymäkohtia kilpailuoi-
keuteen.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on toisinaan käsitellyt tekijänoikeuden yhteishallinnointiin liitty-
viä kilpailuoikeudellisia asioita. Lisäksi erityisesti lakiehdotuksen 35 ja 36 § perustuvat pitkäl-
ti kilpailuoikeudellisiin sääntöihin. Kilpailu- ja kuluttajavirastolle olisi kuitenkin verrattain 
vierasta käsitellä esimerkiksi oikeudenhaltijoilta tulevia toimenpidepyyntöjä, jotka koskevat 
puutteita yhteishallinnointiorganisaation menettelyissä esimerkiksi päätöksenteossa tai teki-
jänoikeuskorvausten käsittelyssä. Tehtävän antaminen Kilpailu- ja kuluttajavirastolle merkitsi-
si myös sitä, että Kilpailu- ja kuluttajavirastosta tulisi markkinoita säätelevän erityislainsää-
dännön tulkitsija, mitä on pidetty ongelmallisena. Siksi erityiseen markkinasääntelyyn perus-
tuva valvonta on lähtökohtaisesti sijoitettu sektorikohtaisten viranomaisten tehtäväksi. Esi-
merkiksi energiamarkkinoita valvoo Energiavirasto ja viestintämarkkinoita Viestintävirasto.

Pääasiallisina vaihtoehtoina lakiehdotusta valmisteltaessa ovat olleet joko viranomaisvalvon-
nan keskittäminen yhdelle viranomaiselle siten, että läheinen yhteistyö Kilpailu- ja kuluttaja-
viraston kanssa turvataan, tai viranomaistehtävien jakaminen pääasiallisen valvontaviranomai-
sen ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston välillä siten, että Kilpailu- ja kuluttajavirastolla olisi toi-
mivaltaa ainoastaan lakiehdotuksen 35 ja 36 §:ää koskevissa asioissa.

Lakiehdotus perustuu malliin, jossa valvovana viranomaisena toimii yksinomaan Patentti- ja 
rekisterihallitus. Ehdotuksessa kuitenkin turvataan riittävä yhteistyö Kilpailu- ja kuluttajavi-
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raston kanssa kilpailuoikeuteen liittyvissä asioissa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa 
lain toimivuuteen ja toimeenpanoon liittyvissä yleisissä asioissa. Lisäksi on huomioitu tarve 
sovittaa yhteen Patentti- ja rekisterihallituksen tehtävät tekijänoikeuden yhteishallinnointia 
koskevan lakiehdotuksen mukaan ja opetus- ja kulttuuriministeriön tekijänoikeuslain mukaiset 
valvontatehtävät. Tekijänoikeuslain 19 a, 26, 26 b, 26 j ja 47 a § sisältävät tällaisia tehtäviä. 
Kyseisten lainkohtien sisältämät säännökset koskevat yhteishallinnointiorganisaation hyväk-
symistä hoitamaan tekijänoikeuslaissa säädettyä tehtävää ja opetus- ja kulttuuriministeriön 
toimivaltaa valvoa ja ohjeistaa näiden tehtävien hoitamista.

Valvontaviranomaisen toiminnasta aiheutuvien kustannusten kattaminen

Voidaan karkeasti arvioida, että viranomaisvalvonnasta aiheutuu Patentti- ja rekisterihallituk-
selle yhden henkilötyövuoden lisäresurssitarve. Valvontatehtävästä sekä yhteishallinnoinnin 
kehittämisen neuvottelukunnan toiminnasta arvioidaan aiheutuvan noin 120 000 euron kus-
tannukset. Valvonnan mitoituksessa on otettu huomioon saatu selvitys muiden Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden resursoinnista, tässä laissa säädetyn valvonnan laajuus ja sitä, että pi-
tää varmistaa viranomaisvalvonnan riittävä toimintakyky.

Valvontatehtävästä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi on olemassa kolme vaihtoehtoa: 
kustannukset katetaan yhteishallinnointiorganisaatioilta perittävillä valvontamaksuilla, toi-
menpidepyynnön esittäjiltä perittävillä käsittelymaksuilla tai valtion talousarviosta. Valvotta-
vien yhteishallinnointiorganisaatioiden määrän vähäisyyden takia – yhteishallinnointiorgani-
saatioita on Suomessa vain seitsemän, josta yksi on juuri perustettu eikä sillä vielä ole merkit-
täviä tuloja – valvontamaksu olisi suhteettoman suuri kustannuserä. Voidaan ennakoida, että 
toimenpidepyyntöjä tulee varsin vähän, joten käsittelymaksuun perustuva tulonmuodostus 
voisi joka tapauksessa jäädä täysin riittämättömäksi. Käsittelymaksuun liittyy myös periaat-
teellisia ongelmia, eikä vastaavanlaista maksua sovelleta myöskään markkinoiden valvontaa
koskevan viranomaisvalvonnan rahoittamiseksi muissa vastaavissa tapauksissa.

Valvontaviranomaisen toimintakyky ja mahdollisuus itsenäisesti ryhtyä valvontatoimenpitei-
siin on turvattava. Valtion talousarvioon perustuvaa vaihtoehtoa on pidettävä sekä eri osapuol-
ten intressien että julkisen intressin pohjalta arvioiden parhaana ratkaisuna, joka on myös ko-
konaistaloudellisesti edullisin. Valvontamaksuun ja käsittelymaksuun liittyy lisäksi merkittä-
viä oheiskustannuksia, kuten sääntely- ja laskutuskustannuksia, jotka vaikuttavat näiden vaih-
toehtojen kokonaistaloudellisuuteen.

Asian käsittely valvontaviranomaisessa

Viranomaisvalvonta perustuisi ensisijaisesti jälkiperäiseen, lähinnä toimenpidepyyntöihin pe-
rustuvaan valvontaan. Valvontaviranomaiselle varattaisiin kuitenkin mahdollisuus ryhtyä val-
vontatoimenpiteisiin myös omasta aloitteestaan tai ulkopuolisen antaman vihjeen perusteella. 
Asian käsittelyyn sovellettaisiin hallintolakia (434/2003), sikäli kuin tässä laissa ei toisin sää-
detä.

Lakiehdotus sisältää säännökset asioiden tärkeysjärjestyksestä ja tutkimatta jättämisestä. Nii-
den tavoitteena on varmistaa, että valvontaviranomaisena toimiva Patentti- ja rekisterihallitus 
asettaa esille tulevat asiat tärkeysjärjestykseen ja ottaa tutkittavakseen asiat, joihin liittyy riit-
tävä yksityinen tai julkinen etu. Direktiivi ja sen pohjalta laadittu lakiehdotus sisältävät tämän 
lisäksi muitakin oikeussuojakeinoja yksityisen edun valvomiseksi. Näihin kuuluvat valitus tai 
oikaisupyyntö yhteishallinnointiorganisaatiolle, vaihtoehtoiseen riidanratkaisujärjestelmään 
turvautuminen sekä riidan vieminen tuomioistuimen ratkaistavaksi.
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Jos yhteishallinnointiorganisaatio toimisi ehdotetun lain säännösten tai tavoitteiden vastaisesti, 
valvontaviranomainen voisi antaa yhteishallinnointiorganisaatiolle huomautuksen tai varoituk-
sen. Valvontaviranomainen voisi myös sakon uhalla velvoittaa yhteishallinnointiorganisaation 
korjaamaan virheensä tai laiminlyöntinsä sekä asettaa sille toimintavelvoitteen tai kieltää toi-
menpiteen, jos yhteishallinnointiorganisaatio toimii huomautuksesta tai varoituksesta huoli-
matta ehdotetun lain vastaisesti. Valvontaviranomaisella olisi myös mahdollisuus puuttua yh-
teishallinnointiorganisaation puolesta toimivan, lain piiriin kuuluvaa tehtävää suorittavan yh-
teisön tai säätiön toimintaan.

Valvontaviranomaisena toimivan Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voitaisiin hakea 
muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa sääde-
tään.

Yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunta

Lakiehdotuksessa ehdotetaan perustettavaksi yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukun-
ta. Neuvottelukunnan kokoonpanoon kuuluisi yhteishallinnointijärjestöjen, oikeudenhaltijoi-
den, käyttäjien sekä viranomaisten edustajia. Neuvottelukunnan asettaisi valtioneuvosto mää-
räajaksi opetus- ja kulttuuriministeriön esittelystä. Neuvottelukunnan pääasiallinen tehtävä 
olisi suositusten antaminen ehdotetun lain piiriin kuuluvista yhteishallinnointiorganisaation 
menettelytavoista, noudatettavista käytännöistä ja alan standardeista. Neuvottelukunnalla olisi 
myös tärkeä rooli yhteishallinnointia ja yhteishallinnoinnin toimivuutta koskevan kansallisen 
seurannan järjestämisessä ja hyvien käytäntöjen noudattamisen edistämisessä, mihin sisältyisi 
muun muassa vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyiden edistäminen lain piiriin kuuluvien 
riitojen käsittelyssä.

3.11 Riitojen ratkaisu

Lakiehdotuksen 11 luku sisältää säännökset yhteishallinnointiorganisaation velvollisuudesta 
käsitellä valituksia, kielletyistä sopimusehdoista, menettelyistä ja käytännöistä sekä riidanrat-
kaisusta.

Lakiehdotuksen mukaan lain 2, 7, 9 ja 11 lukuun perustuvat riita-asiat voitaisiin viedä mark-
kinaoikeuden käsiteltäväksi. Tämän mahdollistamiseksi esitetään muutettavaksi oikeuden-
käynnistä markkinaoikeudessa annettua lakia.

Direktiivin 35 artiklan 1 kohtaan sisältyvä vaatimus siitä, että sekä voimassa olevat että myös 
ehdotetut lisensiointiehdot on voitava saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi, edellyttää lain ta-
soista säännöstä, koska se poikkeaa tavanomaisesta järjestelystä, jonka pohjalta tuomioistuin 
käsittelee vain olemassa olevaan sopimukseen perustuvaa sopimusriitaa.

Lakiehdotukseen on sisällytetty säännös, jonka muotoilussa on käytetty esikuvana elinkeinon-
harjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä (1062/1993) sekä sopimattomasta menette-
lystä elinkeinotoiminnassa (1061/1978) annettuihin lakeihin sisältyviä säännöksiä. Edellä 
mainitut lait mahdollistavat myös ehdotetun sopimusehdon tai menettelyn viemisen markki-
naoikeuden käsiteltäväksi. Laki elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä 
koskee ainoastaan elinkeinonharjoittajien välisiä sopimuksia. Kuitenkin myös yksityinen hen-
kilö saattaa olla velvollinen hankkimaan luvan teoksen tai muun suojan kohteen käyttämiseen 
tekijänoikeuslain mukaan. Tästä syystä on tarkoituksenmukaista ottaa asiasta ehdotettavaan 
lakiin erillinen säännös, johon sisällytetään laajemmin sekä luonnolliset henkilöt että oikeus-
henkilöt.
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Lisäksi esityksen tarkoituksena on varmistaa, että markkinaoikeus käsittelee lakiehdotukseen 
perustuvat tyyppikohtuuttoman sopimusehdon tai menettelyn kieltoasiat oikeudenkäynnistä 
markkinaoikeudessa annetussa laissa tarkoitettuina markkinaoikeudellisina asioina. Kahden 
sopijapuolen väliseen oikeussuhteeseen rajoittuvaa sopimusehdon tai menettelyn kohtuutto-
muutta koskeva riita-asia sekä muut luonteeltaan tekijänoikeudelliset riita-asiat markkinaoike-
us käsittelisi teollis- ja tekijänoikeudellisina asioina.

Erityistä tekijänoikeudellista luonnetta vailla olevat riita-asiat, joissa kysymys on yleisemmäs-
tä yksityisoikeudellisesta riita-asiasta, esimerkiksi yhdistys- tai velvoiteoikeudellisesta asiasta, 
kuuluisivat edelleen käräjäoikeuden toimivaltaan. Lisäksi lain 10 lukuun perustuvat valvonta-
viranomaisen päätöksiä koskevat asiat olisivat vakiintuneesti hallinto-oikeudellisia asioita.

3.12 Kansallisen liikkumavaran käyttö tietyissä asioissa

Direktiivin mukaan riippumattomaan hallinnointiorganisaatioon olisi sovellettava säännöksiä, 
jotka koskevat organisaation velvollisuutta käydä lisenssineuvottelut vilpittömästi (16 artiklan 
1 kohta), tilityksen yhteydessä oikeudenhaltijoille annettavia tietoja (18 artikla), teosvalikoi-
maa ja organisaation hallinnoimia oikeuksia koskevia tietoja (20 artiklaa) sekä tietoa organi-
saation säännöistä, jäsenyysehdoista ja oikeuksien peruuttamisehdoista, vakiomuotoisista li-
senssisopimuksista, yleisistä periaatteista koskien hallinnointipalkkioita sekä vähennyksistä ja 
niiden käytöstä (21 artiklan 1 kohdan a, b, c, e, f ja g alakohdat). Lisäksi direktiivin mukaan 
riippumattomaan hallinnointiorganisaatioon sovellettaisiin direktiivin noudattamisen varmis-
tamista koskevia säännöksiä (36 artikla) ja henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä (42 
artikla). Lakiehdotuksessa ehdotetaan, että direktiiviä sovellettaisiin riippumattomaan hallin-
nointiorganisaatioon direktiivin vähimmäisvaatimuksia laajemmin siten, että edellä mainittu-
jen säännösten lisäksi sovellettaisiin 2 lukuun sisältyviä säännöksiä oikeudenhaltijoiden oike-
uksista (5—9 §) ja 7 lukuun sisältyviä säännöksiä suhteesta käyttäjiin (33—38 §).

Lakiehdotukseen ei ehdoteta sisällytettäväksi direktiivin 7 artiklan 2 kohtaan perustuvia sään-
nöksiä, joilla erityisesti turvataan sellaisten oikeudenhaltijoiden oikeudet, jotka eivät ole yh-
teishallinnointiorganisaation jäseniä. Direktiivin tarkoituksesta ja muotoilusta johtuen on kui-
tenkin selvää, että direktiivin 5 artiklaa, joka koskee oikeudenhaltijan oikeuksia, tulisi soveltaa 
riippumatta siitä, onko kyseinen oikeudenhaltija jonkin yhteishallinnointiorganisaation jäsen 
vai ei.

Alkuperäisessä direktiiviehdotuksessa ei otettu huomioon sitä tosiasiaa, että monissa tapauk-
sissa oikeudenhaltijat eivät ole yhteishallinnointiorganisaation jäseniä eikä yhteishallinnointi-
organisaation valtuuttaminen hallinnoimaan oikeuksia automaattisesti johda jäsenyyteen yh-
teisössä. Direktiiviehdotusta muutettiin sittemmin monilta kohdin sellaiseen muotoon, että se 
koskee oikeudenhaltijoita, jotka ovat valtuuttaneet yhteishallinnointiorganisaation hallinnoi-
maan tekijänoikeuksiaan riippumatta siitä, ovatko kyseiset oikeudenhaltijat organisaation jä-
seniä vai eivät.

Direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa velvoitetaan jäsenvaltioita ulottamaan yhteishallinnointior-
ganisaation tiedonantovelvollisuus myös sellaiseen oikeudenhaltijaan, joka ei ole yhteishallin-
nointiorganisaation jäsen. Direktiivin 20 artiklan muotoilu muutettiin kuitenkin direktiivin kä-
sittelyn aikana kattamaan kaikki oikeudenhaltijat, joten 7 artiklan 1 kohdassa oleva viittaus 20 
artiklaan on tarpeeton. Kysymys on siis teknisestä virheestä. Muilta osin lakiehdotuksen muo-
toilussa on huomioitu direktiivin 7 artiklan 1 kohtaan perustuva velvollisuus ulottaa sääntely 
myös oikeudenhaltijaan, joka ei ole yhteishallinnointiorganisaation jäsen.
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Lakiehdotukseen ehdotetaan sisällytettäväksi direktiivin 8 artiklan 11 kohtaan perustuva sään-
nös, jonka mukaan yleiskokouksen valtuuksia voi käyttää yhteishallinnointiorganisaation jä-
senten valitsema valtuutettujen kokous.

Direktiivin 8 artiklan 12 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat päättää, että jos yhteishallinnoin-
tiorganisaatiolla ei oikeudellisen muotonsa takia ole jäsenten yleiskokousta, kyseisen kokouk-
sen valtuuksia käyttää valvontatoiminnosta huolehtiva elin, johon tulee soveltaa soveltuvin 
osin 8 artiklan 2—5, 7 ja 8 kohdissa vahvistettuja sääntöjä. Direktiivi edellyttää, että oikeu-
denhaltijoiden etujen valvomisesta huolehditaan myös säätiömuotoisissa yhteishallinnointior-
ganisaatioissa. Lisäksi direktiivi sallii sen, että oikeudenhaltijoiden etujen valvomisesta huo-
lehditaan myös muilla tavoin kuin direktiivissä esitetyin keinoin. Direktiivissä esitettyjen val-
vontakeinojen lisäksi Suomessa sovelletaan säätiölaissa (487/2015) säädettyjä keinoja, joilla 
valvotaan, että säätiön toiminta vastaa sen tarkoitusta.

3.13 Direktiivin säännökset, joita ei ehdoteta erikseen täytäntöön pantaviksi

Lakiehdotukseen ei ehdoteta sisällytettäväksi säännöksiä, jotka koskevat direktiivin 6 artiklan 
5 kohdan mukaista velvoitetta pitää kirjaa jäsenistä ja päivittää jäsentiedot säännöllisesti. Nä-
mä velvoitteet sisältyvät jo nykyisin eri yhteisömuotoja koskevaan lainsäädäntöön.

Lakiehdotukseen ei ehdoteta sisällytettäväksi direktiivin 8 artiklan 8 kohtaan perustuvaa sään-
nöstä, jonka mukaan yhteishallinnointiorganisaation yleiskokouksella tulee olla oikeus nimit-
tää ja erottaa tilintarkastaja, sillä kyseinen oikeus sisältyy jo eri yhteisömuotoja koskevaan 
yleiseen lainsäädäntöön.

Lakiehdotukseen ei ehdoteta sisällytettäväksi myöskään direktiivin 8 artiklan 10 kohdan 2 
alakohtaan perustuvia erityisiä rajoituksia, jotka koskevat asiamiesten nimeämistä ja heidän 
edustamiensa jäsenten äänioikeuksien käyttöä, minkä direktiivi sallii edellyttäen, että nämä ra-
joitukset eivät vaikuta jäsenten asianmukaiseen ja tehokkaaseen osallistumiseen yhteishallin-
nointiorganisaation päätöksentekoprosessissa.

Lakiehdotukseen ei ehdoteta sisällytettäväksi säännöksiä, jotka koskevat direktiivin 8 artiklan 
13 kohdan mukaista mahdollisuutta säätää, että yhteishallinnointiorganisaation jäsenyhdistys-
ten kokous voi käyttää jäsenten yleiskokouksen valtuuksia tai osaa niistä.

Direktiivin 10 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden tulee varmistaa, että jokainen yhteis-
hallinnointiorganisaatio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, jotta sen liiketoiminnan johtamisesta 
vastaavat henkilöt hoitavat tehtävänsä järkevällä, vastuullisella ja asianmukaisella tavalla 
käyttäen hyviä hallinto- ja tilinpitomenetelmiä ja sisäisen valvonnan mekanismeja. Kun ote-
taan huomioon, että niin kirjanpitolainsäädäntö ja eri yhteisömuotoja koskeva lainsäädäntö 
kuin lakiehdotuskin sisältävät säännöksiä, joilla pyritään käytännössä varmistamaan direktii-
vissä mainittujen asioiden toteutuminen, ei lisäsääntelylle ole katsottu olevan tarvetta.

Lakiehdotukseen ei ehdoteta sisällytettäväksi säännöksiä, jotka koskevat direktiivin 13 artik-
lan 6 kohtaan sisältyvää mahdollisuutta rajoittaa jakamattomien varojen käyttämistä oikeu-
denhaltijoiden yhteisiin tarkoituksiin, kuten oikeudenhaltijoille tarjottavien sosiaali-, kulttuuri-
ja koulutuspalvelujen rahoittamiseen.

Lakiehdotukseen ei myöskään ehdoteta sisällytettäväksi säännöksiä vaihtoehtoisesta riidanrat-
kaisusta. Suomessa nykyisin käytettävissä olevat vaihtoehtoiset riidanratkaisujärjestelmät täyt-
tävät direktiivin vaatimukset ja menevät direktiivin vähimmäisvaatimuksia pidemmälle. Suo-
messa on mahdollisuus vaihtoehtoiselle riidanratkaisumenettelylle aina, kun osapuolet voivat 
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tehdä asiassa sovinnon ilman tuomioistuimen myötävaikutusta eli myös silloin, kun kysymys 
on direktiivin 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista yhteishallinnointiorganisaatioiden, niiden
jäsenten, oikeudenhaltijoiden tai käyttäjien välisistä riidoista, jotka perustuvat mihin tahansa 
ehdotetun lain luonteeltaan yksityisoikeudelliseen säännökseen.

Lakiehdotukseen ei ehdoteta sisällytettäväksi säännöksiä koskien 42 artiklan mukaista velvoi-
tetta noudattaa henkilötietojen käsittelyyn sovellettavaa direktiiviä 95/46/EY, sillä ilman eril-
listä säännöstäkin on selvää, että mainittuun direktiiviin perustuvaa henkilötietolakia tulee 
noudattaa.

3.14 Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa

Lakiehdotuksessa 2 ehdotetaan muutettavaksi lakia oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa si-
ten, että tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista annettavan lain 2, 7, 9 ja 11 lukuun perustuvat 
riita- ja hakemusasiat käsiteltäisiin markkinaoikeudessa.

3.15 Kilpailulaki

Lakiehdotuksessa 3 ehdotetaan muutettavaksi kilpailulain 39 §:ää siten, että Kilpailu- ja kulut-
tajavirastolla olisi oikeus luovuttaa tehtäviensä hoitamisen yhteydessä saamansa tai laatimansa 
salassa pidettävä asiakirja Patentti- ja rekisterihallitukselle, jos se on sen tehtävien hoitamisek-
si välttämätöntä.

3.16 Laki Patentti- ja rekisterihallituksesta

Lakiehdotuksessa 4 ehdotetaan muutettavaksi Patentti- ja rekisterihallituksesta annettua lakia 
siten, että Patentti- ja rekisterihallituksen tehtäviin lisätään tekijänoikeuden yhteishallinnointia 
koskevan lain mukaisen valvontaviranomaisen tehtävä.

4 Esityksen vaikutukset

4.1 Vaikutukset kansantalouteen

Ehdotettavalla tekijänoikeuden yhteishallinnointia koskevalla lailla arvioidaan olevan positii-
visia vaikutuksia kansantalouteen. Yhdessä direktiivin ja siihen pohjautuvien muiden kansal-
listen lainsäädäntöjen kanssa se tehostaa erityisesti EU:n sisämarkkinoiden mutta myös Suo-
men kansallisten tekijänoikeusmarkkinoiden toimintaa monin tavoin, kun unionin alueella 
toimivien yhteishallinnointiorganisaatioiden toimintatavat yhtenäistyvät ja yhteishallinnoinnin 
avoimuus ja vastuullisuus lisääntyvät sekä luottamus yhteishallinnointiorganisaatioiden toi-
mintaan kasvaa. Direktiiviin ja kansalliseen lainsäädäntöön perustuvan sääntelyn tavoitteena 
on tehostaa yhteishallinnointiorganisaatioiden toimintatapoja ja lisätä mahdollisuuksia sähköi-
seen asiointiin koko EU:n alueella.

On ennakoitavissa, että kilpailu yhteishallinnoinnin markkinoilla lisääntyy sisämarkkinoilla, 
mitä yleensä on pidetty myönteisenä kansantaloudellisesta näkökulmasta. Lisääntyvään kilpai-
luun liittyy sekä mahdollisuuksia että riskejä suomalaisten yhteishallinnointiorganisaatioiden 
näkökulmasta. Erityisesti sävellysteosten verkko-oikeuksien usean valtion alueen kattavan li-
sensioinnin osalta lainsäädännön takeita, jotka mahdollistavat pääsyn usean valtion alueen kat-
tavan lisensioinnin piiriin, voidaan pitää tärkeänä suomalaisen sävellysteosvalikoiman mark-
kinoillepääsyn näkökulmasta. On myös ennakoitu, että sävellysteosten verkko-oikeuksien li-
sensiointia koskeva sääntely johtaisi sävellysteosten verkko-oikeuksien keskittymiseen online-
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hallinnointikeskuksiin, mikä saattaisi tarjota tehokkuushyötyjä edellyttäen, että sävellysteosten 
hallinnoinnin markkinoilla löytyy riittävästi kilpailua.

Oikeudenhaltijoille taattu mahdollisuus valita yhteishallinnointiorganisaatio sekä oikeus vali-
ta, mitkä oikeudet, käyttötyypit sekä teokset tai muut suojan kohteet hallinnoidaan yhteishal-
linnointiorganisaation toimesta ja mitä oikeuksia oikeudenhaltija pidättää itsellään, saattaa li-
sätä oikeuksien hallinnoinnin kokonaistehokkuutta. Yhteiskunnallisesta näkökulmasta oikeuk-
sia voidaan olettaa tulevan tehokkaammin käyttöön, mikäli yhteishallinnointiorganisaatiot ny-
kyistä suuremmassa määrin sallivat laajasti myös oikeudenhaltijalle itselleen mahdollisuuden 
myöntää käyttölupia. On odotettavissa, että yhteishallinnointiorganisaatiot eivät enää ottaisi li-
sensioitavaksi oikeuksia sellaisiin käyttöihin, joihin ne eivät aktiivisesti tarjoa oikeuksia lisen-
sioitavaksi. Oikeudenhaltija voisi myös pitää itsellään sellaiset oikeudet, jotka hän pystyy li-
sensioimaan tehokkaammin joko itse tai jonkin muun yhteishallinnointiorganisaation tai muun 
toimijan kautta. Sääntelyn riskinä on kuitenkin samalla se, että lisensiointimarkkinat oikeuksi-
en ja teosten tasolla pirstaloituvat, mikä voi lisätä hallinnointikustannuksia.

4.2 Vaikutukset oikeudenhaltijoihin

Oikeudenhaltijoina ovat niin yksityiset elinkeinonharjoittajat kuin erinäiset yritykset ja muut 
yhteisöt tai säätiöt. Järjestöjen toimittamien tietojen mukaan Kopiosto edustaa jäsenjärjestö-
jensä kautta yli 50 000 suomalaista oikeudenhaltijaa, Teosto 29 000 oikeudenhaltijaa, Gramex 
45 000 taiteilija-asiakasta ja 17 000 tuottaja-asiakasta, Tuotos 250 AV-tuotantoyhtiötä, Kuvas-
to 2 200 taiteilijaa ja Sanasto 5 200 kirjailijaa. Näistä yhteishallinnointiorganisaatioista ainoas-
taan Teosto hyväksyy henkilöjäseniä. Teostolla on 700 jäsentä. Muiden yhteishallinnointior-
ganisaatioiden osalta jäseninä ovat jäsenyhteisöt, jotka edustavat oikeudenhaltijoita.

Tekijänoikeuden yhteishallinnointia koskevalla lailla arvioidaan olevan myönteinen vaikutus 
oikeudenhaltijoiden asemaan. Oikeudenhaltijan asema turvattaisiin lailla nykyistä paremmin 
sekä oikeudenhaltijan suojaksi säädettyjen oikeuksien myötä että lisäämällä yhteishallinnoin-
nin avoimuutta, vastuullisuutta ja tehokkuutta. Oikeudenhaltijoiden tosiasiallinen mahdolli-
suus valita yhteishallinnointiorganisaatio asuin- ja sijoittautumismaastaan riippumatta paranee 
olennaisesti, kun yhteishallinnointiorganisaatiot eivät voisi kieltäytyä hallinnoimasta ulkomai-
sen oikeudenhaltijan oikeuksia eivätkä muutoinkaan toimia tiettyä oikeudenhaltijatahoa syrji-
västi ja kun sähköiset asiointimahdollisuudet lisääntyvät. Yhteishallinnointiorganisaatioiden 
toiminnan vertailtavuus lisääntyisi merkittävästi niin direktiivin tarjoaman oikeudellisen kehi-
kon kuin tähän oikeudelliseen kehikkoon kuuluvien yhdenmukaisten tiedonantovelvoitteiden 
ja taloudellisen ja toiminnallisen raportoinnin ansiosta.

On vaikeaa ennustaa, tulevatko yhteishallinnointiorganisaatioiden hallinnointikulut nouse-
maan vai laskemaan. Kiristyvä kilpailu yhteishallinnointiorganisaatioiden välillä saattaa lisätä 
tehokuutta ja alentaa hallinnointikuluja, mutta toisaalta toiminnan sopeuttaminen lakiehdotuk-
sen mukaisesti saattaa joiltakin osin lisätä yhteishallinnointiorganisaatioiden hallinnointikuluja 
ainakin lyhyellä aikavälillä. Yhteishallinnointiorganisaation mahdolliset kustannuspaineet 
saattavat realisoitua pienentyneenä tilityksenä oikeudenhaltijoille tai, markkinatilanteen niin 
salliessa, tariffien nousuna käyttäjien haitaksi. Toisaalta yhteishallinnointiorganisaatioiden 
toiminnan mahdollisesti tehostuessa saattaa oikeudenhaltijoiden jaettavaksi jäävä osuus kas-
vaa.

Ehdotetut lait parantaisivat oikeudenhaltijoiden oikeusturvakeinoja.
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4.3 Vaikutukset käyttäjiin

Tekijänoikeuksien käyttäjien määrää on mahdotonta arvioida. Taloudellisesti merkittävimmän 
käytön, joka on riippuvaista yhteishallinnoinnin sujuvuudesta, voidaan arvioida liittyvän viih-
de- ja mediatuotteiden kehittämiseen ja markkinointiin, mukaan lukien TV- ja radiolähetys-
toiminta, sekä musiikin julkiseen esittämiseen esimerkiksi ravintoloissa, kaupoissa ja muissa 
julkisissa tiloissa ja teosten käyttöön opetus- ja tutkimustoiminnassa sekä kulttuuritoiminnas-
sa. Käyttäjinä ovat niin yritykset kuin muut yksityiset ja julkiset yhteisöt tai säätiöt.

Tekijänoikeuden yhteishallinnointia koskevalla lailla arvioidaan olevan myönteinen vaikutus 
käyttäjien luottamukseen yhteishallinnointiorganisaatioiden toimintaan. Ehdotettujen säännös-
ten yhteishallinnointiorganisaatiolle asetettavat velvoitteet, jotka koskevat mm. avoimuutta ja 
tietojen antamista sekä lisensiointia, ovat omiaan lisäämään yhteishallinnointiorganisaatioiden 
toiminnan läpinäkyvyyttä ja luottamusta niiden toimintaan. Käyttäjien kustannukset vähenevät 
sähköisiä menetelmiä lisäämällä. Tosin Suomessa mahdollisuudet sähköiseen asiointiin ovat 
jo nyt hyvät. Musiikin verkkopalveluiden lisensiointi yksinkertaistuu ja tehostuu.

Ehdotetut lait parantaisivat käyttäjien oikeusturvakeinoja.

4.4 Vaikutukset yhteishallinnointiorganisaatioihin

Suomessa toimii tällä hetkellä seitsemän yhteishallinnointiorganisaatiota. Osa säännöksistä 
olisi sovellettavissa myös yhteishallinnointiorganisaation jäsenyhteisöihin, jos ne suorittavat 
tämän lain piiriin kuuluvaa tehtävää. Tiedossa ei ole, että Suomeen olisi sijoittautunut riippu-
mattomia hallinnointiorganisaatioita.

Tekijänoikeuden yhteishallinnointia koskevat säännökset edellyttävät ainakin joiltain osin 
muutoksia toimintatapoihin, mikä aiheuttaa yhteishallinnointiorganisaatioissa kustannuksia. 
Säännökset saattavat edellyttää organisaatioiden sääntöjen ja kirjanpidon muuttamista sekä 
tietojärjestelmien kehittämistä ja valtuuksien uusimista.

Arvio kuitenkin on, että lakiehdotuksen suoraan yhteishallinnointiorganisaatioille aiheuttamat 
kustannukset jäävät verrattain vähäisiksi, sillä suomalaisten yhteishallinnointiorganisaatioiden 
toimintaperiaatteet ja –käytännöt vastaavat jo nyt monilta osin direktiivin vaatimuksia.

Euroopan sisämarkkinoilla on jo aiemmin otettu ensimmäiset askeleet avoimempaan suuntaan 
myös tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin osalta, sillä osa lakiehdotukseen sisältyvistä oikeus-
normeista perustuvat EU-tuomioistuimen ratkaisukäytäntöön kilpailuoikeudellisissa asioissa. 
Ennakoidaan, että kilpailu tulee lisääntymään, mikä lisää entisestään tarvetta tehostaa yhteis-
hallinnointiorganisaatioiden toimintaa.

4.5 Vaikutukset viranomaisten toimintaan

Ehdotettu laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista edellyttää valvontaviranomaisen toimin-
nan perustamista Patentti- ja rekisterihallitukseen. On vaikeaa ennakoida, minkä verran yh-
teishallinnointiorganisaatioiden toiminta tulee aiheuttamaan toimenpidepyyntöjä. Vaikka 
suomalaisia yhteishallinnointiorganisaatioita on pidetty varsin hyvätasoisina, ehdotettu laki 
avaa uudenlaisen mahdollisuuden valittaa yhteishallinnointiorganisaatioiden toiminnasta.

Edellyttämällä, että valvontaviranomainen asettaa valvontatehtävänsä tärkeysjärjestykseen, 
painottamalla jälkikäteistä valvontaa ja puuttumalla ainoastaan sellaisiin asioihin, joilla on 
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merkittävä vaikutus ehdotetun tekijänoikeuden yhteishallinnointia koskevan lain tavoitteiden 
toteutumiseen, voidaan vaikuttaa valvonnasta aiheutuvaan työmäärään ja kustannuksiin.

Voidaan karkeasti arvioida, että viranomaisvalvonnasta aiheutuu Patentti- ja rekisterihallituk-
seen yhden henkilötyövuoden lisäresurssitarve. Valvontatehtävästä sekä yhteishallinnoinnin 
kehittämisen neuvottelukunnan toiminnasta arvioidaan aiheutuvan noin 120 000 euron vuotui-
set kustannukset. Arviossa on otettu huomioon tiedot muiden jäsenvaltioiden resursoinnista, 
laissa säädettävän valvonnan laajuus ja se, että viranomaisvalvonnan riittävä toimintakyky on 
varmistettava. Kustannukset on tarkoitus kattaa valtion talousarviosta. Esityksen arvioidaan li-
säävään Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenoja 120 000 eurolla. Rahoitus hoidetaan 
julkisen talouden suunnitelmaan sisältyvien kehysten puitteissa ja käsitellään osana vuoden 
2017 talousarvioesityksen valmisteluprosessia.

Lakiehdotukseen sisältyy mahdollisuus saattaa myös ehdotetut sopimusehdot markkinatuo-
mioistuimen arvioitavaksi. Markkinaoikeuden työmäärän ei kuitenkaan kokonaisuutena enna-
koida lisääntyvän merkittävästi, sillä markkinaoikeuteen asti riita- tai hakemusasioita ei olete-
ta usein vietävän ja lisäksi varsinaisia tekijänoikeudellisia riita-asioita ja markkinaoikeudelli-
sia asioita on toistaiseksi melko vähän.

5 Asian valmistelu

5.1 Valmisteluvaiheet ja aineistot

Esitys on valmisteltu virkatyönä opetus- ja kulttuuriministeriössä. Direktiivin täytäntöön-
panosta riidanratkaisujärjestelmän osalta järjestettiin avoin keskustelutilaisuus 10 päivänä lo-
kakuuta 2014. Pienryhmäkeskusteluja niin riidanratkaisujärjestelmästä kuin direktiivin ylei-
sestä täytäntöönpanosta on järjestetty vuoden 2015 aikana. Valmistelun aikana yhteishallin-
nointiorganisaatiot ovat toimittaneet tietoa yhteishallinnointiin liittyvistä käytännöistä ministe-
riön käyttöön.

Luonnoksesta hallituksen esitykseksi järjestettiin laaja lausuntokierros elo-syyskuussa 2015.

5.2 Lausunnot ja niiden huomioon ottaminen

Luonnoksesta hallituksen esitykseksi annettiin lähes 80 lausuntoa. Merkittävin lausuntojen no-
jalla tehty muutos alkuperäiseen esitykseen liittyy valvontaviranomaisen toiminnan järjestämi-
seen.

Lausunnolle lähetetyssä luonnoksessa valvontaviranomaiseksi esitettiin opetus- ja kulttuuri-
ministeriötä. Oikeudenhaltijat ja yhteishallinnointiorganisaatiot pitivät esitystä hyvänä. Käyt-
täjätahot ja suuri osa viranomaisista, muun muassa työ- ja elinkeinoministeriö, Patentti- ja re-
kisterihallitus, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, liikenne- ja viestintäministeriö sekä ulkoasiainmi-
nisteriö katsoivat, ettei opetus- ja kulttuuriministeriö voisi toimia valvontaviranomaisena. 
Lausunnoissa mainitut pääasialliset syyt liittyivät niin laillisuus- kuin tarkoituksenmukaisuus-
näkökohtiin. Lausunnoissa viitattiin esimerkiksi siihen, että ministeriö toimisi tällöin kaksois-
roolissa, lain säätäjänä ja lain soveltajana. Viitattiin myös siihen, että ministeriö neuvottelee 
käyttöoikeussopimuksia yhteishallinnointiorganisaatioiden kanssa ja toimii siten käyttäjänä. 
Lisäksi katsottiin, että valtioneuvoston tasolla ei tulisi hoitaa tämän tapaisia tehtäviä, joita ta-
vanomaisesti hoidetaan virastotasolla. Ministeriöön liittyvää poliittista ohjausmahdollisuutta 
pidettiin niin ikään ongelmallisena valvontaviranomaisen riippumattomuutta ajatellen. Lau-
suntojen perusteella valvontaviranomaiseksi muutettiin lakiehdotuksessa Patentti- ja rekisteri-
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hallitus, jota työ- ja elinkeinoministeriö, Patentti- ja rekisterihallitus ja eräät muut lausun-
nonantajat olivat esittäneet.

Lausuntojen perusteella esitystä täydennettiin siten, että lain tavoite ”tekijänoikeusmarkkinoi-
den toimivuuden edistäminen” huomioidaan paremmin niin itse lakiehdotuksessa kuin yleis-
perusteluissa.

Oikeudenhaltijoiden ja yhteishallinnointiorganisaatioiden antamien lausuntojen pohjalta la-
kiehdotuksesta poistettiin säännös, jonka mukaan yleiskokouksen tulee päättää toimitusjohta-
jan nimittämisestä ja erottamisesta. Lausunnoissa huomautettiin, että asia ei sovellu yleisko-
kouksessa käsiteltäväksi ja että direktiivi ei edellytä kyseistä säännöstä. Lausuntojen perus-
teella selkeytettiin myös direktiivin mukaisen yhteishallinnointiorganisaation valvontatoimin-
nan järjestämistä Suomessa siten, että säännökset sovitettiin paremmin yhteisöjä koskevaan 
lainsäädäntöön ja siinä oleviin säännöksiin mm. hallituksen vastuusta.

Erityisesti oikeusministeriön ja markkinaoikeuden lausuntojen pohjalta on kehitetty edelleen 
riita-asioiden käsittelyyn liittyviä säännöksiä.

Lausuntojen perusteella ehdotusta on monilta muiltakin osin tarkennettu ja sen perusteluja 
täydennetty.

Työ- ja elinkeinoministeriö antoi erillisen lausunnon vaikutusten arvioinnista ja antoi lausun-
noille lähetetylle esitykselle arvosanaksi kaksi asteikolla 0—3. Lausunnossa esitetyt huomiot 
on otettu huomioon esityksen vaikutusten arviointia täydennettäessä.
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1 Lakiehdotusten perustelut

1.1 Laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista

1 luku. Yleiset säännökset

1 §. Lain tavoite. Pykälässä tuotaisiin esille direktiivin keskeiset tavoitteet, jotka liittyvät teki-
jänoikeusmarkkinoiden toimivuuden edistämiseen, tekijöiden ja muiden oikeudenhaltijoiden 
itsemääräämisoikeuden turvaamiseen, sekä yhteishallinnoinnin tehokkuuden, läpinäkyvyyden 
ja vastuullisuuden toteutumiseen.

Yhteishallinnointiorganisaatiot ovat avainasemassa tekijänoikeuksien lisensiointimarkkinoilla. 
Sekä oikeudenhaltijat että tekijänoikeudella suojattujen suojan kohteiden käyttäjät ovat riip-
puvaisia siitä, että yhteishallinnointiorganisaatiot toimivat vastuullisesti ja läpinäkyvästi. Kil-
pailuoikeudellisesti yhteishallinnointiorganisaatiot toimivat lähtökohtaisesti määräävässä 
markkina-asemassa, mikä asettaa niiden toiminnalle erityisiä vaatimuksia. Direktiivillä ja eh-
dotetulla lailla säännellään tekijänoikeusmarkkinoita tavoitteena ehkäistä yhteishallinnointior-
ganisaatioiden markkina-asemasta johtuvia ongelmia sekä edistää markkinoiden toimivuutta.

Tekijän itsemääräämisoikeuden periaate suhteessa yhteishallinnointiin, ja siten yhteishallin-
noinnin toissijaisuus suhteessa tekijän oikeuteen hallinnoida oikeuksiaan itse, ilmenee erityi-
sesti direktiivin 4 ja 5 artikloista, joissa säädetään yhteishallinnoinnin yleisistä periaatteista ja 
oikeudenhaltijoiden oikeuksista. Tekijän itsemääräämisoikeuteen kuuluu keskeisesti oikeus 
päättää, antaako hän oikeuksiaan, ja missä laajuudessa, hallinnoitavaksi yhteishallinnointior-
ganisaatiolle. Tekijällä on myös oikeus valita, mille organisaatiolle hän antaa oikeutensa hal-
linnoitavaksi, eivätkä yhteishallinnointiorganisaatiot saa asettaa esteitä oikeuksien siirtämisel-
le toisen yhteishallinnointiorganisaation hallinnoitavaksi tai valtuutuksen perumiseksi. Direk-
tiivi edellyttää lisäksi, että yhteishallinnointiorganisaatioiden tulee tarjota tekijälle mahdolli-
suus itse hallinnoida teosten ei-kaupallista käyttöä.

Tekijän itsemääräämisoikeuteen kuuluu myös oikeus suoraan tai välillisesti vaikuttaa yhteis-
hallinnointiorganisaation toimintaan. Suomessa yhteishallinnointiorganisaatioiden jäseninä 
ovat usein tekijöitä ja muita oikeudenhaltijoita edustavat yhdistykset.

Direktiivin varsin yksityiskohtaisen sääntelyn tavoitteena on vahvistaa Euroopan unioniin si-
joittautuneille yhteishallinnointiorganisaatioille yhdenmukaiset vaatimukset hallinnon, varain-
hoidon, avoimuuden ja raportoinnin korkean tason varmistamiseksi.

2 §. Soveltamisala. Pykälässä säädettäisiin, että lakia sovellettaisiin yhteishallinnointiorgani-
saatioihin ja riippumattomiin hallinnointiorganisaatioihin. Pykälällä pannaan täytäntöön direk-
tiivin 2 artikla.

Pykälän 1 momentin mukaan lain säännöksiä sovellettaisiin yhteishallinnointiorganisaatioihin 
kuitenkin niin, että 42—52 §:ää sovellettaisiin ainoastaan musiikkiteosten oikeudenhaltijoita 
edustaviin yhteishallinnointiorganisaatioihin. Soveltamisala perustuu direktiivin 2 artiklan 2 
kohtaan.

Pykälän 2 momentissa määriteltäisiin, mitä lain säännöksiä sovelletaan riippumattomiin hal-
linnointiorganisaatioihin. Säännöksellä pannaan täytäntöön direktiivin 2 artiklan 4 kohta.
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Tässä kohdin ehdotettava sääntely ylittäisi direktiivin vähimmäisvaatimukset. Direktiivin mu-
kaan riippumattomaan hallinnointiorganisaatioon olisi sovellettava säännöksiä, jotka koskevat 
organisaation velvollisuutta käydä lisenssineuvotteluita vilpittömästi (16 artiklan 1 kohta), tili-
tyksen yhteydessä oikeudenhaltijoille annettavia tietoja (18 artikla), teosvalikoimaa ja organi-
saation hallinnoimia oikeuksia koskevia tietoja (20 artiklaa), tietoja organisaation säännöistä, 
jäsenyysehdoista ja oikeuksien lakkauttamisehdoista, vakiomuotoisista lisenssisopimuksista, 
yleisistä periaatteista koskien tekijänoikeuskorvausten jakamista oikeudenhaltijoille ja hallin-
nointipalkkiota sekä yleisistä periaatteista koskien vähennyksiä ja niiden käyttöä (21 artiklan 1 
kohdan a, b, c, e, f ja g alakohdat). Lisäksi direktiivin mukaan riippumattomaan hallinnointi-
organisaatioon sovellettaisiin säännöksiä direktiivin noudattamisesta (36 artikla) ja henkilötie-
tojen suojasta (42 artikla).

Ehdotettavan 2 momentin mukaan riippumattomaan hallinnointiorganisaatioon sovellettaisiin 
lain 5—9 §:ää oikeudenhaltijoiden oikeuksista, 22 §:n 1 momentin säännöksiä velvollisuudes-
ta tiedottaa hallinnointipalkkioista ja muista vähennyksistä, tilityksiin liittyviä 24—25 §:ää, 
suhdetta käyttäjiin koskevia 33—38 §:ää, tiedonantovelvollisuutta koskevia 39 §:ää ja 40 §:n 
1 momentin 1 ja 3—9 kohtaa sekä viranomaisvalvontaa koskevia 53—62 §:n säännöksiä.

Ehdotuksen tavoitteena on varmistaa, että lain säännöksiä sovellettaisiin riippumattomiin hal-
linnointiorganisaatioihin siinä määrin kuin niiden soveltamista voidaan pitää tarkoituksenmu-
kaisena ja mahdollisena. Kilpailuneutraliteetin näkökulmasta yhteishallinnointiorganisaatioi-
den ja riippumattomien hallinnointiorganisaatioiden sääntelyn tulisi olla mahdollisimman yh-
denmukainen direktiivin alaan kuuluvissa asioissa.

3 §. Suhde muuhun lainsäädäntöön. Pykälän 1 momentin mukaan yhteishallinnointiorganisaa-
tion toimintaan sovellettaisiin ensisijaisesti tämän lain säännöksiä ja niitä täydentäen muuta 
lainsäädäntöä siltä osin kuin tästä laista ei muuta johdu. Näin ollen yhdistysmuotoiseen orga-
nisaatioon sovellettaisiin täydentävästi yhdistyslakia, osuuskuntamuotoiseen organisaatioon 
osuuskuntalakia (421/2013), osakeyhtiömuotoiseen organisaatioon osakeyhtiölakia 
(624/2006), sekä säätiömuotoiseen organisaatioon säätiölakia (487/2015). Lisäksi eurooppa-
osuuskuntaan sovellettaisiin eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä annettua neuvoston ase-
tusta (EY) N:o 1435/2003 ja sitä täydentävästi eurooppaosuuskuntalakia (906/2006) sekä eu-
rooppayhtiöön eurooppayhtiön (SE) säännöistä annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 
2157/2001 ja sitä täydentävästi eurooppayhtiölakia (742/2004).

Suomessa yhteishallinnointiorganisaatiot ovat yhdistysmuotoisia, mutta lainsäädäntö ei aseta 
estettä perustaa yhteishallinnointiorganisaatiota myös muussa oikeudellisessa muodossa. Di-
rektiivi edellyttää, että lainsäädäntöä voidaan soveltaa yhteishallinnointiorganisaatioon riip-
pumatta sen oikeudellisesta muodosta. Direktiivin 14 johdantokappaleessa tähdennetään, että 
jäsenvaltioiden olisi ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin, jotta voidaan estää tämän di-
rektiivin velvoitteiden kiertäminen oikeudellisen muodon valinnalla.

Yhteishallinnointiorganisaatioiden toimintaan sovellettaisiin lisäksi täydentävästi muita lakeja, 
jotka sääntelevät yhteisön tai säätiön toimintaa yleisemmällä tasolla. Tällaisia ovat esimerkiksi 
kilpailulaki (948/2011), kirjanpitolaki, tilintarkastuslaki ja henkilötietolaki (523/1999).

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin kilpailulain ensisijaisuudesta ehdotettavaan lakiin nähden. 
Säännös on tarpeen ehdotettavan lain ja kilpailulain välisen etusijajärjestyksen selkeyttämi-
seksi. Ehdotettavan lain ja sen perusteena olevan direktiivin säännöksistä osa perustuu suoraan 
eräisiin Euroopan unionin tuomioistuimen kilpailuoikeudellisiin ratkaisuihin, jotka koskevat 
yhteishallinnointiorganisaatioita. Kilpailulainsäädännön tulisi soveltua myös jatkossa yhteis-

HE 119/2016 vp



40

hallinnointiorganisaatioiden toimintaan, eikä tällä lailla tulisi suoraan tai välillisesti estää kil-
pailuoikeuteen perustuvien ratkaisujen antamista tarvittaessa.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että tämä laki ei vaikuta opetus- ja kulttuuriministeriön 
tekijänoikeuslain mukaiseen toimivaltaan eikä ministeriön tekijänoikeuslain nojalla tekemiin 
yhteishallinnointiorganisaation hyväksymispäätöksiin. Tekijänoikeuslain 19 a, 26, 26 b, 26 j ja 
47 a §:ssä on säännöksiä, joilla on vaikutusta yhteishallinnointiorganisaatioiden toimivaltaan 
ja velvollisuuksiin. Pykälän 3 momentin säännöksellä selvennetään ehdotettavan lain suhdetta 
tekijänoikeuslain säännöksiin, jotka koskevat sopimuslisenssijärjestelmää ja laissa erityisesti 
säädettyjä hallintotehtäviä, joihin liittyy pakollinen oikeuksien yhteishallinnointi. Kyseisissä 
säännöksissä säädetään yhteishallinnointiorganisaation tehtävästä edustaa tekijöitä tietyissä ti-
lanteissa. Säännös perustuu direktiivin 12 johdantokappaleeseen, jonka mukaan direktiivi ei 
vaikuta oikeuksien hallinnointijärjestelyihin jäsenvaltioissa. Tällaisia järjestelyjä ovat johdan-
tokappaleen mukaan erillinen hallinnointi, edustavan yhteishallinnointiorganisaation ja käyttä-
jän välisen sopimuksen laajennettu vaikutus eli laajennettu kollektiivinen lisensiointi, pakolli-
nen kollektiivinen hallinnointi, edustusta koskevat oikeudelliset olettamat ja oikeuksien siir-
täminen yhteishallinnointiorganisaatioille.

4 §. Määritelmät. Pykälään otettaisiin keskeiset määritelmät.

Pykälän 1 kohdassa määriteltäisiin yhteishallinnointiorganisaatio. Yhteishallinnointiorgani-
saation keskeinen tunnusmerkki olisi se, että se on jäsentensä omistuksessa tai määräysvallas-
sa tai voittoa tavoittelematon oikeushenkilö, jonka ainoa tai pääasiallinen tehtävä on hallin-
noida tekijänoikeutta tai tekijänoikeuden lähioikeutta oikeudenhaltijoiden yhteiseen lukuun.

Jäsenellä tarkoitettaisiin pykälän 6 kohdassa olevan määritelmän mukaisesti oikeudenhaltijaa 
taikka oikeudenhaltijoita edustavaa yhteisöä tai säätiötä, joka on yhdistyksen jäsen, osuuskun-
nan jäsen tai osakkeenomistaja.

Yhteishallinnointiorganisaation määritelmä on ymmärrettävä laajasti kattamaan tekijänoikeu-
den yhteishallinnointia harjoittavan oikeushenkilön riippumatta sen oikeudellisesta muodosta. 
Yhteishallinnointiorganisaatio voisi näin ollen olla esimerkiksi yhdistys, osuuskunta, osakeyh-
tiö tai säätiö. Yhdistysmuodon ei näin ollen ole katsottava estävän sitä, että yhteisö harjoittaa 
sellaista elinkeinoa, josta tässä laissa on kysymys. Niin ikään pelkästään yhteishallinnointior-
ganisaation järjestäytyminen osakeyhtiön muotoon ei sulje pois mahdollisuutta, että sitä pide-
tään määritelmässä tarkoitettuna voittoa tavoittelemattomana organisaationa edellyttäen, että 
osakeyhtiö on oikeudenhaltijoiden määräysvallassa suoraan tai välillisesti.

Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien hallinnointiin sisältyvät direktiivin 2 johdantokappaleen 
mukaan lisenssien myöntäminen käyttäjille, käyttäjiä koskevat tarkastukset, oikeuksien käytön 
seuranta, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien täytäntöönpano, oikeuksien hyödyntämisestä saa-
tavien tekijänoikeuskorvausten kerääminen ja oikeudenhaltijoille kuuluvien määrien maksa-
minen. Lista ei ole tyhjentävä. Yhteishallinnointiorganisaation määritelmän täyttymistä tulisi 
siten arvioida kokonaisuutena organisaation tosiasiallisen toiminnan luonteen perusteella sekä 
direktiivin ja tämän lain tarkoitus huomioon ottaen.

Määritelmän mukaan yhteishallinnointiorganisaatio hallinnoi oikeuksia oikeudenhaltijoiden 
yhteiseen lukuun. Muotoilu viittaa siihen, että yhteishallinnointiorganisaatio toimii oikeuden-
haltijoiden antaman mandaatin ja valtakirjan nojalla, eikä sillä ole yleistä toimivaltaa tai vas-
tuuta toimia oikeudenhaltijoiden puolesta tai valvoa heidän etujaan.
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Pykälän 2 kohdassa määriteltäisiin riippumaton hallinnointiorganisaatio. Riippumattomalla 
hallinnointiorganisaatiolla tarkoitettaisiin oikeushenkilöä, jonka tehtävät ovat samat kuin yh-
teishallinnointiorganisaation mutta joka on voittoa tavoitteleva yhteisö eikä ole oikeudenhalti-
joiden omistuksessa tai määräysvallassa.

Direktiivin 16 johdantokappaleen mukaan audiovisuaalisen alan tuottajat, levytuottajat ja lähe-
tystoiminnan harjoittajat lisensioivat omia oikeuksiaan tietyissä tapauksissa yhdessä esimer-
kiksi esittäjien niille erikseen neuvoteltujen sopimusten pohjalta siirtämien oikeuksien kanssa 
ja toimivat oman etunsa mukaisesti. Kirjojen, musiikin ja lehtien julkaisijat lisensioivat oike-
uksia, jotka on siirretty niille erikseen neuvoteltujen sopimusten pohjalta, ja toimivat oman 
etunsa mukaisesti. Näin ollen audiovisuaalisen alan tuottajia, levytuottajia, lähetystoiminnan 
harjoittajia ja julkaisijoita ei olisi pidettävä riippumattomina hallinnointiorganisaatioina. 
Myöskään teosten tekijöiden ja esittäjien managereja ja edustajia, jotka edustavat oikeuden-
haltijoita näiden suhteissa yhteishallinnointiorganisaatioihin, ei olisi pidettävä riippumattomi-
na hallinnointiorganisaatioina, sillä ne eivät hallinnoi oikeuksia tariffien asettamisen ja lisens-
sien myöntämisen muodossa eivätkä kerää rahaa käyttäjiltä.

Yhteishallinnointiorganisaation ja riippumattoman hallinnointiorganisaation määritelmät vas-
taavat direktiivin 3 artiklassa olevia määritelmiä.

Pykälän 3 kohdassa määriteltäisiin yleiskokous. Säännöksen mukaan yleiskokouksella tarkoi-
tettaisiin yhdistyslain mukaista yhdistyksen kokousta, osuuskuntalain mukaista osuuskunnan 
kokousta, osakeyhtiölain 5 luvun mukaista yhtiökokousta, eurooppaosuuskunnan (SCE) sään-
nöistä annetun Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1435/2003 mukaista eurooppaosuuskunnan ko-
kousta sekä eurooppayhtiötä koskevan Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2157/2001 mukaista 
yhtiökokousta.

Pykälän 4 kohdassa määriteltäisiin oikeudenhaltija. Sillä tarkoitettaisiin sellaista luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on hallussaan tekijänoikeuslaissa tarkoitettu tekijänoikeus tai 
lähioikeus taikka jolla on oikeuksien hyödyntämistä koskevan sopimuksen tai lainsäädännön 
nojalla oikeus osuuteen tekijänoikeuskorvauksista. Oikeudenhaltijana ei kuitenkaan pidettäisi 
yhteishallinnointiorganisaatiota tai riippumatonta hallinnointiorganisaatiota. Määritelmä kattaa 
tekijänoikeuslaissa säädettyjen tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien haltijat. Oikeudenhaltijan 
määritelmä kattaisi myös sellaiset oikeudenhaltijat, joille oikeudet ovat siirtyneet sopimuksin 
tai joiden osalta oikeus korvaukseen perustuu sopimukseen tai lainsäädäntöön. Tällaisia oi-
keudenhaltijoita ovat esimerkiksi kustantajat. Oikeudenhaltijoilla tarkoitettaisiin luonnollisia 
henkilöitä tai oikeushenkilöitä, joille oikeudet ovat siirtyneet kokonaisuudessaan tai osittain.

Määritelmä vastaa direktiivin 3 artiklassa olevaa oikeudenhaltijan määritelmää.

Pykälän 5 kohdassa määriteltäisiin käyttäjä. Käyttäjällä tarkoitettaisiin sellaista luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käyttää tai haluaa käyttää teosta tai muuta suojan kohdetta 
tavalla, joka tekijänoikeuslain mukaan edellyttää oikeudenhaltijoiden lupaa tai oikeudenhalti-
joille suoritettavaa korvausta tai hyvitystä.

Määritelmä perustuu direktiivin 3 artiklassa olevaan käyttäjän määritelmään. Direktiivin mää-
ritelmässä mainitaan erikseen, että käyttäjänä ei pidetä kuluttajaa. Direktiivin mukaisena ku-
luttajana olisi pidettävä henkilöä, joka esimerkiksi katselee tai kuuntelee teosta tai muuta suo-
jan kohdetta eli suorittaa toimenpidettä, joka ei edellytä oikeudenhaltijoiden lupaa.

Pykälän 6 kohdassa määriteltäisiin jäsen. Jäsenellä tarkoitettaisiin oikeudenhaltijaa tai oikeu-
denhaltijoita edustavaa oikeushenkilöä (jäsenyhteisö), joka on yhdistysmuotoisen yhteishal-
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linnointiorganisaation yhdistyksen jäsen, osuuskuntamuotoisen yhteishallinnointiorganisaation 
osuuskunnan jäsen tai osakeyhtiömuotoisen yhteishallinnointiorganisaation osakkeenomistaja. 
Myös toinen yhteishallinnointiorganisaatio voisi olla yhteishallinnointiorganisaation jäsen. 
Esimerkiksi Kopioston jäseninä ovat useimmat suomalaisista yhteishallinnointiorganisaatiois-
ta.

Määritelmä perustuu direktiivin 3 artiklassa olevaan jäsenen määritelmään.

Pykälän 7 kohdassa määriteltäisiin lisenssi. Lisenssillä tarkoitettaisiin lupaa, jolla myönnetään 
käyttöoikeus tekijänoikeudella tai tekijänoikeuden lähioikeudella suojattuun teokseen tai 
muuhun suojan kohteeseen tai sopimusta teoksen tai muun suojan kohteen käytöstä maksetta-
vasta korvauksesta.

Määritelmä kattaa niin tilanteet, jossa lisensiointi perustuu täysin sopimusvapauteen, kuin ti-
lanteet, joissa sopimusvapautta on joltain osin rajoitettu mutta joissa korvauksen suuruudesta 
kuitenkin voidaan neuvotella. Esittävän taiteilijan ja äänitallenteen tuottajan oikeus korvauk-
seen äänitallenteen julkisesta esittämisestä tekijänoikeuslain 47 §:n mukaan on esimerkki täl-
laisesta oikeudesta. Lisensioinnista ei sen sijaan ole kysymys silloin, kun korvauksen tai hyvi-
tyksen määrästä ei ole mahdollista sopia, kuten on tilanne esimerkiksi tekijänoikeuslain 19 §:n 
mukaisen lainauskorvauksen tai 26 a §:n mukaisen kappaleen valmistamisesta yksityiseen 
käyttöön maksettavan hyvityksen osalta.

Pykälän 8 kohdassa määriteltäisiin edustussopimus. Edustussopimuksella tarkoitettaisiin kah-
den yhteishallinnointiorganisaation välistä sopimusta, jolla toinen valtuuttaa toisen hallinnoi-
maan tekijänoikeutta tai tekijänoikeuden lähioikeutta. Edustussopimukset tehdään sellaisten 
yhteishallinnointiorganisaatioiden välillä, jotka edustavat samoja oikeuksien luokkia tai teos-
ten tai muiden suojan kohteiden tyyppejä. Valtuutuksen antavaa organisaatiota kutsuttaisiin 
valtuuttavaksi yhteishallinnointiorganisaatioksi ja valtuutuksen saavaa organisaatiota lisen-
sioivaksi yhteishallinnointiorganisaatioksi. Edustussopimuksia käytetään laajasti huolehti-
maan siitä, että yhteishallinnointiorganisaatio voi tarjota käyttäjille käyttölupia mahdollisim-
man laajaan kansainväliseen repertuaariin. Vastavuoroisesti edustussopimus mahdollistaa kan-
sallisen repertuaarin lisensioimisen kansainvälisillä markkinoilla.

Määritelmä vastaa direktiivin 3 artiklassa olevaa edustussopimuksen määritelmää.

Pykälän 9 kohdassa määriteltäisiin sävellysteoksen verkko-oikeudet. Sävellysteoksen verkko-
oikeuksilla tarkoitettaisiin verkkopalvelun tarjoamiseksi tarvittavia tekijänoikeuslain 2 §:n 
mukaisia oikeuksia. Näihin kuuluvat oikeus valmistaa teoksesta kappale sekä oikeus saattaa 
teos yleisön saataville välittämällä se yleisölle johtimitse tai johtimitta, mihin sisältyy myös 
teoksen välittäminen siten, että yleisöön kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada teos saa-
taviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana.

Sävellysteoksen verkko-oikeuksien määritelmä perustuu direktiivin 3 artiklassa olevaan vas-
taavaan määritelmään.

2 luku. Oikeudenhaltijoiden oikeudet

5 §. Oikeudenhaltijan oikeus valita yhteishallinnointiorganisaatio. Pykälän 1 momentissa sää-
dettäisiin oikeudenhaltijan oikeudesta valtuuttaa suoraan tai välillisesti valitsemansa yhteishal-
linnointiorganisaatio hallinnoimaan valitsemiaan oikeuksia, oikeuksien luokkia tai teosten ja 
muiden suojan kohteiden tyyppejä valitsemillaan maantieteellisillä alueilla riippumatta siitä, 
mihin Euroopan unionin jäsenvaltioon yhteishallinnointiorganisaatio on sijoittautunut, mikä 
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on oikeudenhaltijan kansalaisuus ja mikä on se Euroopan unionin valtio, jossa oikeudenhaltija 
asuu tai johon se on sijoittautunut. Välillisestä valtuutuksesta olisi kysymys esimerkiksi sil-
loin, kun yhteishallinnointia koskeva valtuutus annetaan yhteishallinnointiorganisaation jä-
senyhteisön välityksellä.

Pykälän säännökset perustuvat syrjimättömyysperiaatteelle, jonka mukaan oikeudenhaltijan 
oikeutta valita yhteishallinnointiorganisaatio ei saa rajoittaa oikeudenhaltijan kansalaisuuden 
taikka hänen asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltionsa perusteella. Syrjimättömyysperiaatteen so-
veltaminen ulottuu myös yhteishallinnointiorganisaation jäsenyhteisöön, ellei valtuutuksen an-
taminen suoraan yhteishallinnointiorganisaatiolle ole mahdollista.

Direktiivin 18 johdantokappaleen mukaan yhteishallinnointiorganisaation säännöissä tai yhtiö-
järjestyksessä tulisi varmistaa, että tekijänoikeuden ja lähioikeuksien haltijat voivat hyötyä 
täysin sisämarkkinoista oikeuksiensa kollektiivisessa hallinnoimisessa ja ettei oikeudenhalti-
joiden vapautta käyttää oikeuksiaan rajoiteta tarpeettomasti. Yhteishallinnointiorganisaatio ei 
hallinnointipalvelujaan tarjotessaan saisi myöskään suoraan tai välillisesti syrjiä oikeudenhal-
tijoita näiden kansalaisuuden, asuinpaikan tai sijoittautumispaikan perusteella.

Direktiivin 19 johdantokappaleen mukaan yhteishallinnointiorganisaation hallinnoimat oikeu-
det, oikeuksien luokat tai teosten ja muiden suojan kohteiden tyypit olisi määritettävä kyseisen 
organisaation yleiskokouksessa, jos niitä ei ole määritetty organisaation säännöissä tai yhtiö-
järjestyksessä tai jos niistä ei ole säädetty laissa. Lakiin voidaan rinnastaa esimerkiksi opetus-
ja kulttuuriministeriön tekijänoikeuslain mukaiset hyväksymispäätökset, joilla yhteishallin-
nointiorganisaatio hyväksytään laissa säädetyissä teosten käytön tapauksissa edustamaan tie-
tyn alan Suomessa käytettyjen teosten tekijöitä. Hyväksymispäätöksessä ministeriöllä on 
mahdollisuus asettaa järjestölle ehtoja, jotka sen tulee täyttää. Nämä ehdot voivat liittyä myös 
käytön ja siten lisensioitavien oikeuksien määrittelyyn.

Pykälässä tarkoitetut oikeudet ja oikeuksien luokat, teosten tyypit ja alueet voivat perustua jo-
ko tekijänoikeuslaissa mainittuun oikeuteen, teostyyppiin tai käyttöalueeseen taikka yhteishal-
linnointiorganisaation itse määrittelemiin kategorioihin. Alue voi olla myös maantieteellinen 
alue. Yhteishallinnointiorganisaatiolla voi olla käytössään esimerkiksi ulkomaisten sisarjärjes-
töjensä tai ulkomaisen kattojärjestön kategorisointiin perustuva järjestelmä, joka ei täysin vas-
taa tekijänoikeuslaissa olevaa teostyyppiluetteloa tai laissa säädettyjä yksinoikeuksia. Yhteis-
hallinnointiorganisaatiossa oikeuksien hallinnointi voi lisäksi jakautua käyttöalueiden mu-
kaan, kuten opetus- ja tutkimuskäyttö tai lähetystoiminta.

Direktiivin 19 johdantokappaleen mukaan on tärkeää määrittää oikeudet ja oikeuksien luokat 
niin, että oikeudenhaltijoiden vapaus määrätä teoksistaan ja muusta aineistosta sekä organisaa-
tion kyky hallinnoida tehokkaasti oikeuksia ovat keskenään tasapainossa, kun otetaan huomi-
oon erityisesti organisaation hallinnoimien oikeuksien luokka ja luova ala, jolla organisaatio 
toimii. Tämän tasapainon säilyttämiseksi oikeudenhaltijoiden olisi voitava helposti peruuttaa 
yhteishallinnointiorganisaatiolta oikeutensa tai tiettyyn luokkaan kuuluvat oikeutensa ja hal-
linnoida näitä oikeuksia erikseen tai siirtää niiden hallinnointi osittain tai kokonaan toiselle 
yhteishallinnointiorganisaatiolle tai toiselle yhteisölle tai säätiölle riippumatta yhteishallin-
nointiorganisaation, toisen yhteisön tai säätiön tai oikeudenhaltijan kansalaisuus-, asuin- tai si-
joittautumisjäsenvaltiosta.

Direktiivin mainintaa oikeudenhaltijan oikeudesta valita maantieteellinen alue on mahdollista 
tulkita niin, että oikeudenhaltija voisi valita mahdollisuuden liittyä useaan yhteishallinnointi-
organisaatioon, jolloin kukin yhteishallinnointiorganisaatio maksaisi oikeudenhaltijalle korva-
uksen edustamansa maantieteellisen alueen osalta. Direktiivissä mainitun tasapainoperiaatteen 
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voidaan kuitenkin katsoa mahdollistavan oikeudenhaltijan valinnanvapauden rajoittamisen, jos 
se on objektiivisesti katsoen tarpeellista yhteishallinnoinnin toimivuuden ja markkinoiden te-
hokkaan toiminnan varmistamiseksi. Erityisesti kun kysymys on sävellysteosten verkko-
oikeuksien multiterritoriaalisesta eli usean maantieteellisen alueen kattavasta lisensioinnista, 
josta säädetään direktiivin III osastossa, niin on selvää, että direktiivin tarkoituksena on mah-
dollistaa se, että käyttölupa voidaan saada maantieteellisesti kattavasti yhdestä ja samasta jär-
jestöstä.

Direktiivin 19 johdantokappaleen mukaan on myös mahdollista rajoittaa oikeudenhaltijan oi-
keutta valita yhteishallinnointiorganisaatio säännöksillä pakollisesta kollektiivisesta hallin-
noinnista, jotka ovat yhdenmukaisia unionin lainsäädännön ja unionin ja sen jäsenvaltioiden 
kansainvälisten velvoitteiden kanssa.

Pykälän 2 momentin mukaan valtuutuksen tulee olla nimenomainen ja yksilöity sekä kirjalli-
nen tai muutoin todennettavissa. Säännös edellyttää, että valtuutuksen olemassaolo ja sisältö 
ovat myöhemmin todennettavissa ja että valtuutuksesta ilmenee, mitkä oikeudet tai oikeuksien 
luokat tai teosten tai muiden suojan kohteiden tyypit kuuluvat valtuutuksen piiriin. Nimen-
omaisuusvaatimus merkitsee lisäksi, että valtuutusta ei voida katsoa annetun esimerkiksi jäse-
nyyden perusteella.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin yhteishallinnointiorganisaation velvollisuudesta hallinnoi-
da toimialaansa kuuluvia oikeuksia, oikeuksien luokkia tai teosten ja muiden suojan kohteiden 
tyyppejä, ellei sillä ole objektiivisesti perusteltuja syitä kieltäytyä. Objektiivisesti perusteltu 
syy voisi olla esimerkiksi se, että oikeudenhaltija ei ole julkaissut sellaiseen teoskategoriaan 
kuuluvia teoksia, joka kuuluu yhteishallinnointiorganisaation toimialaan. Esimerkiksi Teostol-
la ei ole velvollisuutta ottaa edustettavakseen kuvataiteen teoksia.

Pykälän 1 ja 3 momentti vastaavat direktiivin 5 artiklan 2 kohtaa. Pykälän 2 momentti vastaa 
direktiivin 5 artiklan 7 kohtaa.

6 §. Kielto asettaa oikeudenhaltijalle tarpeettomia velvoitteita. Pykälässä säädettäisiin, että 
yhteishallinnointiorganisaation tulee toimia niiden oikeudenhaltijoiden etujen mukaisesti, joi-
den oikeuksia se edustaa. Yhteishallinnointiorganisaatio ei saisi myöskään asettaa edustamil-
leen oikeudenhaltijoille velvoitteita, jotka eivät ole tarpeen kyseisten oikeudenhaltijoiden oi-
keuksien ja etujen suojelemiseksi tai näiden oikeuksien hallinnoimiseksi tehokkaasti. Pykälä 
vastaa direktiivin 4 artiklaa.

Pykälän säännökset ilmentävät oikeudenhaltijoiden itsemääräämisoikeuteen ja yhteishallin-
nointiorganisaation perustehtävään liittyvää perusperiaatetta, jonka mukaan yhteishallinnoin-
tiorganisaatio on olemassa oikeudenhaltijoiden etujen valvomiseksi niin, että yhteishallinnoin-
tiorganisaatio ei toiminnallaan saa kuitenkaan rajoittaa oikeudenhaltijoiden itsemääräämisoi-
keutta.

Oikeudenhaltijan itsemääräämisoikeuden ja tekijänoikeuden ja lähioikeuksien yhteishallin-
noinnin toimivuuden ja tehokkuuden välillä tulee vallita tasapaino. Tämä merkitsee sitä, että 
oikeudenhaltijan itsemääräämisoikeus ei ole absoluuttinen, vaan sille voidaan asettaa sellaisia 
rajoituksia, jotka ovat välttämättömiä yhteishallinnoinnin toimivuuden ja tehokkuuden varmis-
tamiseksi. Tältä pohjalta on katsottava, että yhteishallinnointiorganisaation tulee voida määri-
tellä, mitä teoksia tai oikeuksien kategorioita se ottaa yhteishallinnoinnin piiriin. Näin voidaan 
asettaa rajoituksia oikeudenhaltijan vapaudelle itse määritellä teosten tyyppejä, oikeuksien ka-
tegorioita tai käyttöjä, joita se haluaa yhteishallinnoinnin piiriin. Mikäli yhteishallinnointior-
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ganisaatio asettaa oikeudenhaltijan itsemääräämisoikeudelle rajoituksia, sen olisi kyettävä pe-
rustelemaan rajoituksien tarve yhteishallinnoinnin tehokkuuden ja toimivuuden näkökulmasta.

Erityisesti olisi huomioitava, että yhteishallinnointiorganisaatio ei voi asettaa oikeudenhaltijal-
le sellaisia rajoitteita tai edellytyksiä valtuutuksessaan tai jäsenyysehdoissaan, jotka estävät tai 
haittaavat oikeudenhaltijan mahdollisuuksia tehdä työtä tai harjoittaa elinkeinoa. Oikeudenhal-
tijoiden etujen mukaisena ei voida pitää esimerkiksi sitä, että oikeudenhaltijoiden mahdolli-
suuksia lisensioida teoksiaan itse rajoitetaan yhteishallinnointiorganisaation toimesta tai että 
oikeudenhaltijat joutuvat neuvottelemaan yhteishallinnointiorganisaation kanssa omien teos-
tensa käytöstä esimerkiksi oikeudenhaltijan näyttelytoiminnassa tai omien teostensa myynnin 
ja markkinoinnin yhteydessä.

7 §. Oikeudenhaltijan itsenäinen oikeus myöntää lisenssi. Pykälän mukaan oikeudenhaltijalla 
olisi antamansa valtuutuksen estämättä oikeus myös itse myöntää lisenssi valitsemiensa oike-
uksien ja tiettyihin luokkiin kuuluvien oikeuksien tai teosten ja muiden suojan kohteiden 
tyyppien osalta ei-kaupalliseen käyttöön. Pykälä vastaa direktiivin 5 artiklan 3 kohtaa.

Direktiivissä ei määritellä, mitä tarkoitetaan ei-kaupallisella käytöllä. Ei-kaupallisen käytön 
voidaan tulkita tarkoittavan ensisijaisesti sellaista käyttöä, joka tapahtuu muussa kuin ansio-
tarkoituksessa. Itse käyttäjällä ei ole merkitystä ansiotarkoitusta arvioitaessa, vaan esimerkiksi 
yritys voi hyödyntää teoksia myös muussa kuin ansiotarkoituksessa. Ei-kaupallisena käyttönä 
on yleensä pidettävä myös tilannetta, jossa oikeudenhaltija haluaa myöntää käyttöluvan vas-
tikkeetta. Yhteishallinnointiorganisaation intressissä ei yleensä ole myöntää ilmaisia käyttölu-
pia, eikä yhteishallinnointiorganisaation myöskään laajemmassa mittakaavassa voida ajatella 
tällaista tekevän, sillä oikeuksien hallinnointi aiheuttaa yhteishallinnointiorganisaatiolle aina 
kustannuksia.

Direktiivin 19 johdantokappaleen mukaan yhteishallinnointiorganisaatio voi asettaa edellytyk-
siä oikeudenhaltijan itsenäiselle oikeudelle myöntää lisenssejä ei-kaupalliseen käyttöön. Yh-
teishallinnointiorganisaation on direktiivin mukaan ilmoitettava oikeudenhaltijoille tästä va-
linnanmahdollisuudesta ja huolehdittava siitä, että oikeudenhaltijat voivat käyttää tähän liitty-
viä oikeuksiaan mahdollisimman helposti.

Jos oikeudenhaltija on antanut yhteishallinnointiorganisaatiolle ei-yksinomaisen oikeuden 
myöntää käyttölupia, oikeudenhaltija voisi edelleen myöntää myös itsenäisesti luvan käyttää 
teosta. Tällaista järjestelyä olisi aina pidettävä direktiivin mukaisena, sillä se ei rajoita oikeu-
denhaltijan itsenäistä mahdollisuutta myöntää lupia teoksen tai muun suojan kohteen käyttä-
miseen.

Yleensä yhteishallinnointiorganisaatiolle annettu valtuutus perustuu kuitenkin oikeuksien yk-
sinomaiseen siirtämiseen kyseisen yhteishallinnointiorganisaation hallinnoitavaksi. Käytäntö 
perustuu ajatukseen, että yksinomaisuus on tarpeen markkinoiden toimivuuden varmistami-
seksi. Mikäli käyttölupia voitaisiin myöntää eri toimijoiden toimesta ilman keskinäistä koor-
dinaatiota, markkinoiden toimivuus ja käytön valvonta vaikeutuisi.

Näin ollen direktiivin 19 johdantokappaleessa mainittu yhteishallinnointiorganisaation asetta-
ma ”edellytys” voisi tarkoittaa esimerkiksi oikeudenhaltijan velvoittamista ilmoittamaan, ke-
nelle tämä on myöntänyt käyttöluvan ja mitä käyttöä varten. Sen sijaan sallittuna edellytykse-
nä ei voitane pitää sitä, että oikeudenhaltijan tulee peruuttaa valtuutuksensa voidakseen myön-
tää käyttöluvan ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Tämä seuraa direktiivin 5 artiklan 3 kohdan 
suhteesta direktiivin 5 artiklan 4 kohtaan. Mikäli yhteishallinnointiorganisaatio voisi edellyttää 
valtuutuksen peruuttamista, direktiivin 5 artiklan 3 kohdan säännös oikeudenhaltijan itsenäi-
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sestä oikeudesta myöntää käyttölupa ei-kaupalliseen tarkoitukseen ei olisi lainkaan tarpeelli-
nen.

Direktiivi ei sulje pois mahdollisuutta, että yhteishallinnointiorganisaatio määrittelee sen, mil-
tä osin oikeudenhaltijoilla on oikeus myöntää itsenäisesti käyttölupia, sekä siihen liittyvät me-
nettelytavat. Lähtökohtana on pidettävä, että tämä määrittely tulisi tehdä samassa järjestykses-
sä kuin päätös siitä, mitä oikeuksia, oikeuksien luokkia tai teosten ja muiden suojan kohteiden 
tyyppejä yhteishallinnointiorganisaatio hallinnoi.

Tekijänoikeuslaissa säädetyt sopimuslisenssisäännökset eivät sulje pois mahdollisuutta oikeu-
denhaltijoille myöntää käyttölupaa teoksen tai muun suojan kohteen käyttöön, myöskään ei-
kaupalliseen tarkoitukseen. Tekijänoikeuden yhteishallinnointiin perustuva sopimuslisenssi on 
aina toissijainen oikeudenhaltijan suoraan käyttäjälle antamaan käyttölupaan nähden, sillä so-
pimuslisenssijärjestelmän tarkoituksena on mahdollistaa käyttöoikeuksien hankinta tilantees-
sa, jossa oikeudenhaltijoiden suuren määrän takia suora lisensiointi ei ole mahdollista.

Kuten direktiivin 19 johdantokappaleesta ilmenee, säännöksessä on keskeisesti kysymys sel-
laisten toimintatapojen luomisesta yhteishallinnointiorganisaatiossa, jotka mahdollistavat teos-
ten itsehallinnoinnin, ilman että oikeudenhaltija joutuu sen takia peruuttamaan valtuutuksensa 
yhteishallinnointiorganisaatiossa.

8 §. Oikeudenhaltijan oikeus peruuttaa yhteishallinnointia koskeva valtuutus. Pykälän 1 mo-
mentin mukaan oikeudenhaltijalla olisi oikeus peruuttaa yhteishallinnointiorganisaatiolle an-
tamansa valtuutus hallinnoida oikeuksia, oikeuksien luokkia tai teosten ja muiden suojan koh-
teiden tyyppejä osittain tai kokonaan ilmoittamalla tästä yhteishallinnointiorganisaatiolle.

Pykälän 2 momentin ensimmäisen virkkeen mukaan yhteishallinnointiorganisaatio saa asettaa 
valtuutuksen peruuttamiselle kohtuullisen, enintään kuuden kuukauden pituisen irtisanomis-
ajan, tai edellyttää, että valtuutuksen peruuttaminen tulee voimaan sen tilikauden päättyessä, 
jona ilmoitus on annettu. Tällä direktiiviin pohjautuvalla säännöksellä varmistettaisiin, ettei 
kesken tilikauden päättyvä valtuutus aiheuta yhteishallinnointiorganisaatiolle käytännön on-
gelmia ja haittaa.

Momentin toisen virkkeen mukaan yhteishallinnointiorganisaatio ei saisi asettaa valtuutuksen 
peruuttamisen ehdoksi, että peruutuksen kohteena olevien oikeuksien, oikeuksien luokkien tai 
teosten ja muiden suojan kohteiden tyyppien hallinnointi siirretään toiselle yhteishallinnointi-
organisaatiolle, eikä muitakaan kohtuuttomia ehtoja.

Momentin kolmannen virkkeen mukaan valtuutuksen peruuttaminen ei vaikuttaisi ennen irti-
sanomisajan päättymistä tehdyn lisenssisopimuksen ehtoihin, oikeudenhaltijan oikeuteen saa-
da hänelle kuuluvat tekijänoikeuskorvaukset eikä yhteishallinnointiorganisaation velvollisuuk-
siin, jotka liittyvät korvausten hallinnointiin 19—26 §:n ja 49 §:n mukaisesti tai yhteishallin-
nointiorganisaation 39 §:n mukaiseen velvollisuuteen antaa tietoa edustamastaan teosvalikoi-
masta. Yhteishallinnointiorganisaatiolla olisi myös velvollisuus tarjota oikeudenhaltijalle 
64 §:n mukainen mahdollisuus valittaa yhteishallinnointiorganisaatiolle sen toiminnasta.

Valtuutuksen peruuttamiseen sovellettaisiin samoja periaatteita kuin valtuuttamiseen, eli oi-
keudenhaltijan tulisi voida peruuttaa valtuutus joko kokonaan tai yhteishallinnointiorganisaa-
tion tarjoamien mahdollisuuksien pohjalta osittain. Jos valtuutus peruutettaisiin osittain, yh-
teishallinnointiorganisaation olisi edelleen kyettävä osoittamaan, miltä osin valtuutus on edel-
leen voimassa.
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Pykälällä vahvistetaan lähtökohta, jonka mukaan suora lisensiointi on aina ensisijainen oike-
uksien kollektiiviseen lisensiointiin nähden. Näin ollen oikeudenhaltijalla tulisi aina olla mah-
dollisuus itse määrätä teoksensa käyttölupien myöntämisestä.

Koska valtuutuksen peruuttamisella ei olisi vaikutusta ennen irtisanomisajan päättymistä teh-
tyjen lisenssisopimusten ehtoihin, 1 momentin säännöksillä varmistettaisiin, että yhteishallin-
nointiorganisaatio ei syyllisty sopimusrikkomukseen sellaista käyttäjää kohtaan, jolle se on 
myöntänyt käyttöoikeuden teokseen.

Pykälän 3 momentin mukaan pykälän 1 ja 2 momentin säännöksiä sovellettaisiin myös yhteis-
hallinnointiorganisaation jäsenyhteisöön, jonka välityksellä on annettu valtuutus hallinnoida 
oikeuksia oikeudenhaltijoiden yhteiseen lukuun.

Suomessa on varsin yleistä, että jäsenyhteisöt keräävät valtuutukset. Jäsenyhteisö joko hoitaa 
valtuutuksien keräämisen yhteishallinnointiorganisaation puolesta ja välittää valtuutukset 
eteenpäin yhteishallinnointiorganisaatiolle tai pitää valtuutukset itsellään. Jälkimmäisessä ta-
pauksessa jäsenyhteisö sopii yleensä yhteishallinnointiorganisaation kanssa siitä, mitä oikeuk-
sia se siirtää yhteishallinnointiorganisaation hallinnoitavaksi. Tällöin osa valtuutuksesta jää jä-
senyhteisön haltuun. Koska pykälässä viitataan oikeudenhaltijan oikeuteen peruuttaa yhteis-
hallinnointiorganisaatiolle antamansa valtuutus, ilman nimenomaista säännöstä voisi jäädä 
epäselväksi, koskevatko pykälän säännökset myös jäsenyhteisöä, joka kerää valtuutukset.

Direktiivissä valtuutuksella on ratkaiseva merkitys; sen nojalla yhteisö tai säätiö hallinnoi oi-
keudenhaltijalle kuuluvaa omaisuutta. Kysymys on tältä osin myös oikeudenhaltijan omaisuu-
den suojasta. Jos pykälän säännökset eivät koskisi yhteishallinnointiorganisaation jäsenyhtei-
söä, oikeudenhaltijan keskeisimpiä direktiivin mukaisia oikeuksia voitaisiin ohittaa. Säännös 
on siksi tarpeen ulottaa nimenomaisesti myös yhteishallinnointiorganisaation jäsenyhteisöön, 
jonka kautta oikeudenhaltija suoraan tai välillisesti valtuuttaa yhteishallinnointiorganisaation 
hallinnoimaan oikeuksiaan.

Pykälä perustuu direktiivin 5 artiklan 4 kohtaan.

9 §. Oikeudenhaltijan oikeus saada tieto valtuutukseen liittyvistä oikeuksistaan ja valtuutuksen 
peruuttamisen ehdoista. Pykälässä säädetään direktiivin mukaisesti tiedoista, jotka oikeuden-
haltijalle tulee antaa ennen kuin oikeudenhaltija antaa valtuutuksen oikeuksiensa yhteishallin-
nointia varten.

Pykälän mukaan yhteishallinnointiorganisaation tai sen puolesta valtuutuksen vastaanottavan 
yhteisön tai säätiön tulisi ennen valtuutuksen antamista antaa oikeudenhaltijalle tieto tämän 
oikeudesta valita, mitä oikeuksia, oikeuksien luokkia tai teosten ja muiden suojan kohteiden 
tyyppejä hän haluaa antaa yhteishallinnointiorganisaation hallinnoitavaksi (5 §:n 1 momentti), 
oikeudenhaltijan oikeudesta myöntää itse lupa teoksen tai muun suojan kohteen ei-
kaupalliseen käyttöön (7 §), oikeudesta peruuttaa valtuutus (8 §:n 1 momentti) sekä mahdolli-
sista edellytyksistä tai rajoituksista, jotka koskevat oikeudenhaltijan valinnanvapautta tai val-
tuutuksen peruuttamista sekä tieto siitä, että valtuutuksen peruuttaminen ei vaikuta oikeuden-
haltijan oikeuteen saada hänelle kuuluvat tekijänoikeuskorvaukset (8 §:n 2 momentti). Jotta 
tiedon antaminen voidaan todentaa, on tieto käytännössä annettava kirjallisesti. Mikäli yhteis-
hallinnointiorganisaatio ei ole määritellyt, minkälaista kategorisointia se aikoo tehdä oikeuksi-
en yhteishallinnointia varten, riittää tämän lain mukaisen velvoitteen täytäntöön panemiseksi 
tältä osin se, että yhteishallinnointiorganisaatio tiedottaa oikeudenhaltijalle tämän mahdolli-
suudesta antaa tarkkarajainen valtuutus ja mahdollisuudesta peruuttaa antamansa valtuutus 
osittain tai kokonaan.
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Hyvän tavan mukainen käytäntö olisi, että valtuutuksen peruuttamista koskevan tiedon anta-
misen yhteydessä yhteishallinnointiorganisaatio ilmoittaisi, että tieto valtuutuksen peruuttami-
seen liittyvästä menettelystä on luettavissa yhteishallinnointiorganisaation verkkosivuilta. 
Velvollisuudesta julkaista yhteishallinnointiorganisaation verkkosivuilla tietoa valtuutuksen 
peruuttamiseen liittyvistä ehdoista säädettäisiin lain 40 §:ssä.

Lain 69 §:n siirtymäsäännöksissä säädettäisiin lisäksi, että jos valtuutus on annettu ennen tä-
män lain voimaantuloa, yhteishallinnointiorganisaation olisi annettava sanottu selvitys oikeu-
denhaltijalle viimeistään 10 päivänä lokakuuta 2016.

Pykälä ja siihen liittyvä määräaika perustuvat direktiivin 5 artiklan 8 kohtaan.

10 §. Oikeudenhaltijan asiointiin liittyvät oikeudet. Pykälän 1 momentissa turvattaisiin oikeu-
denhaltijoiden mahdollisuus asioida yhteishallinnointiorganisaation kanssa ja saada laissa tar-
kemmin säädetyt tiedot valintansa mukaan suomeksi tai ruotsiksi. Säännöksen tarkoituksena 
on turvata yhteishallinnointiin liittyvien peruspalveluiden ja -tietojen saatavuus Suomen kan-
salliskielillä eli suomen ja ruotsin kielellä. Oikeudenhaltijoiden etujen turvaamiseksi on tärke-
ää, että tieto valtuutuksen ja valtuutuksen peruuttamisen ehdoista on saatavilla molemmilla 
kielillä. Lisäksi yhteishallinnointiorganisaatiolla olisi velvollisuus toimittaa oikeudenhaltijalle 
9 §:n mukaiset tiedot tämän oikeuksista suhteessa yhteishallinnointiorganisaatioon, 39 §:n 
mukainen tieto siitä, mitä teoksia, oikeuksia ja maantieteellisiä alueita yhteishallinnointiorga-
nisaatio edustaa sekä 25 §:ssä säädetyt tilityksen yhteydessä annettavat tiedot suomeksi tai 
ruotsiksi oikeudenhaltijan asiointikieltä koskevan valinnan mukaisesti.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että yhteishallinnointiorganisaation tulee tarjota oikeu-
denhaltijalle mahdollisuus asioida sähköisesti sen kanssa. Momentti perustuu direktiivin 6 ar-
tiklan 4 kohtaan ja 7 artiklan 1 kohtaan.

Oikeutta sähköiseen asiointiin on pidetty tärkeänä, jotta oikeudenhaltijan oikeus valita yhteis-
hallinnointiorganisaatio voisi toteutua käytännössä. Jos oikeudenhaltija asuisi eri maassa kuin 
mihin yhteishallinnointiorganisaatio on sijoittautunut, eikä yhteishallinnointiorganisaatio tar-
joaisi lainkaan mahdollisuutta asioida sen kanssa etäyhteydellä, ei oikeudenhaltijalla olisi 
mahdollisuutta saada palvelua asianmukaisella tavalla.

Sähköisellä asioinnilla tarkoitetaan sitä, että yhteishallinnointiorganisaatioon tulee voida olla 
yhteydessä vähintään puhelimitse ja sähköpostitse. Yhteishallinnointiorganisaatiot voisivat 
luonnollisesti tarjota oikeudenhaltijoille myös edistyksellisempiä sähköisiä asiointimahdolli-
suuksia.

Säännös koskisi sekä sellaista oikeudenhaltijaa, joka on valtuuttanut yhteishallinnointiorgani-
saation edustamaan oikeuksiaan, että sellaista oikeudenhaltijaa, jonka oikeudet ovat siirtyneet 
yhteishallinnointiorganisaation hallinnoitavaksi lain nojalla.

3 luku. Jäsenen oikeudet ja päätösvalta yhteishallinnointiorganisaatiossa

11 §. Oikeus päästä yhteishallinnointiorganisaation jäseneksi. Pykälässä säädettäisiin yhteis-
hallinnointiorganisaation jäsenyyden perusteista yleisellä tasolla.

Pykälän 1 momentin mukaan yhteishallinnointiorganisaation sääntöihin tai yhtiöjärjestykseen 
tulisi sisällyttää edellytykset, joiden mukaisesti oikeudenhaltija tai oikeudenhaltijoita edustava 
yhteisö tai säätiö on hyväksyttävä yhteishallinnointiorganisaation jäseneksi. Yleiskokouksella 
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olisi toimivalta määritellä jäsenyysehdot, mikäli jäsenyysehtoja ei ole määritelty tyhjentävästi 
säännöissä tai yhtiöjärjestyksessä.

Säännöillä tarkoitetaan yhdistyslain, osuuskuntalain tai eurooppaosuuskuntalain mukaisia yh-
teisön sääntöjä. Yhtiöjärjestyksellä tarkoitetaan osakeyhtiölain tai eurooppayhtiölain mukaista 
yhtiöjärjestystä.

Jäsenyyttä koskevissa direktiivin säännöksissä (8—10 artikla) jäsenellä tarkoitetaan käytän-
nössä yhdistyksen tai osuuskunnan tai eurooppaosuuskunnan äänioikeutettua jäsentä, taikka 
osakeyhtiön tai eurooppayhtiön äänioikeutettua osakkeenomistajaa. Tämä tulkinta perustuu di-
rektiivin määritelmään, jonka mukaan yhteishallinnointiorganisaation tulee olla jäsentensä 
määräysvallassa ja jäsenellä tarkoitetaan yhteishallinnointiorganisaation jäsenyysvaatimukset 
täyttävää ja jäseneksi hyväksymää oikeudenhaltijaa tai yhteisöä, joka edustaa oikeudenhalti-
joita. Direktiivin 8 artiklan 9 kohta edellyttää lisäksi, että yhteishallinnointiorganisaation kai-
killa jäsenillä on oltava oikeus osallistua jäsenten yleiskokoukseen ja käyttää äänioikeuttaan 
siellä. Huomioon on otettava myös direktiivin tavoite varmistaa oikeudenhaltijoiden vaiku-
tusmahdollisuuksia yhteishallinnointiorganisaation päätöksentekoon.

Säätiöllä ei ole jäseniä, minkä vuoksi 11 §:n säännöksiä ei sovellettaisi säätiömuotoisiin yh-
teishallinnointiorganisaatioihin. Oikeudenhaltijoiden etujen valvonnasta säätiömuotoisissa yh-
teishallinnointiorganisaatioissa ehdotetaan säädettäväksi lain 16 §:ssä.

Yhdistyslain 10 §:n mukaan yhdistyksen jäsenenä voi olla yksityinen henkilö, yhteisö tai sää-
tiö. Suomessa tekijänoikeusjärjestöjen jäseninä ovat toisinaan yksityiset henkilöt tai yritykset, 
kuten Teostossa, tai eri oikeudenhaltijaryhmiä edustavat yhdistykset, kuten Gramexissa ja Ko-
piostossa. Ehdotettavan lain säännökset jäsenen oikeudesta ja päätösvallasta yhteishallinnoin-
tiorganisaatiossa eivät koskisi jäseniä, joilla ei ole äänioikeutta yhdistyksen sääntöjen mukaan, 
kuten kannatusjäsenien tai kunniajäsenien osalta saattaa olla asian laita.

Osuuskuntalaki lähtee siitä, että osuuskunnan jäsenet käyttävät osuuskunnassa äänioikeutta, 
kun taas osuuksien tai osakkeiden omistajat eivät ole äänioikeutettuja. Jäsenenä pidettäisiin si-
ten osuuskunnan äänioikeutettua jäsentä, eivätkä ehdotettavan lain säännökset jäsenen äänioi-
keudesta koskisi sellaista osuuden tai osakkeen omistajaa, joka ei ole osuuskunnan äänioikeu-
tettu jäsen.

Osakeyhtiölain 3 luvun 1 §:n mukaan osakeyhtiön kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläi-
set oikeudet. Yhtiöjärjestyksessä voidaan kuitenkin määrätä, että yhtiössä on tai voi olla oike-
uksiltaan tai velvollisuuksiltaan toisistaan poikkeavia osakkeita. Tällöin yhtiöjärjestyksestä on 
käytävä ilmi osakkeiden väliset erot. Yhtiöjärjestyksessä voidaan lisäksi määrätä edellytyksis-
tä ja menettelystä, joita noudattaen osakkeita voidaan muuntaa toisenlajisiksi (muuntolause-
ke).

Osakkeen omistajana voi olla oikeushenkilö tai fyysinen henkilö. Toisin kuin yhdistyksen jä-
senyys osakkeita voidaan lähtökohtaisesti luovuttaa toiselle, ellei sitä ole yhtiöjärjestyksessä 
rajoitettu. Oikeudenhaltijoiden intressien suojaamiseksi yhteishallinnointiorganisaation yhtiö-
järjestyksessä voi olla lauseke, jolla rajoitetaan osakkeiden luovuttamista tai jolla mahdolliste-
taan omien osakkeiden lunastaminen.

Pykälän 2 momentin mukaan jäsenyysehtojen olisi perustuttava objektiivisiin, avoimiin ja syr-
jimättömiin kriteereihin.
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Direktiivin 22 johdantokappaleen mukaan tällä pyritään varmistamaan, että yhteishallinnointi-
organisaatiot toimivat edustamiensa oikeudenhaltijoiden etujen mukaisesti. Edellyttämällä, et-
tä oikeudenhaltijoilla on oikeus suoraan tai välillisesti päästä yhteishallinnointiorganisaation 
jäseneksi, voidaan varmistaa oikeudenhaltijoiden vaikutusmahdollisuudet organisaatiossa.

Ehdotettava säännös merkitsee sitä, että yhteishallinnointiorganisaation jäsenyyskriteerien tu-
lisi olla julkilausuttuja. Direktiivin tarkoitusta ajatellen syrjivänä voitaisiin pitää esimerkiksi 
kriteeriä, joka rajoittaisi jäsenyyttä henkilön kansalaisuuden tai asuinpaikan perusteella. Sen 
sijaan syrjivänä ei voitaisi pitää esimerkiksi jäsenehtoa, joka edellyttää, että jäseneksi hakevan 
tulisi osoittaa olevansa yhteishallinnointiorganisaation toimialaan kuuluvan teostyypin oikeu-
denhaltija.

Jos yhdistys on hyväksynyt jäseneksi hakijan, joka ei täytä säännöissä asetettuja edellytyksiä, 
kysymys on pätemättömästä yhdistyksen päätöksestä. Sitä voidaan moittia yhdistyslain 
32 §:ssä säädetyllä tavalla. Pätemättömyys poistuu, jos moitteenvaraisuuteen ei asianmukai-
sesti vedota laissa asetetussa määräajassa. Jäsentä ei voida myöhemmin erottaa sillä perusteel-
la, ettei hän ollut täyttänyt jäsenyyttä hyväksyttäessä säännöissä asetettuja jäsenedellytyksiä. 
Uusilla jäsenyysehdoilla ei ole myöskään vaikutusta ennen jäsenyysehdon voimaantuloa hy-
väksyttyjen jäsenten asemaan.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että tapauksissa, joissa yhteishallinnointiorganisaatio kiel-
täytyy hyväksymästä jäsenyyspyyntöä, sen olisi toimitettava oikeudenhaltijalle päätöksensä 
perusteluineen kirjallisesti kohtuullisessa ajassa.

Oikeudenhaltijan tulee direktiivin 33 artiklan mukaan voida valittaa tai vaatia oikaisua yhteis-
hallinnointiorganisaation päätöksestä yhteishallinnointiorganisaation määrittelemän tai suo-
raan lakiin perustuvan tehokkaan ja nopean menettelyn mukaisesti. Tällainen menettely sisäl-
tyy myös Euroopan neuvoston asetukseen 1435/2003 eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä, 
jonka 14 artiklassa säädetään, että hylätyksi tulleet jäsenehdokkaat voivat hakea muutosta siltä 
osuuskunnan kokoukselta, joka pidetään jäsenhakemuksen tekemisen jälkeen.

Mikäli menettely rikkoisi yhdenvertaisuuslakia (1325/2014), olisi oikeudenhaltijalla oikeus 
viedä asia yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Yhdenvertaisuuslakia sovelletaan niin julki-
sessa kuin yksityisessä toiminnassa, ja se koskee näin myös yhteishallinnointiorganisaatioiden 
toimintaa. Yhdenvertaisuuslain mukaisesta syrjinnästä voidaan tuomita hyvitys. Sen sijaan 
tuomioistuin ei voisi määrätä yhdistystä hyväksymään jäsenhakemusta.

Kun kysymys on laajakantoisesta tai periaatteellisesti tärkeästä asiasta, oikeudenhaltijalla olisi 
lisäksi mahdollisuus valittaa asiasta tämän lain noudattamista valvovalle viranomaiselle, joka 
voisi ryhtyä lain 60 §:n mukaisesti toimenpiteisiin syrjinnän estämiseksi.

Pykälä perustuu direktiivin 6 artiklan 2 kohtaan.

12 §. Oikeus osallistua yhteishallinnointiorganisaation päätöksentekoon. Pykälässä säädettäi-
siin jäsenen mahdollisuudesta osallistua yhteishallinnointiorganisaation päätöksentekoon te-
hokkaalla tavalla. Pykälän 1 momentin mukaan yhteishallinnointiorganisaation säännöissä tai 
yhtiöjärjestyksessä olisi määrättävä asianmukaisista ja tehokkaista menetelmistä, joiden avulla 
sen jäsenet voivat osallistua organisaation päätöksentekoprosessiin. Näihin menetelmiin kuu-
luu lähtökohtaisesti myös etäosallistumismahdollisuuksien turvaaminen. Lisäksi säädettäisiin 
että eri oikeudenhaltijaryhmiin kuuluvien jäsenten olisi oltava tasapuolisesti ja tasapainoisesti 
edustettuina päätöksentekoprosessissa.
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Pykälän 1 momentti perustuu direktiivin 6 artiklan 3 ja 4 kohtaan.

Säännöksellä on tarkoitus vahvistaa periaatetta, jonka mukaan jäsenet käyttävät yhteishallin-
nointiorganisaatiossa ylintä päätösvaltaa ja jonka mukaan päätöksentekoprosessien tulee olla 
selkeitä, asiallisia ja julkilausuttuja, jotta jäsenten oikeus osallistua päätöksentekoon voisi to-
teutua tehokkaasti. Päätöksentekomahdollisuuksien turvaamiseen liittyy tältä osin myös mah-
dollisuus etäosallistumiseen, silloin kun se on tarpeen osallistumisen varmistamiseksi.

Lähtökohtaisesti yhdistyksissä ja osuuskunnissa kullakin jäsenellä on yksi ääni, ellei säännöis-
sä ole toisin määrätty. Osakeyhtiöissä osake tuottaa yhden äänen, ellei yhtiöjärjestyksessä ole 
määrätty, että osakkeilla on erisuuruinen äänimäärä tai että osakkeet muutoin poikkeavat toi-
sistaan niihin liittyvien oikeuksien tai velvollisuuksien osalta. Yhtiöjärjestykseen otettu mää-
räys, joka asettaa jäsenet eriarvoiseen asemaan äänimäärän osalta, olisi sallittu, mikäli ääni-
määrän eriarvoisuudelle on eri oikeudenhaltijoita edustavien jäsenten oikeutettuja etuja ajatel-
len hyväksyttävät perusteet.

Direktiivin 22 johdantokappaleen mukaan joillakin yhteishallinnointiorganisaatioilla on eri jä-
senluokkia, jotka voivat edustaa erilaisia oikeudenhaltijoita, kuten tuottajia ja esittäjiä. Näihin 
eri luokkiin kuuluvien jäsenten olisi oltava tasapuolisesti ja tasapainoisesti edustettuina pää-
töksentekoprosessissa. Direktiivi sallii siten positiivisen syrjinnän, jolla suojellaan vähemmis-
tössä olevan, tiettyä oikeudenhaltijaryhmää edustavan jäsenryhmän etuja.

Tiettyyn oikeudenhaltijaluokkaan kuuluvien jäsenten määrä voi olla pieni, mutta sen osuus te-
kijänoikeuskorvauksista suuri. Tällaisessa tapauksessa enemmistö, esimerkiksi esittäviä taitei-
lijoita edustava jäsenryhmä, voisi määrätä äänten enemmistöllään organisaation asioista harva-
lukuisemman, esimerkiksi tuottajia edustavan jäsenryhmän vahingoksi, vaikka tuottajia edus-
tavan jäsenryhmän osuus tekijänoikeuskorvauksista merkittävästi ylittäisi henkilöjäsenten yh-
teenlasketun osuuden tekijänoikeuskorvauksista. Tasapuolisen ja tasapainoisen edustavuuden 
vaatimuksen tarkoituksena on estää tällaisen tilanteen syntyminen.

Osakeyhtiön osakkeet voidaan yleensä luovuttaa vapaasti, mikä voi olla ongelmallista oikeu-
denhaltijoiden etujen toteutumisen näkökulmasta. Osakeyhtiömuotoisessa yhteishallinnointi-
organisaatiossa olisi oikeudenhaltijoita edustavien jäsenten intressien suojelemiseksi perustel-
tua rajoittaa erityisesti äänioikeutettujen osakkeiden luovuttamista sellaisille luonnollisille 
henkilöille tai oikeushenkilöille, jotka eivät ole tai eivät edusta oikeudenhaltijoita tai jotka 
kuuluvat toiseen oikeudenhaltijaryhmään. Tämä olisi mahdollista toteuttaa osakeyhtiölain 3 
luvun 7 §:ssä tarkoitetulla lunastuslausekkeella.

Velvollisuus määrätä jäsenen äänioikeuden käyttämisestä säännöissä tai yhtiöjärjestyksessä si-
sältää sen, että säännöistä tai yhtiöjärjestyksestä tulee ilmetä, käyttääkö päätösvaltaa ja miltä 
osin valtuutettujen kokous, mahdolliset rajoitukset jäsenen oikeudessa käyttää asiamiestä ja 
syy asiamiehen käyttämisen rajoittamiseen sekä yhteishallinnointiorganisaatiossa sovellettava 
menettely jäsenen osallistumiseksi yhteishallinnointiorganisaation päätöksentekoon esimer-
kiksi tietoliikenneyhteyden avulla. Säännöistä tai yhtiöjärjestyksestä tulisi myös ilmetä, jos 
äänioikeuden käyttäminen edellyttää, että jäsenen tai tämän asiamiehen osallistumisesta yleis-
kokoukseen on ilmoitettava etukäteen, sekä mahdolliset muut menettelylliset edellytykset ää-
nioikeuden käyttämiselle.

Yhdistyslaki, osakeyhtiölaki ja osuuskuntalaki antavat mahdollisuuden etäosallistumiseen or-
ganisaation päätöksentekoon, eli oikeuden sisällyttää sääntöihin tai yhtiöjärjestykseen määrä-
ys, jonka mukaan jäsen voi osallistua yleiskokoukseen postin, tietoliikenneyhteyden tai muun 
teknisen apuvälineen avulla. Direktiivi asettaa kuitenkin yhteishallinnointiorganisaatioille vel-
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vollisuuden mahdollistaa jäsenten etäosallistuminen yleiskokoukseen. Direktiivin säännöksen 
tarkoituksena on varmistaa, että jäsenet pystyvät osallistumaan tehokkaalla tavalla yhteishal-
linnointiorganisaation päätöksentekoon myös silloin, kun jäsenen asuin- tai sijoittautumisval-
tio on eri kuin yhteishallinnointiorganisaation sijoittautumisvaltio. Tietoliikenneyhteyden tai 
muun teknisen apuvälineen avulla tapahtuva osallistuminen voisi olla esimerkiksi kokouksen 
reaaliaikainen lähetys, reaaliaikainen kaksisuuntainen viestintäyhteys, jonka avulla muualla 
olevat jäsenet voivat osallistua yleiskokoukseen, tai mekanismi äänten antamiseksi joko ennen 
kokousta tai sen aikana ilman, että on tarpeen nimetä kokouksessa henkilökohtaisesti läsnä 
oleva asiamies.

Kun yhteishallinnointiorganisaatio antaa jäsenilleen mahdollisuuden osallistua organisaation 
päätöksentekoon tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, olisi sovelletta-
va myös muussa laissa olevia edellytyksiä etäosallistumiselle. Näin ollen yhdistyslain, osake-
yhtiölain ja osuuskuntalain säännöksiä etäosallistumisen mainitsemisesta kokouskutsussa sekä 
yleisiä edellytyksiä etäosallistumiselle sovellettaisiin myös yhteishallinnointiorganisaatiossa 
tapahtuvaan päätöksentekoon.

Osuuskuntalain 5 luvun 17 §:n 2 momentin mukaan etäosallistumisen edellytyksenä on, että 
osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa osuuskunnan 
kokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla. Lisäksi kokouskutsussa olisi 
mainittava etäosallistumisen mahdollisuudesta, sen käyttämisen edellytyksistä, siihen liittyvis-
tä jäsenen puhevallan käyttämisen mahdollisista rajoituksista sekä siinä noudatettavasta me-
nettelystä. Pykälän 3 momentin mukaan säännöissä voidaan määrätä, että osuuden tai osak-
keen omistaja saa osallistua kokoukseen vain 2 momentissa tarkoitetulla tavalla postin tai tek-
nisen apuvälineen avulla. Osakeyhtiölaissa on osuuskuntalain säännöstä vastaava säännös.

Direktiivi tai tämän lain säännökset eivät estä sellaisen määräyksen ottamista osuuskunnan tai 
osakeyhtiön sääntöihin tai yhtiöjärjestykseen, joka rajoittaisi jäsenen mahdollisuuksia osallis-
tua yleiskokoukseen fyysisesti. Sen sijaan yhdistyslaissa lähtökohtana on pidetty, että jäsenel-
lä tulisi aina olla oikeus olla fyysisesti läsnä yleiskokouksessa, eikä tätä oikeutta lähtökohtai-
sesti voida rajoittaa.

Pykälässä ei otettaisi kantaa siihen, missä asioissa tai millä tavoin etäosallistuminen tulee jär-
jestää. Lähtökohtana on pidettävä, että yhteishallinnointiorganisaatio itse päättää siitä, missä 
laajuudessa ja miten etäosallistuminen mahdollistetaan. Jäsenen mahdollisuus osallistua te-
hokkaalla tavalla päätöksentekoon on varmistettava. Yhteishallinnointiorganisaation olisi 
mahdollistettava etäosallistuminen, ellei mahdollisuutta etäosallistumiseen voida pitää ilmei-
sen tarpeettomana. Lisäksi edellytettäisiin, että menettely täyttää muussa laissa olevat edelly-
tykset, kuten osallistumisoikeuden ja ääntenlaskennan oikeellisuuden selvittämisen. Esimer-
kiksi tilanteessa, jossa yhteishallinnointiorganisaation jäseninä olevat jäsenyhteisöt ovat sijoit-
tautuneet Helsinkiin, mihin myös yhteishallinnointiorganisaatiot ovat sijoittautuneet, ei etä-
osallistumisen mahdollistamiselle liene tarvetta.

Pykälän 2 momentin ensimmäisessä virkkeessä säädettäisiin, että jäsenellä on oikeus valtuut-
taa asiamies, joka voi olla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, osallistumaan yleiskokouk-
seen ja äänestämään siellä puolestaan. Jäsenen oikeutta käyttää asiamiestä voitaisiin rajoittaa 
vain erityisestä syystä. Ehdotettava säännös perustuu direktiivin 8 artiklan 10 kohdan 1 ala-
kohtaan.

Asiamiehen käyttämistä voitaisiin yhteishallinnointiorganisaation sääntöihin tai yhtiöjärjes-
tykseen otetulla määräyksellä direktiivin mukaisesti rajoittaa eturistiriitojen välttämiseksi. 
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Näin säännöissä tai yhtiöjärjestyksessä voitaisiin esimerkiksi kieltää toiseen oikeudenhaltija-
kategoriaan kuuluvan henkilön valtuuttaminen toimimaan asiamiehenä.

Koska direktiivin lähtökohtana on laaja oikeus käyttää asiamiestä, asiamiehen käyttämistä voi-
taisiin rajoittaa vain erityisistä syistä ja siten, että rajoitukset eivät vaikuta jäsenten asianmu-
kaiseen ja tehokkaaseen osallistumiseen yhteishallinnointiorganisaation päätöksentekoproses-
siin. Mikäli jäsenen mahdollisuutta käyttää asiamiestä rajoitetaan säännöissä tai yhtiöjärjes-
tyksessä, rajoitus olisi perusteltava.

Yhdistyslain 25 §:n mukaan yksityinen henkilö ei voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen väli-
tyksellä, ellei säännöissä ole niin määrätty. Yhdistysmuotoisissa yhteishallinnointiorganisaati-
oissa olisi nyt ehdotettavan säännöksen vuoksi otettava sääntöihin määräykset äänioikeuden 
käyttämisestä asiamiehen välityksellä.

Osakeyhtiölain 5 luvun 8 §:n mukaan asiamiehen oikeutta edustaa useita osakkeenomistajia ei 
saa rajoittaa.

Ehdotettavan lain 3 §:n etusijaisen soveltamisen mukaisesti voitaisiin osakeyhtiömuotoisessa 
yhteishallinnointiorganisaatiossa rajoittaa asiamiehen käyttämistä yhtiöjärjestykseen otetulla 
määräyksellä, sikäli kun siihen olisi 12 §:n 2 momentin mukainen erityinen syy. Osakeyhtiö-
lain 5 luvun 8 § perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/36/EY osak-
keenomistajien eräiden oikeuksien käyttämisestä julkisesti noteeratuissa yhtiöissä 10 artiklaan, 
jossa sallitaan rajoitukset asiamiehenä toimimiselle eturistiriitatilanteissa. Ehdotettavan sään-
nöksen on katsottava olevan yhdenmukainen mainitun direktiivin säännösten kanssa. Ehdotet-
tavalla säännöksellä ei näin olisi vaikutusta muussa laissa olevaan säännökseen, jolla rajoite-
taan äänivallan käyttöä esteellisyyden johdosta, koska esteellisyyttä voidaan pitää ehdotuksen 
12 §:n 2 momentin mukaisena erityisenä syynä.

Osuuskuntalain 5 luvun 9 §:n mukaan jäsen saa käyttää oikeuttaan osuuskunnan kokouksessa 
myös asiamiehen välityksellä, jollei säännöissä rajoiteta sitä. Osuuskuntalain mukaan muussa 
osuuskunnassa kuin pörssiosuuskunnassa asiamies voi samanaikaisesti edustaa enintään kol-
mea jäsentä, jollei säännöissä määrätä toisin. Ehdotettava säännös poikkeaisi siten osuuskunta-
lain olettamasta. Tästä seuraisi, että osuuskuntaan ei sovellettaisi osuuskuntalain 5 luvun 9 §:n 
mukaista olettamaa ja että asiamiehen käyttämistä koskevat mahdolliset rajoitukset perustelui-
neen tulisi kirjata osuuskunnan yhtiöjärjestykseen.

Pykälän 2 momentin jälkiosassa säädettäisiin, että asiamiehen valtakirja on voimassa vain yh-
dessä yleiskokouksessa. Tällä estettäisiin jäsentä antamasta pysyvää valtuutusta asiamiehelle. 
Asiamiehellä olisi yleiskokouksessa samat oikeudet kuin hänet nimenneellä jäsenellä. Asia-
mies äänestäisi hänet nimenneen jäsenen antamien ohjeiden mukaisesti. Säännökset vastaavat 
tältä osin direktiivin 8 artiklan 10 kohdan 3 alakohtaa.

Asiamiehenä ei pidettäisi yhteisön tai säätiön edustajaa taikka vajaavaltaisen edunvalvojaa. 
Säännösten tarkoituksena on varmistaa jäsenen aktiivinen osallistuminen yhteishallinnointior-
ganisaation päätöksentekoon. Ehdotetun säännöksen mukaisesti asiamies äänestäisi hänet ni-
menneen jäsenen antamien ohjeiden mukaisesti, minkä johdosta jäsen voisi edellyttää, että 
asiamies antaa selvityksen äänioikeuden käytöstä. Jos asiamies edustaisi useaa jäsentä, asia-
miehellä olisi oikeus äänestää eri tavoin eri jäsenten osalta.

13 §. Yleiskokous. Pykälässä säädettäisiin päätösvallan käyttämisestä yhteishallinnointiorgani-
saation yleiskokouksessa.
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Pykälän 1 momentin mukaan yhteishallinnointiorganisaation kaikilla äänioikeutetuilla jäsenil-
lä olisi oikeus osallistua yleiskokoukseen ja käyttää äänioikeuttaan siellä. Äänioikeuden käyt-
tämistä voitaisiin rajoittaa yhteishallinnointiorganisaation säännöissä tai yhtiöjärjestyksessä tai 
jäsenyysehdoissa ainoastaan jäsenyyden keston tai jäsenen saamien tai vielä saamatta olevien 
tekijänoikeuskorvausten määrän perusteella ja edellyttäen, että nämä perusteet määritettäisiin 
ja niitä sovellettaisiin tasapuolisesti ja oikeasuhteisesti. Momentti vastaa direktiivin 8 artiklan 
9 kohtaa.

Äänioikeutetulla jäsenellä tarkoitettaisiin yhdistyslain, osuuskuntalain tai eurooppaosuuskun-
talain mukaista jäsentä sekä sellaista osakeyhtiön tai eurooppayhtiön osakasta, jonka osake oi-
keuttaa äänioikeuteen yhtiössä. Sen sijaan yhdistyksen kunnia- tai kannatusjäsen ei välttämättä 
ole äänioikeutettu, kuten ei myöskään osakeyhtiölain mukaisen äänivallattoman osakkeen 
omistaja. Pykälällä ei olisi vaikutusta yhteishallinnointiorganisaation sääntöjen tai yhtiöjärjes-
tyksen määräykseen tai lain säännökseen jäsenen eroamisesta, erottamisesta tai äänimäärästä.

Pykälän 2 momentin mukaan yleiskokous olisi kutsuttava koolle vähintään kerran vuodessa. 
Tämä vastaa direktiivin 8 artiklan 2 kohtaa.

Osakeyhtiölaissa ja osuuskuntalaissa on säädetty, että kokous on pidettävä kuuden kuukauden 
kuluttua tilikauden päättymisestä. Yhdistyslaissa säädetään vain siitä, että kokous on pidettävä 
yhdistyksen säännöissä määrättynä aikana. Koska voimassa oleva lainsäädäntö periaatteessa 
mahdollistaa kokouksen pitämisen harvemmin kuin kerran vuodessa, on tarkoituksenmukaista 
selventää oikeustila tältä osin.

Pykälän 3 momentin mukaan yhdistys- tai osuuskuntamuotoisen yhteishallinnointiorganisaati-
on säännöissä voidaan määrätä, että jäsenten päätösvaltaa joko kaikissa tai joissakin asioissa 
käyttää jäsenten, vähintään neljän vuoden välein valitsema valtuutettujen kokous tai edustajis-
to. Edellytyksenä on, että jäsenten asianmukainen ja tehokas osallistuminen valtuutettujen tai 
edustajiston valintaan varmistetaan ja että eri oikeudenhaltijaryhmiin kuuluvat jäsenet ovat ta-
sapuolisesti ja tasapainoisesti edustettuina valtuutettujen kokouksessa tai edustajistossa. Val-
tuutettujen kokouksella tarkoitetaan yhdistyslain mukaista valtuutettujen kokousta ja osuus-
kuntalain mukaista edustajistoa.

Momentti vastaa direktiivin 8 artiklan 11 kohtaa.

14 §. Yleiskokouksessa päätettävät asiat. Pykälässä säädettäisiin yleiskokouksessa päätettävis-
tä asioista sekä päätösvallan delegoimisesta tietyissä tapauksissa. Pykälä perustuu direktiivin 8 
artiklan 2—8 kohtaan.

Pykälän 1 momentin säännökset yhteishallinnointiorganisaation yleiskokouksessa päätettävistä 
asioista täydentäisivät muissa laeissa olevia säännöksiä yleiskokouksessa päätettävistä asiois-
ta.

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan yhteishallinnointiorganisaation yleiskokouksessa olisi 
päätettävä yhteishallinnointiorganisaation jäsenyysehdoista, sikäli kuin niistä ei määrätä sään-
nöissä tai yhtiöjärjestyksessä.

Yhdistyslain mukaan hallitus hyväksyy jäsenet, eikä yhdistyslaissa ole yleistä määräystä jäse-
nyysehdoista. Yhdistyslakiin ei sisälly kieltoa ottaa sääntöihin määräystä jäsenyysehdoista. 
Ehdotettavan säännöksen mukaisesti yhdistyksissä päätösvalta yhdistyksen yleisistä jäse-
nyysehdoista olisi yhdistyksen kokouksella.
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Osuuskuntalain mukaan hallitus päättää jäsenhakemuksen hyväksymisestä tai hyväksymisme-
nettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä. Lisäksi osuuskuntalaissa säädetään, että säännöissä 
voidaan määrätä oikeudesta päästä jäseneksi. Yhdistysten ja osuuskuntien osalta ehdotettava 
säännös merkitsisi sitä, että valta päättää jäsenyysehdoista kuuluisi lain nojalla yleiskokouk-
selle silloinkin, kun tästä ei ole mainintaa yhdistyksen tai osuuskunnan säännöissä. Yleisko-
kouksen päätöksellä voitaisiin myös täydentää säännöissä tai yhtiöjärjestyksessä olevia jäse-
nyysehtoja. Sen sijaan yleiskokouksen päätöksellä ei voitaisi poiketa säännöissä tai yhtiöjär-
jestyksessä olevasta jäsenyysehdosta, vaan jäsenyysehtojen muuttaminen edellyttäisi sääntöjen 
tai yhtiöjärjestyksen muuttamista.

Osakeyhtiön osalta jäseneen rinnastetaan osakkeenomistaja. Osakeyhtiölain mukaan yhtiöjär-
jestyksessä voidaan rajoittaa oikeutta luovuttaa ja hankkia osake. Yhtiöjärjestyksen muuttami-
sesta päätetään osakeyhtiön yhtiökokouksessa. Osakkeen hankkimisen tai luovuttamisen ra-
joittamisesta taikka osakkeeseen liittyvästä äänivallasta ei siten jatkossakaan voitaisi määrätä 
yhtiökokouksen päätöksellä yhtiöjärjestystä muuttamatta.

Pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaan yhteishallinnointiorganisaation jäsenten kokouksessa 
olisi päätettävä yhteishallinnointiorganisaation valvontaelimen jäsenten nimittämisestä ja erot-
tamisesta sekä yleisistä periaatteista heille maksettavista palkkioista ja muista etuuksista.

Yhdistyslain mukaan yhdistyksen kokous päättää hallituksen nimittämisestä ja erottamisesta 
sekä hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Ehdotettavalla säännöksellä ei ole vaiku-
tusta yhdistyslain nykyiseen soveltamiseen tältä osin.

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten ja tilin-
tarkastajan valinnasta, jollei osakeyhtiölaissa säädetä tai yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin 
heidän toimikaudestaan tai valinnastaan. Osuuskuntalaissa on vastaavanlainen säännös. Ehdo-
tettu säännös merkitsisi, että hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten valinnasta olisi päätet-
tävä osakeyhtiön yhtiökokouksessa tai osuuskunnan kokouksessa, eikä yhtiöjärjestyksessä tai 
osuuskunnan säännöissä voisi asiasta toisin määrätä.

Ehdotettu säännös edellyttäisi, että yhteishallinnointiorganisaation kannustinjärjestelmät ja eri-
tyiset vapaaehtoiset etuudet, kuten lisäeläkevakuutuksen tai erorahan myöntäminen, hyväksy-
tetään yleiskokouksella. Sen sijaan lakiin perustuvat eläkkeet ja muut etuudet eivät kuuluisi 
yhteishallinnointiorganisaation yleiskokouksen päätettäväksi.

Pykälän 1 momentin 3 kohdan mukaan yhteishallinnointiorganisaation yleiskokous päättäisi 
yleisistä periaatteista, joiden mukaisesti oikeudenhaltijoille kuuluvat tekijänoikeuskorvaukset 
jaetaan. Tällaisiin yleisiin periaatteisiin kuuluu esimerkiksi sen päättäminen, jaetaanko teki-
jänoikeuskorvaukset oikeudenhaltijoille suoraan tilitettävinä korvauksina vai käytetäänkö niis-
tä osa välillisinä korvauksina oikeudenhaltijoiden yhteiseen lukuun.

Välillisiä, niin sanottuja kollektiivisia korvauksia voidaan käyttää esimerkiksi uusien teosten 
luomiseksi myönnettäviin stipendeihin ja apurahoihin, oikeudenhaltijoiden koulutukseen, luo-
van toiminnan muunlaiseen edistämiseen tai muuhun vastaavaan, yhteishallinnointiorganisaa-
tion tai siihen kuuluvan oikeudenhaltijoita edustavan yhteisöjäsenen määrittelemään tarkoituk-
seen. Tekijänoikeuskorvausten jakoperiaatteisiin kuuluvat myös periaatteet, joiden mukaisesti 
oikeudenhaltijoille suoraan tilitettävät korvaukset jaetaan tietyn teostyypin oikeudenhaltija-
ryhmien kesken.

Pykälän 1 momentin 4 kohdan mukaan yhteishallinnointiorganisaation yleiskokous päättäisi 
jakamatta jääneiden tekijänoikeuskorvausten käytöstä, mukaan lukien yleisistä periaatteista, 
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joiden mukaisesti jakamattomat varat käytetään. Se, mitä pidetään jakamatta jääneenä tekijän-
oikeuskorvauksena, määräytyisi 27 §:n säännösten mukaisesti.

Jakamatta jääneiden korvausten käyttöperiaatteisiin kuuluisi esimerkiksi se, jaetaanko ne oi-
keudenhaltijoiden kesken suorina tai kollektiivisina korvauksina, lisätäänkö varat yhteishal-
linnointiorganisaation pääomaan tai käytetäänkö ne muulla tavoin. Esitys jakamatta jääneiden 
tekijänoikeuskorvausten käyttämisestä olisi tuotava yhteishallinnointiorganisaation yleiskoko-
uksen päätettäväksi vuosittain.

Pykälän 1 momentin 5 kohdan mukaan yhteishallinnointiorganisaation yleiskokous päättäisi 
organisaation sijoitusperiaatteista. Yhteishallinnointiorganisaation yleiskokouksen tulisi mää-
ritellä yleisellä tasolla, miten organisaation kautta maksettavat tekijänoikeuskorvaukset sijoite-
taan siihen asti, kunnes ne jaetaan oikeudenhaltijoille. Yhteishallinnointiorganisaation sijoitus-
toimintaan sovellettaisiin myös 21 §:n säännöksiä.

Pykälän 1 momentin 6 kohdan mukaan yhteishallinnointiorganisaation yleiskokous päättäisi 
tekijänoikeuskorvauksista ja tekijänoikeuskorvausten sijoittamisesta mahdollisesti saatavista 
tuloista tehtäviä vähennyksiä koskevista yleisistä periaatteista. Yhteishallinnointiorganisaation 
yleiskokous päättäisi esimerkiksi siitä, kohdennetaanko hallinnointikulut tietyn teostyypin tai 
käyttöalueen mukaisesti, vähennetäänkö yhteishallinnointiorganisaation hallinnointikulut en-
sisijaisesti sijoitustoiminnan tuotoista ja toissijaisesti oikeudenhaltijoille jaettavista korvauk-
sista, tai määritelläänkö hallinnointikulut kiinteänä hintana, joka vähennetään oikeudenhalti-
jalle maksettavasta tilityksestä.

Pykälän 1 momentin 7 kohdan mukaan yleiskokous päättäisi riskienhallintaperiaatteista. Di-
rektiivissä ei määritellä, mitä riskienhallintaperiaatteilla tarkoitetaan. Riskienhallintaan kuuluu 
yleensä haavoittuvuusanalyysi sekä riskien hallintamenetelmien ja kontrollien toimivuuden 
arviointi. Riskit voivat liittyä esimerkiksi rahoitusriskeihin, tietotekniikkaan ja tietoturvaan tai 
palvelun laadun varmistamiseen.

Pykälän 1 momentin 8 kohdan mukaan yleiskokous päättäisi kiinteän omaisuuden hankintaa, 
myyntiä tai kiinnittämistä koskevista periaatteista. Sen sijaan hallitus ja muu yhteishallinnoin-
tiorganisaation operatiivinen johto vastaisi yleiskokouksen linjausten mukaisesti omaisuuden 
hankinnasta, myynnistä tai kiinnittämisestä.

Pykälän 1 momentin 9 kohdan mukaan yleiskokous päättäisi sulautumisesta, tytäryhteisöjen
perustamisesta, muiden yhteisöjen taikka niiden osuuksien tai oikeuksien hankinnan hyväk-
symisestä sekä muista merkittävistä organisatorisista muutoksista, joilla on merkitystä teki-
jänoikeuden yhteishallinnointiin.

Merkittävillä organisatorisilla muutoksilla tarkoitetaan esimerkiksi pitkäaikaisia yhteistyöso-
pimuksia tai hallinnointitehtävän ulkoistamiseen liittyviä järjestelyitä, joilla on merkitystä te-
kijänoikeuden yhteishallinnointiin.

Direktiivin 8 artiklan 5 kohdan h alakohdassa mainitaan, että yleiskokouksen tulee päättää yh-
teenliittymistä. On epäselvää, mitä tällä tarkoitetaan. Direktiivin tavoitteiden näkökulmasta tä-
tä olisi mitä ilmeisimmin tulkittava niin, että yleiskokouksen tulisi päättää kaikesta sellaisesta 
merkittävästä yhteistyöstä tai organisatorisista järjestelyistä, joilla on vaikutusta yhteishallin-
nointiin. Tällainen yhteistyö tai organisatorinen järjestely olisi esimerkiksi liittyminen johon-
kin eurooppalaiseen tai kansainväliseen kattojärjestöön tai tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin 
näkökulmasta merkittävien toimintojen ulkoistaminen.

HE 119/2016 vp



57

Tällä kohdalla on myös yhteys organisaation riskienhallintaan, sillä keskeisten toimintojen ul-
koistamiseen, esimerkiksi teosrekisterin ylläpitämisen ulkoistamiseen, liittyy myös arvio siitä, 
vähentääkö se vai lisääkö se yhteishallinnointiorganisaation toiminnallisia ja palvelun laatuun 
liittyviä riskejä.

Pykälän 1 momentin 10 kohdan mukaan yleiskokous päättäisi lainojen otosta, lainojen myön-
tämisestä tai lainoille myönnettävien vakuuksien hyväksymisestä. Tämäkin kohta on keskei-
nen riskienhallintanäkökulmasta ja sen estämiseksi, ettei yhteishallinnointiorganisaatio ylivel-
kaannu tai yhteishallinnointiorganisaation varoista myönnetä lainoja tai vakuuksia, joiden 
osalta on olemassa suuri riski, että varoja menetetään.

Pykälän 1 momentin 11 kohdan mukaan yleiskokous päättäisi 41 §:ssä tarkoitetun vuotuisen 
avoimuusraportin hyväksymisestä. Eri yhteisömuotoja koskevassa lainsäädännössä lähtökoh-
tana on, että yleiskokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämi-
sestä. Ehdotetun säännöksen tarkoituksena on selkeyttää sitä, mikä elin hyväksyy vuotuisen 
avoimuusraportin, jos yhteishallinnointiorganisaation vuotuisena avoimuusraporttina ei käyte-
tä sen tilinpäätöstä ja toimintakertomusta.

Pykälän 2 momentin mukaan yhteishallinnointiorganisaation yleiskokous voisi siirtää yhteis-
hallinnointiorganisaation valvontaelimelle päätösvallan 1 momentin 7—10 kohdassa tarkoite-
tuissa asioissa, jotka koskevat organisaation riskienhallintaperiaatteita, kiinteän omaisuuden 
hankintaa, myyntiä tai kiinnittämistä koskevia periaatteita, sulautumista ja yhteenliittymistä 
sekä lainojen ottoa, lainojen myöntämistä tai lainoille myönnettävistä vakuuksista. Päätösval-
lan siirto olisi mahdollista toteuttaa myös yleiskokouksen päätöksellä tai yhteisön sääntöjen tai 
yhtiöjärjestyksen määräyksellä.

Pykälän 3 momentin mukaan yleiskokous voisi siirtää päätösvallan valvontaelimenä toimivalle 
hallintoneuvostolle myös yhteishallinnointiorganisaation jäsenyysehtojen osalta, sikäli kuin 
niistä ei määrätä säännöissä tai yhtiöjärjestyksessä.

4 luku. Jäsenten ja oikeudenhaltijoiden etujen valvonta yhteishallinnointiorganisaa-
tiossa

15 §. Yhteisön valvontaelin. Pykälässä säädettäisiin valvontaelimestä, jonka tehtävänä olisi 
valvoa yhteishallinnointiorganisaation liiketoiminnan johtamista ja käyttää yleiskokouksen sil-
le mahdollisesti siirtämää päätösvaltaa. Pykälä perustuu direktiivin 9 artiklaan.

Pykälän 1 momentin mukaan yhteishallinnointiorganisaation yleiskokouksen tulisi nimetä val-
vontaelin. Valvontaelimessä tulisi eri oikeudenhaltijaryhmiin kuuluvien yhteishallinnointior-
ganisaation jäsenten olla tasapuolisesti ja tasapainoisesti edustettuina. Valvontaelimen jäse-
neksi ei voitaisi nimittää yhteishallinnointiorganisaation toimitusjohtajaa eikä myöskään muu-
ta organisaation palveluksessa olevaa henkilöä.

Koska valvontaelimenä toimisi hallitus ja koske direktiivi lähtee siitä, että valvontaelin valvoo 
liiketoiminnan johtamista, lain 17 §:ään ehdotetaan otettavaksi säännökset yhteishallinnointi-
organisaation liiketoiminnan johtamisesta. Mainittu pykälä edellyttäisi, että yhteishallinnointi-
organisaatiossa on liiketoiminnan johtamisesta vastaava henkilö, joka ei saa olla hallituksen 
jäsen. Kaikissa Suomessa toimivissa yhteishallinnointiorganisaatioissa on toimitusjohtaja tai 
toiminnanjohtaja, joka vastaa yhteishallinnointiorganisaation päivittäisestä johtamisesta.
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Pykälän 2 momentin mukaisesti valvontaelimenä toimisi yhteishallinnointiorganisaation halli-
tus, jos organisaation hallintorakenne on yksitasoinen. Kaksitasoisessa hallintorakenteessa 
valvontaelimenä toimisi hallintoneuvosto.

Pykälän 3 momentin mukaan yhteishallinnointiorganisaation valvontaelimenä toimivan halli-
tuksen tai hallintoneuvoston tehtävänä olisi, sen lisäksi mitä muussa laissa sen tehtäväksi sää-
detään, valvoa yhteishallinnointiorganisaation liiketoiminnan johtamisesta vastaavien henki-
löiden toimintaa ja tehtävien suorittamista, samoin kuin jäsenten yleiskokouksen päätösten ja 
erityisesti 14 §:n 1 momentin 3—6 kohdassa tarkoitettujen yleisten periaatteiden toteutumista. 
Lisäksi valvontaelin käyttäisi yleiskokouksen sille siirtämiä valtuuksia niiltä osin, kuin toimi-
vallan siirtäminen olisi direktiivin ja lain mukaan sallittua. Valvontaelin raportoisi myös vuo-
sittain jäsenten yleiskokoukselle tekemistään havainnoista ja päätösvaltansa käytöstä.

16 §. Säätiön valvontaelin. Pykälän 1 momentin mukaan oikeudenhaltijoiden etuja valvoisi 
säätiömuotoisessa yhteishallinnointiorganisaatiossa säätiölain mukainen hallintoneuvosto, jo-
hon kuuluisi edustajia yhteishallinnointiorganisaation edustamista eri oikeudenhaltijaryhmistä. 
Säätiön hallintoneuvostosta säädetään säätiölain 3 luvussa.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että hallintoneuvoston on kokoonnuttava vähintään kerran 
vuodessa. Tältä osin säännös vastaa sitä, mitä ehdotetussa 13 §:n 2 momentissa säädettäisiin 
yleiskokouksesta.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin asioista, jotka kuuluisivat säätiömuotoisessa yhteishallin-
nointiorganisaatiossa hallintoneuvoston päätösvaltaan. Momentti olisi pakottava, eikä säätiön 
säännöissä tältä osin voitaisi määrätä toisin hallintoneuvoston tehtävistä. Momentissa mainitut 
asiat vastaavat pääsääntöisesti sitä, mitä yleiskokouksen päätettäväksi säädetään 14 §:ssä ja 
mitä säätiölaissa säädetään hallintoneuvoston tehtävistä. Säätiön hallintoneuvoston päätettä-
väksi säädettäisiin 14 §:stä poiketen lähinnä toimitusjohtajan palkkio ja muut etuudet. Päätös 
esimerkiksi toimitusjohtajan erorahasta tai vapaaehtoisesta eläkejärjestelystä kuuluisi siten 
lain mukaan säätiön hallintoneuvostolle. Tätä on pidetty tärkeänä, koska säätiömuotoisen yh-
teishallinnointiorganisaation muissa elimissä ei välttämättä olisi oikeudenhaltijoiden edustusta 
läsnä.

Pykälä vastaa direktiivin 14 johdantokappaleen vaatimusta, jonka mukaan direktiivin sään-
nöksiä tulee soveltaa yhteishallinnointiorganisaatioon riippumatta sen oikeudellisesta muodos-
ta ja jonka mukaan sen tulisi soveltua myös säätiöihin. Koska säätiöllä ei ole jäseniä tai yleis-
kokousta, oikeudenhaltijoiden intressien suojaaminen on turvattava muulla tavalla kuin jäsen-
ten osallistumisella organisaation päätöksentekoon, toisin sanoen valvontaelimenä toimivan 
hallintoneuvoston kautta.

17 §. Yhteishallinnointiorganisaation liiketoiminnan johtaminen. Pykälän 1 momentissa sää-
dettäisiin, että yhteishallinnointiorganisaatiolla tulee olla toimitusjohtaja tai muu organisaation 
päivittäisestä johtamisesta vastaava yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka vas-
taa yhteishallinnointiorganisaation liiketoiminnan johtamisesta. Säännöksen tarkoituksena on 
direktiivin vaatimusten mukaisesti erottaa yhteishallinnointiorganisaation päivittäinen johta-
minen yhteishallinnointiorganisaation valvontaelimestä, joka valvoo yleiskokouksen päätösten 
toimeenpanoa ja yhteishallinnointiorganisaation päivittäistä johtamista.

Pykälän 2 momentin mukaan toimitusjohtajan tai muun organisaation päivittäisestä johtami-
sesta vastaavan organisaation palveluksessa olevan henkilön tehtävänä olisi hoitaa yhteishal-
linnointiorganisaation juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukai-
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sesti. Tällä henkilöllä olisi 3 momentin mukaisesti velvollisuus antaa valvontaelimelle ja sen 
jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen valvontatoiminnon tehtävien hoitamiseksi.

Direktiivi edellyttää, että valvontaelin ei saa osallistua yhteishallinnointiorganisaation liike-
toiminnan johtamiseen, vaan sen tehtävänä on valvoa sitä. Näin ollen direktiivin velvoitteiden 
voimaan saattamiseksi on tarpeen säätää, että yhteishallinnointiorganisaatiolla tulee olla toimi-
tusjohtaja tai muu organisaation päivittäisestä johtamisesta vastaava yhteisön tai säätiön palve-
luksessa oleva henkilö, joka vastaa liiketoiminnan johtamisesta.

Osuuskuntalaki, osakeyhtiölaki ja säätiölaki sisältävät säännökset toimitusjohtajasta. Yhdis-
tyslaissa ei ole säädetty toimitusjohtajasta, mutta siinä ei ole myöskään asetettu estettä sille, 
että yhdistys ottaisi toimitusjohtajan. Osakeyhtiölaki puolestaan mahdollistaa sen, että toimi-
tusjohtaja voi olla samanaikaisesti myös hallituksen jäsen. Osuuskuntalain ja säätiölain sään-
nökset vastaavat osakeyhtiölain säännöksiä.

Ehdotettavan lain etusijaperiaatteen mukaisesti yhteishallinnointiorganisaation toimitusjohtaja 
tai muu organisaation päivittäisestä johtamisesta vastaava henkilö ei lain voimaantulon jälkeen 
saisi toimia hallituksen jäsenenä, ellei osakeyhtiöllä tai osuuskunnalla ole hallintoneuvostoa, 
joka siinä tapauksessa toimisi tämän lain mukaisena valvontaelimenä.

18 §. Eturistiriitojen välttäminen. Pykälässä säädettäisiin yleisistä periaatteista ja toimenpiteis-
tä mahdollisten organisaation johdon ja oikeudenhaltijoiden välisten eturistiriitatilanteiden 
välttämiseksi.

Pykälän 1 momentin mukaan yhteishallinnointiorganisaation olisi toteutettava kohtuulliset 
toimenpiteet tunnistaakseen ja ehkäistäkseen eturistiriitatilanteita sekä rajoittaakseen niiden 
vaikutusta organisaation edustamien oikeudenhaltijoiden yhteisiin etuihin.

Kyse on eturistiriitojen käsittelyä koskevasta yleisestä velvoitteesta, joka ohjaa yhteishallin-
nointiorganisaatiota suunnitelmalliseen toimintaan ja eturistiriitatilanteiden huomioon ottami-
seen. Suunnitelmat eturistiriitojen torjumiseksi ovat myös osa yhteishallinnointiorganisaation 
riskienhallintaa, mutta direktiivissä on eturistiriitatilanteiden hallintaa varten erityisiä sään-
nöksiä. Ehdotetun 2 momentin mukaisen sidonnaisuusilmoituksen antaminen on tärkeää etu-
ristiriitojen tunnistamiseksi. Yhteishallinnointiorganisaation tulee kuitenkin myös muilta osin 
arvioida, miten voidaan välttää eturistiriitatilanteiden syntymistä, millä keinoin voidaan tun-
nistaa eturistiriitoja ja mihin toimenpiteisiin eturistiriitatilanteissa ryhdytään.

Pykälän 2 momentin mukaan yhteishallinnointiorganisaation toimitusjohtajan tai muun yhteis-
hallinnointiorganisaation liiketoiminnan päivittäisestä johtamisesta vastaavan ja valvontaeli-
men jäsenen tulisi antaa vuosittain yleiskokoukselle henkilökohtaiset lausumat sidonnaisuuk-
sistaan, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa hänen edellytyksiään hoitaa tehtäväänsä. Sidon-
naisuuslausuman tulee sisältää tiedot vallitsevista tai mahdollisista ristiriidoista henkilökoh-
taisten ja yhteishallinnointiorganisaation etujen välillä sekä niiden velvoitteiden välillä, joita 
henkilöllä on yhteishallinnointiorganisaatiota kohtaan ja toista luonnollista henkilöä tai oike-
ushenkilöä kohtaan.

Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi henkilön omistusosuus tai muu varallisuusoikeudellinen 
asema yhteishallinnointiorganisaatiossa, yhteishallinnointiorganisaatiolta edellisellä tilikaudel-
la saatu palkka ja palkkiot, mukaan lukien vapaaehtoiset eläkevakuutukset, luontoisetuudet ja 
muuntyyppiset etuudet, sekä oikeudenhaltijan ominaisuudessa yhteishallinnointiorganisaatiol-
ta edellisellä tilikaudella saadut tekijänoikeuskorvaukset. Tietojen tulisi koskea myös muita 
oikeuksia, etuuksia tai sellaista asemaa yhteishallinnointiorganisaatiossa tai sen omistuksessa 
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tai määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä, jolla voi olla merkitystä hänen edellytyk-
siinsä hoitaa tehtäväänsä.

Pykälän tarkoituksena on varmistaa, että yleiskokouksen tietoon tulevat kaikki sellaiset seikat, 
jotka saattavat aiheuttaa eturistiriidan kyseisen henkilön etujen ja yhteishallinnointiorganisaa-
tion etujen välillä. Pykälä vastaa direktiivin 10 artiklaa, jonka sisältöä on kuitenkin ollut tar-
peen selventää laissa. Ehdotettu pykälä perustuu tulkintaan siitä, mitä direktiivin säännöksillä 
on tarkoitettu.

5 luku. Tekijänoikeuskorvausten hallinnointi

19 §. Huolellisuus tekijänoikeuskorvausten keräämisessä ja hallinnoimisessa. Pykälässä sää-
dettäisiin yhteishallinnointiorganisaation yleisestä huolellisuusvelvoitteesta tekijänoikeuskor-
vausten keräämisessä ja hallinnoinnissa. Pykälä vastaa direktiivin 11 artiklan 2 kohtaa.

Yhteishallinnointiorganisaation keskeisiin tehtäviin kuuluu tekijänoikeuskorvausten keräämi-
nen oikeudenhaltijoiden lukuun. On siten perusteltua asettaa erityistä painoarvoa sille, että yh-
teishallinnointiorganisaatio toimii huolellisesti korvausten keräämisessä ja jakamisessa ja että 
taloudenpito muiltakin osin on vastuullista ja läpinäkyvää suhteessa oikeudenhaltijoihin.

20 §. Tekijänoikeuskorvausten pitäminen erillään muusta varallisuudesta. Pykälän 1 momen-
tin mukaan yhteishallinnointiorganisaation olisi pidettävä tilinpidossaan erillään toisaalta teki-
jänoikeuskorvaukset ja niiden sijoittamisesta saatavat tulot ja toisaalta yhteishallinnointiorga-
nisaation omat varat ja omasta toiminnasta saatavat tulot. Omilla varoilla tarkoitetaan muita 
kuin tekijöille suorina tai välillisinä korvauksina jaettavaksi tarkoitettuja varoja. Omaa varalli-
suutta ja omasta toiminnasta saatavaa tuloa kertyy ensisijaisesti hallinnointipalkkioista ja 
mahdollisesta muusta palvelutoiminnasta tai tilaisuuksien järjestämisestä. Omaan varallisuu-
teen kuuluu yhteishallinnointiorganisaation omistuksessa oleva kiinteä ja irtain omaisuus, ku-
ten toimistokalusteet.

Pykälän tarkoituksena on varmistaa tilinpidon läpinäkyvyys ja se, että tekijöille kerätyt korva-
ukset ja niiden sijoittamisesta kertyvät tuotot päätyvät tekijöiden hyväksi eivätkä jää yhteishal-
linnointiorganisaatiolle. Pykälä ei edellytä, että varoja säilytetään erillisellä tilillä tai muutoin 
pidetään fyysisesti erillään muusta varallisuudesta. Säännös vastaa direktiivin 11 artiklan 3 
kohtaa.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että yhteishallinnointiorganisaatio ei saa käyttää tekijän-
oikeuskorvauksia tai tekijänoikeuskorvausten sijoittamisesta saatuja tuloja muuhun tarkoituk-
seen kuin jaettavaksi oikeudenhaltijoille, ellei yleiskokous tai säätiön hallintoneuvosto toisin 
ole päättänyt lain 14 tai 16 §:n mukaisesti. Säännös vastaa direktiivin 11 artiklan 4 kohtaa.

Säännöksen tarkoituksena on varmistaa, että kerätyt tekijänoikeuskorvaukset tulevat oikeu-
denhaltijoiden hyväksi eivätkä siirry, ainakaan ilman erillistä yleiskokouksen päätöstä, yhteis-
hallinnointiorganisaation omaisuudeksi tilinpidossa.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että oikeudenhaltijalle kuuluva tekijänoikeuskorvaus, jota 
ei voida jakaa 24 §:ssä säädetyssä määräajassa sen vuoksi, että asianomaisia oikeudenhaltijoita 
ei ole voitu tunnistaa tai tavoittaa, on pidettävä erillään muista varoista yhteishallinnointiorga-
nisaation tilinpidossa. Säännöksen tarkoituksena on varmistaa, että oikeudenhaltijalla, joka il-
maantuu kolmen vuoden kuluessa siitä vuodesta, jolloin korvaus kerättiin, olisi käytännössä 
mahdollisuus saada tietoa hänelle kerätystä korvauksesta ja mahdollisuus saada korvaus itsel-
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leen. Kyseisen ajanjakson umpeuduttua kyseiset varat voitaisiin käyttää 27 §:n mukaisesti ja-
kamatta jääneinä tekijänoikeuskorvauksina.

Säännös vastaa direktiivin 13 artiklan 2 kohtaa.

21 §. Tekijänoikeuskorvausten sijoittaminen. Pykälän 1 momentin pääsäännön mukaan yhteis-
hallinnointiorganisaation tulisi noudattaa yhteisön yleiskokouksen, tai jos se on säätiö, hallin-
toneuvoston päätöstä sijoitustoiminnan yleisistä periaatteista.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin lisäksi, että mahdollisessa eturistiriitatapauksessa yhteis-
hallinnointiorganisaation tulisi varmistaa, että sijoitus tehdään pelkästään niiden oikeudenhal-
tijoiden edun mukaisesti, joiden hyväksi kyseiset tekijänoikeuskorvaukset on kerätty. Edelleen 
varat tulisi sijoittaa siten, että varmistetaan sijoitusten suojaus, varmuus, rahaksi muutettavuus 
ja tuottavuus. Varat tulisi myös hajauttaa riittävästi, jotta vältetään liiallinen riippuvuus josta-
kin yksittäisestä varojen lajista ja riskien kasautuminen.

Pykälän tarkoituksena on suojata oikeudenhaltijoiden taloudellisia intressejä silloin, kun yh-
teishallinnointiorganisaatio sijoittaa heille kuuluvia tekijänoikeuskorvauksia heidän yhteiseen 
lukuunsa. On varsin tavanomaista, että yhteishallinnointiorganisaatio tekee sekä lyhytaikaisia 
että pitkäaikaisia sijoituksia. Koska tekijänoikeuskorvauksia yleensä jaetaan oikeudenhaltijoil-
le kerran vuodessa, voidaan katsoa, että lyhytaikaiset sijoitukset kuuluvat hyvään taloudenhoi-
toon. Sijoitustuotoilla voidaan pienentää hallinnointipalkkiota ja näin varmistaa, että oikeu-
denhaltijoille jaetaan mahdollisimman suuri osa tulosta. Silloinkin, kun varoja sijoitetaan ris-
kisijoitusinstrumentteihin, sijoitussalkkuun liittyviä riskejä voidaan vähentää esimerkiksi ha-
jauttamalla sijoitukset eri osakelajeihin tai sijoitusinstrumentteihin.

Direktiivin tarkoituksena on varmistaa, että sijoitukset tehdään oikeudenhaltijoiden etujen 
mukaisesti. Direktiivin mukaan jäsenten yleiskokouksen päätöksillä ohjataan yhteishallinnoin-
tiorganisaation sijoitustoimintaa ja asetetaan sijoitustoiminnassa yhteisesti hyväksytty riskita-
so.

Mikäli tekijänoikeuskorvausten kohdentaminen eri oikeudenhaltijaryhmille on mahdollista 
tehdä jo tulojen keräysvaiheessa, yhteishallinnointiorganisaatiossa voidaan päättää, että eri oi-
keudenhaltijoille kuuluvien tulojen sijoittaminen tehdään kunkin oikeudenhaltijaryhmän etu-
jen mukaisesti yleiskokouksen tai valvontaelimen päättämien sijoitustoimintaa koskevien 
yleisten periaatteiden mukaisesti.

Direktiivin 27 johdantokappaleen mukaan tarkoituksena on huolehtia oikeudenhaltijoiden oi-
keuksien korkeatasoisesta suojasta ja varmistaa, että kaikki tällaisten oikeuksien hyödyntämi-
sestä mahdollisesti saatavat tulot koituvat oikeudenhaltijoiden hyödyksi. Siksi yhteishallin-
nointiorganisaation tekemiä ja hallussaan pitämiä sijoituksia olisi hallinnoitava noudattaen kri-
teerejä, jotka velvoittavat yhteishallinnointiorganisaation varovaisuuteen ja antavat sille mah-
dollisuuden valita turvallisimman ja tehokkaimman sijoituspolitiikan. Yhteishallinnointiorga-
nisaation olisi voitava päättää varojen kohdentamisesta, joka soveltuu sijoitettujen tekijänoi-
keuskorvausten mahdollisen riskialtistuksen luonteeseen ja kestoon eikä perusteetta vaaranna 
oikeudenhaltijoille kuuluvia tekijänoikeuskorvauksia.

Pykälä vastaa direktiivin 11 artiklan 5 kohtaa.

22 §. Hallinnointipalkkio ja muut vähennykset. Pykälässä säädettäisiin hallinnointipalkkioiden 
ja muiden vähennysten perimisestä ja niistä tiedottamisesta. Pykälä perustuu direktiivin 12 ar-
tiklan 1—3 kohtaan.
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Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että yhteishallinnointiorganisaatiolla on velvollisuus tie-
dottaa edustamilleen oikeudenhaltijoille kulloinkin voimassa olevasta hallinnointipalkkiosta ja 
muista tekijänoikeuskorvauksiin ja korvausten sijoittamisesta saataviin tuloihin sovellettavista 
vähennyksistä. Tiedottamisvelvollisuuden hoitamiseksi ei kuitenkaan tarvitsisi lähettää kulle-
kin oikeudenhaltijalle kohdennettuja viestejä, vaan riittäisi, että organisaatio tiedottaa asiasta 
verkkosivuillaan.

Pykälän 2 momentin mukaan yhteishallinnointiorganisaation palveluistaan perimien palkkioi-
den ja muiden vähennysten tulee olla kohtuullisia suhteessa palvelujen laatuun ja laajuuteen. 
Palkkiot ja vähennykset eivät saisi myöskään ylittää yhteishallinnointiorganisaatiolle tekijän-
oikeuksien ja lähioikeuksien hallinnoinnista aiheutuvia perusteltuja ja dokumentoituja kustan-
nuksia. Kohtuuttomana voitaisiin pitää esimerkiksi sitä, että yhteishallinnointiorganisaatiolle 
tekijänoikeuden hallinnoimisesta aiheutuvat kustannukset olisivat yhtä suuret tai jopa suu-
remmat kuin tekijänoikeuskorvaukset, joita kerätään teoksen tai muun suojan kohteen käytös-
tä.

23 §. Tasapuolinen pääsy oikeudenhaltijoiden yhteisiin tarkoituksiin tarjottaviin palveluihin 
ja etuihin. Pykälässä säädettäisiin, että jos tekijänoikeuskorvauksia tai tekijänoikeuskorvaus-
ten sijoittamisesta saatavia tuloja käytetään yhteishallinnointiorganisaation päätöksellä oikeu-
denhaltijoiden tai tietyn oikeudenhaltijaryhmän yhteisiin tarkoituksiin, esimerkiksi apurahoi-
hin tai koulutukseen, näiden tulee olla oikeudenhaltijoiden saatavilla tasapuolisin perustein. 
Säännös ilmentää oikeudenhaltijoiden tasapuolisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatetta.

Pykälä perustuu 12 artiklan 4 kohtaan.

24 §. Velvollisuus tilittää tekijänoikeuskorvaukset oikea-aikaisesti. Pykälän 1 momentissa sää-
dettäisiin, että oikeudenhaltijoille tulee tilittää tekijänoikeuskorvaukset mahdollisimman nope-
asti ja täsmällisesti yhteishallinnointiorganisaation vahvistamien yleisten jakoperiaatteiden 
mukaisesti. Yleisistä jakoperiaatteista päättäisi yleiskokous 14 §:n mukaisesti.

Pykälän 2 momentin mukaan tekijänoikeuskorvaus tulisi maksaa yhdeksän kuukauden kulues-
sa sen tilikauden lopusta, jona tekijänoikeuskorvaus kerättiin, ellei tämä ole mahdotonta. Hy-
väksyttävä objektiivinen syy maksun viivästymiselle voisi olla esimerkiksi puutteellinen tai 
virheellinen raportointi tai muu seikka, joka vaikeuttaa maksun kohdentamista. Direktiivin 
mukaan hyväksyttävänä syynä viivästymiselle ei voida kuitenkaan pitää esimerkiksi sitä, että 
tekijänoikeuskorvaukset on sijoitettu määräajaksi.

Ehdotettu pykälä vastaa direktiivin 13 artiklan 1 kohtaa.

25 §. Oikeudenhaltijoille tilityksen yhteydessä annettavat tiedot. Pykälän 1 momentissa säädet-
täisiin niistä tiedoista, jotka yhteishallinnointiorganisaation tulee antaa vähintään kerran vuo-
dessa niille oikeudenhaltijoille, joille se on kohdistanut tai tilittänyt tekijänoikeuskorvauksia 
kyseiseltä tilikaudelta. Momentti vastaa direktiivin 18 artiklan 1 kohtaa.

Pykälää sovellettaisiin lähtökohtaisesti vain oikeudenhaltijalle suoraan maksettaviin korvauk-
siin, sillä välillisiä korvauksia ei kohdisteta yksittäiselle oikeudenhaltijalle.

Korvauksen kohdistamisella tarkoitetaan, että korvaus voidaan liittää tiettyyn oikeudenhalti-
jaan. Kohdistaminen tapahtuu ennen korvauksen tilittämistä eli rahasuorituksen maksamista 
oikeudenhaltijalle. Kohdistaminen ei siis edellytä, että korvaus on maksettu oikeudenhaltijalle. 
Yhteishallinnointiorganisaation tilityssäännöissä määrätään usein alaraja tilitettäville summil-
le, sillä tilityskustannusten vuoksi ei ole kustannustehokasta tilittää pieniä summia.
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Oikeudenhaltijalle annettaviin tietoihin kuuluvat oikeudenhaltijan yhteystiedot, joita oikeu-
denhaltija on valtuuttanut yhteishallinnointiorganisaation käyttämään hänen tunnistamisekseen 
ja tavoittamisekseen. Samalla oikeudenhaltijalle tulee luonteva tilaisuus tarkistaa ja korjata 
yhteishallinnointiorganisaatiolla mahdollisesti oleva virheellinen tai vanhentunut tieto.

Oikeudenhaltijalle on lisäksi annettava tiedot hänelle kohdistetuista tekijänoikeuskorvauksista 
sekä hänelle tilitetyistä korvauksista kussakin hallinnoitavien oikeuksien luokassa ja käyttö-
tyypissä. Oikeuksien luokilla ja käyttötyypeillä tarkoitetaan 5 §:n mukaista jaottelua ja määrit-
telyä.

Oikeudenhaltijalle on annettava tietoa myös käyttöalueesta ja käyttökaudesta, johon korvaus 
liittyy, jos tällainen tieto on saatavilla, sekä tietoa hallinnointipalkkioista ja muista vähennyk-
sistä.

Oikeudenhaltijan intressissä voi olla myös tietää, minkä verran hänelle on kohdistettu korva-
uksia huolimatta siitä, että tilityksen alaraja ei ole ylittynyt. Näin voi olla esimerkiksi silloin, 
kun yhteishallinnointiorganisaation tilityssääntöjen mukaan korvaukset kerääntyvät useamman 
vuoden aikana ja tilitetään oikeudenhaltijalle, jos tilitysäännön alaraja ylittyy kyseiseltä ajan-
jaksolta. Näin ollen myös tieto kohdennetuista mutta vielä tilittämättömistä tekijänoikeuskor-
vauksista olisi annettava oikeudenhaltijalle.

Pykälän 2 momentin mukaan 1 momentin mukainen tiedonantovelvollisuus olisi myös yhteis-
hallinnointiorganisaation jäsenyhteisöllä, joka tilittää tekijänoikeuskorvauksia edelleen oikeu-
denhaltijoille.

26 §. Velvollisuus ryhtyä riittäviin toimiin oikeudenhaltijoiden tunnistamiseksi. Pykälässä sää-
dettäisiin yhteishallinnointiorganisaation velvollisuudesta ryhtyä toimiin oikeudenhaltijoiden 
tunnistamiseksi ja tavoittamiseksi.

Pykälän 1 momentin mukaan yhteishallinnointiorganisaation olisi ryhdyttävä riittäviin toimiin 
oikeudenhaltijoiden tunnistamiseksi ja tavoittamiseksi niissä tapauksissa, joissa teosten ja 
muiden suojan kohteiden käytöstä suoritettu raportointi tämän mahdollistaa. Toimien riittä-
vyyden arvioinnin osalta tulisi ottaa huomioon oikeudenhaltijoiden taloudellinen etu, oikeu-
denhaltijoiden tunnistamisen ja tavoittamisen mahdollistavien tietolähteiden olemassaolo sekä 
oikeudenhaltijoiden tunnistamisesta ja tavoittamisesta aiheutuvat kustannukset. Yhteishallin-
nointiorganisaation tulisi myös julkaista yleisön saatavilla olevilla verkkosivuillaan tieto nou-
dattamastaan menettelystä oikeudenhaltijoiden tunnistamiseksi ja tavoittamiseksi suomeksi ja 
ruotsiksi.

Ehdotettavilla säännöksillä pyritään turvaamaan oikeudenhaltijoiden oikeus korvaukseen te-
oksensa käytöstä sekä lisäämään yhteishallinnointiorganisaatioiden toiminnan läpinäkyvyyttä 
tältä osin. Joissakin tilanteissa ei ole mahdollista tai kohtuullista edellyttää, että käyttäjät ra-
portoivat yksityiskohtaisesti teosten käytöstä. Näin on tyypillisesti esimerkiksi julkisissa ti-
loissa soitettavan taustamusiikin osalta taikka teosten opetuskäytön osalta. Tällöin korvaus 
jaetaan jonkin muun menetelmän, esimerkiksi otantatutkimusten perusteella.

Säännös ei velvoita yhteishallinnointiorganisaatiota vaatimaan teosten tai muiden suojan koh-
teiden käytöstä täsmällistä selvitystä, mutta edellyttää, että mahdollinen käyttäjän antama 
käyttöä koskeva selvitys otetaan huomioon yhteishallinnointiorganisaatiossa tekijänoikeus-
korvausten kohdentamisessa ja maksamisessa.
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Direktiivissä ei tarkemmin määritellä, mitkä toimet ovat riittäviä oikeudenhaltijoiden tunnis-
tamiseksi. Ehdotettavien säännösten soveltamista ajatellen on ollut tarpeen, että joustavaa 
normia täydennetään yhteishallinnointiorganisaation velvollisuudella julkaista noudattamansa 
periaatteet oikeudenhaltijoiden tunnistamiseksi. Koska oikeuksien yhteishallinnointia koske-
vien tilanteiden välillä on suuria eroja, joustava normi yhdistettynä tiedonantovelvoitteeseen 
vastaa direktiivin hengen mukaista tasapainoa oikeudenhaltijoiden etujen ja yhteishallinnoin-
nin toimivuuden välillä.

Pykälän 2 momentissa asetettaisiin määräaika, jonka kuluessa tiedot tunnistamattomiksi tai ta-
voittamattomiksi jääneistä oikeudenhaltijoista tulisi julkaista. Yhteishallinnointiorganisaation 
tulisi viimeistään vuoden kuluessa sen tilikauden lopusta, jona tekijänoikeuskorvaukset kerät-
tiin, asettaa edustamiensa oikeudenhaltijoiden, jäsenten ja yhteishallinnointiorganisaatioiden 
saataville hallussaan olevat tiedot teoksista ja muista suojan kohteista, joiden yhtä tai useam-
paa oikeudenhaltijaa ei ole tunnistettu tai tavoitettu. Julkaistaviin tietoihin kuuluisivat teoksen 
tai muun suojan kohteen nimi, oikeudenhaltijan nimi, kustantajan tai tuottajan nimi, sekä 
kaikki muut saatavilla olevat olennaiset tiedot, jotka voisivat olla hyödyksi oikeudenhaltijaa 
tunnistettaessa. Muita olennaisia tietoja, jotka voisivat olla hyödyksi oikeudenhaltijaa tunnis-
tettaessa, olisivat esimerkiksi teoksen julkaisuvuosi ja julkaisumaa.

Säännös soveltuu tilanteisiin, joissa tekijänoikeuskorvausten kohdentaminen perustuu täsmäl-
liseen käyttöä koskevaan selvitykseen. Velvoitteen yleisenä edellytyksenä olisi, että oikeu-
denhaltijalle on kertynyt yhteishallinnointiorganisaation tilityssäännön mukaisesti tilitettävä 
tekijänoikeuskorvaus. Yhteishallinnointiorganisaation olisi asetettava saataville tiedot, joita 
yhteishallinnointiorganisaatiolla on hallussaan tai jotka se on saanut haltuunsa pykälän 1 mo-
mentin mukaisen selvitystyön johdosta.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että yhteishallinnointiorganisaation olisi asetettava ylei-
sön saataville verkkosivuilleen kaikki saatavilla olevat 2 momentissa tarkoitetut tiedot teoksis-
ta, joiden oikeudenhaltijoita ei ole tunnistettu ja tavoitettu kahden vuoden kuluessa sen tili-
kauden lopusta, jona tekijänoikeuskorvaukset kerättiin. Tiedot tulisi asettaa saataville viipy-
mättä mainitun ajan päätyttyä.

Pykälä perustuu direktiivin 13 artiklan 3 kohtaan. On huomattava, että suomenkielisessä di-
rektiivitekstissä määräajan laskemisen yhteydessä käytetään sana ”ennen”, kun vastaava il-
maisu ruotsinkielisessä ja muissa kieliversioissa on ”jälkeen”. Käännösvirhe vaikuttaisi 13 ar-
tiklan 3 kohdassa säädetyn määräajan pituuteen. Esitys poikkeaa siksi tältä osin suomenkieli-
sestä direktiivitekstistä.

27 §. Jakamatta jääneiden tekijänoikeuskorvausten käyttö. Pykälän 1 momentissa säädettäi-
siin, että jos oikeudenhaltijalle kuuluvaa tekijänoikeuskorvausta ei voida jakaa kolmen vuoden 
kuluttua sen tilikauden lopusta, jona tekijänoikeuskorvaukset kerättiin, korvausta pidettäisiin 
jakamatta jääneenä tekijänoikeuskorvauksena. Se, että korvausta ei voida jakaa, voi johtua 
esimerkiksi siitä, että oikeudenhaltijaa ei tiedetä tai tavoiteta. Edellytyksenä olisi lisäksi, että 
yhteishallinnointiorganisaatio on ryhtynyt riittäviin toimiin oikeudenhaltijoiden tunnistami-
seksi 26 §:n mukaisesti. Jos oikeudenhaltija ilmaantuu edellä mainitun kolmen vuoden kulues-
sa, yhteishallinnointiorganisaation olisi tilitettävä korvaus kyseiselle oikeudenhaltijalle.

Ehdotettavalla säännöksellä ei olisi vaikutusta velan vanhentumiseen. Jos oikeudenhaltija il-
maantuu mainitun kolmen vuoden kuluessa, yhteishallinnointiorganisaation velkaan oikeu-
denhaltijalle sovelletaan yleisiä velan vanhentumista koskevia säännöksiä. Velan vanhentu-
mista koskevan lain (728/2003) mukaisesti tekijänoikeuskorvausta koskeva velka vanhenee 
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kolmen vuoden kuluessa siitä, kun oikeudenhaltija on saanut tietää tai hänen olisi pitänyt tie-
tää saatavastaan.

Ehdotettava kolmen vuoden määräaika vastaa tekijänoikeuslain sopimuslisenssiä koskevassa 
26 §:n 5 momentissa säädettyä määräaikaa. Kyseisen säännöksen mukaan oikeus henkilökoh-
taiseen korvaukseen raukeaa kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona 
teoksesta on valmistettu kappaleita, taikka sitä on välitetty tai lähetetty, jos korvausta koske-
vaa vaatimusta ei siinä ajassa todistettavasti ole esitetty.

Jakamatta jääneiden tekijänoikeuskorvausten käyttämisestä päättäisi 2 momentin mukaan yh-
teishallinnointiorganisaation yleiskokous tai säätiömuotoisen yhteishallinnointiorganisaation 
hallintoneuvosto.

Pykälä vastaa direktiivin 13 artiklan 4 kohtaa.

6 luku. Oikeuksien hallinnointi toisen yhteishallinnointiorganisaation puolesta

28 §. Kielto kohdella syrjivästi edustussopimuksen nojalla edustettuja oikeudenhaltijoita. Eh-
dotettavan pykälän mukaan lisensioiva yhteishallinnointiorganisaatio ei saisi soveltaa eri ehto-
ja tai muutoin kohdella syrjivästi oikeudenhaltijoita, joiden oikeuksia se hallinnoi edustusso-
pimuksen nojalla. Kielto kohdella edustussopimuksen nojalla edustettuja oikeudenhaltijoita 
syrjivästi koskee esimerkiksi sovellettavia tariffeja, hallinnointipalkkioita tai ehtoja, joiden 
mukaisesti tekijänoikeuskorvaukset kerätään ja oikeudenhaltijoille kuuluvat määrät jaetaan.

Pykälä vastaa direktiivin 14 artiklaa.

29 §. Lisensioivan yhteishallinnointiorganisaation oikeus tehdä vähennyksiä tekijänoikeus-
korvauksista. Ehdotettavan pykälän mukaan yhteishallinnointiorganisaatio ei saisi tehdä teki-
jänoikeuskorvauksista muita vähennyksiä kuin hallinnointipalkkion osuuden, ellei tästä ole 
nimenomaisesti sovittu edustussopimuksen toisen osapuolen eli valtuuttavan yhteishallinnoin-
tiorganisaation kanssa. Säännöksellä pyritään turvaamaan oikeudenhaltijoiden syrjimättö-
myyttä. Yhteishallinnointiorganisaatio ei voisi tehdä vähennyksiä esimerkiksi tekijöiden yh-
teisiin tarkoituksiin tarjottavia palveluja varten, sillä muut kuin yhteishallinnointiorganisaation 
suoraan valtuuttaneet oikeudenhaltijat eivät yleensä voi hakea tai saada tällaista etuutta.

Pykälä vastaa direktiivin 15 artiklan 1 kohtaa.

30 §. Tekijänoikeuskorvausten tilittäminen edustussopimuksen nojalla. Pykälässä asetettaisiin 
lisensioivalle yhteishallinnointiorganisaatiolle velvollisuus säännöllisesti ja täsmällisesti tilit-
tää valtuuttaville yhteishallinnointiorganisaatioille niiden välityksellä maksettavat tekijänoi-
keuskorvaukset. Tekijänoikeuskorvaukset tulisi tilittää mahdollisimman pian ja viimeistään 
yhdeksän kuukauden kuluttua sen tilikauden lopusta, jona tekijänoikeuskorvaukset kerättiin, 
ellei tämä ole mahdotonta.

Pykälä vastaa direktiivin 15 artiklan 2 kohtaa ja 15 artiklan 3 kohdan 1 alakohtaa.

Direktiivin 15 artiklassa tarkoitetut objektiiviset syyt, jotka saattaisivat estää oikea-aikaisen ti-
lityksen, voivat johtua esimerkiksi käyttäjien antaman käyttöä koskevan selvityksen viivästy-
misestä, vaikeuksista yksilöidä oikeudet tai oikeudenhaltijat tai vaikeuksista yhdistää teoksia 
ja muita suojan kohteita koskevia tietoja oikeudenhaltijoihin. Ehdotettavien säännösten tarkoi-
tuksena on varmistaa tekijänoikeuskorvausten mahdollisimman oikea-aikainen tilitys oikeu-
denhaltijoille.
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31 §. Valtuuttavalle yhteishallinnointiorganisaatiolle annettavat tiedot. Pykälässä säädettäi-
siin, mitä tietoja lisensioiva yhteishallinnointiorganisaatio on velvollinen antamaan valtuutta-
valle yhteishallinnointiorganisaatiolle, jonka puolesta se hallinnoi oikeuksia edustussopimuk-
sen nojalla. Näihin tietoihin sisältyisivät tiedot valtuuttavalle yhteishallinnointiorganisaatiolle 
tai sen edustamalle oikeudenhaltijalle tilitettävistä tai vielä tilittämättömistä tekijänoikeuskor-
vauksista, hallinnointipalkkioista ja muista vähennyksistä, tiedot käyttöalueista, joihin lisens-
sejä on myönnetty tai joilta ne on evätty, sekä lisensioivan yhteishallinnointiorganisaation 
yleiskokouksen tekemät päätökset, joilla on olennaista merkitystä edustussopimukseen perus-
tuvien oikeuksien hallinnoinnin kannalta. Tilityksen yhteydessä olisi direktiivin edellyttämällä 
tavalla kerrottava, mihin tilitykset perustuvat, eli oikeuksien käyttö kussakin hallinnoitavien 
oikeuksien luokassa ja käyttötyypissä. Pykälän listaus ei ole tyhjentävä.

Pykälän tarkoituksena on turvata tilitykseen ja tulonmuodostukseen liittyvä läpinäkyvyys suh-
teessa valtuuttavaan yhteishallinnointiorganisaatioon ja sen oikeudenhaltijoihin. Pykälän mu-
kaan tiedot olisi saatettava valtuuttavan yhteishallinnointiorganisaation saataville sähköisessä 
muodossa. Käytännössä kyse voisi olla sähköisesti lähetetystä tiedostosta tai viestistä tai tie-
don saattamisesta valtuuttavan yhteishallinnointiorganisaation tietoon esimerkiksi lisensioivan 
yhteishallinnointiorganisaation oman tai niiden yhteisen tietojärjestelmän kautta tai muulla ta-
voin.

Pykälän 5 kohdan mukaisesti lisenssisopimuksista annettavilla tiedoilla tarkoitetaan ennen 
muuta jäsennellyn kokonaiskuvan antamista yhteishallinnointiorganisaation myöntämistä ja 
kieltämistä lisensseistä. Tietojen yksityiskohtaisuustaso voi tämän tavoitteen puitteissa vaih-
della tapauskohtaisesti.

Pykälä perustuu direktiivin 19 artiklaan.

32 §. Velvollisuus tilittää tekijänoikeuskorvaukset edelleen oikea-aikaisesti. Pykälässä säädet-
täisiin, että tekijänoikeuskorvauksia edelleen tilittävän valtuuttavan yhteishallinnointiorgani-
saation tai yhteishallinnointiorganisaation jäsenyhteisön tulee tilittää edelleen tilitettävät kor-
vaukset oikeudenhaltijoille mahdollisimman pian ja viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 
korvausten vastaanottamisesta, ellei tämä ole mahdotonta. Ehdotettavan pykälän tarkoituksena 
on varmistaa tekijänoikeuskorvausten mahdollisimman oikea-aikainen tilitys oikeudenhalti-
joille.

Pykälä vastaa direktiivin 15 artiklan 3 kohdan 2 alakohtaa.

Mainitussa artiklassa tarkoitetut objektiiviset syyt, jotka saattavat estää oikea-aikaisen tilityk-
sen, voivat johtua esimerkiksi käyttäjien antaman käyttöä koskevan selvityksen viivästymises-
tä tai vaikeuksista yksilöidä oikeudet tai oikeudenhaltijat tai vaikeuksista yhdistää teoksia ja 
muita suojan kohteita koskevia tietoja oikeudenhaltijoihin.

Pykälässä tarkoitettu määräaika lasketaan siitä päivästä, jona korvauksen edelleen tilittävä ta-
ho vastaanottaa korvauksen. Siinä tapauksessa, että tekijänoikeuskorvauksia edelleen tilittävä 
yhteishallinnointiorganisaatio ei maksa korvausta suoraan oikeudenhaltijalle vaan yhteishal-
linnointiorganisaation jäsenyhteisön välityksellä, sovelletaan myös jäsenyhteisön osalta omaa 
kuuden kuukauden määräaikaa.

On syytä huomata, että pykälässä säädetty määräaika poikkeaa 24 §:ssä korvauksen keräävälle 
yhteishallinnointiorganisaatiolle säädetystä tekijänoikeuskorvauksen tilittämistä koskevasta 
määräajasta. Molemmat määräajat perustuvat direktiiviin. Niiden lähtökohtana lienee ajatus, 
että korvauksia keräävä yhteishallinnointiorganisaatio kohdentaa korvaukset oikeudenhaltijal-
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le, mihin vaaditaan enemmän aikaa kuin pelkästään korvauksen edelleen tilittämiseen oikeu-
denhaltijalle.

7 luku. Yhteishallinnointiorganisaation suhde käyttäjiin

33 §. Velvollisuus tarjota lisenssi. Pykälässä asetettaisiin yhteishallinnointiorganisaatiolle vel-
vollisuus tarjota teosten tai muiden suojan kohteiden lisenssi sitä pyytävälle.

Pykälän 1 momentin mukaan yhteishallinnointiorganisaation olisi ilman aiheetonta viivytystä 
vastattava käyttäjien pyyntöihin ja ilmoitettava tiedot, joita se tarvitsee voidakseen tarjota li-
senssiä. Saatuaan kaikki olennaiset tiedot yhteishallinnointiorganisaation olisi 2 momentin
mukaisesti ilman aiheetonta viivytystä joko tarjottava lisenssi tai annettava käyttäjälle perus-
teltu kirjallinen lausunto, josta ilmenee, miksi se ei tarjoa lisenssiä.

Se, mikä tieto on olennainen lisensiointia varten, olisi arvioitava tapauskohtaisesti. Esimerkik-
si teoksen esittämisoikeuteen liittyvät tariffit perustuvat usein asiakaspaikkojen määrään tai 
liiketilan neliömäärään. Yhteishallinnointiorganisaatio voi tällöin myöntää lisenssin vasta saa-
tuaan käyttäjältä tiedon neliömäärästä tai asiakaspaikkojen määrästä.

Yhteishallinnointiorganisaation perustehtävä on oikeuksien lisensiointi oikeudenhaltijoiden 
tahdon mukaisesti. Kun oikeudenhaltija ensin on määritellyt, mitä oikeuksien luokkia tai käyt-
töalueita taikka teoksia tai teostyyppejä se valtuuttaa yhteishallinnointiorganisaation edusta-
maan, yhteishallinnointiorganisaation tehtävänä on vastata käyttäjien lisenssitarpeisiin oikeu-
denhaltijoiden asettamien reunaehtojen mukaisesti. Näin ollen on sekä oikeudenhaltijoiden et-
tä käyttäjien etujen mukaista, että yhteishallinnointiorganisaatio toimii aktiivisesti käyttöoike-
uksien myöntämiseksi.

Yhteishallinnointiorganisaation velvollisuuteen tarjota lisenssejä vaikuttavat osaltaan myös 
kilpailuoikeudelliset näkökohdat, kuten määräävän markkina-aseman väärinkäyttö tai olennai-
sen toimintaedellytyksen vaikeuttaminen. Tämä koskee erityisesti tilanteita, joissa korvaavaa 
vaihtoehtoa ei käytännössä ole eikä lisensioinnista kieltäytymiselle ole osoitettavissa oikeu-
denhaltijan tai yhteishallinnointiorganisaation näkökulmasta hyväksyttävää, objektiivista syy-
tä.

Pykälä vastaa direktiivin 16 artiklan 3 kohtaa.

34 §. Velvollisuus käydä lisensiointineuvottelut vilpittömästi. Pykälän mukaan yhteishallin-
nointiorganisaation ja käyttäjän olisi annettava toisilleen kaikki lisensiointiin tarvittavat tiedot 
ja muutoinkin neuvoteltava oikeuksien lisensioinnista vilpittömästi.

Lisensiointineuvottelut koskevat muun muassa korvausten tasoa, hinnoitteluperusteita sekä li-
sensioinnin muita ehtoja kuten teosten käytön raportointia.

Velvollisuus käydä lisensiointineuvottelut vilpittömässä mielessä sisältää sen, että osapuolet 
antavat toisilleen totuudenmukaiset tiedot niistä seikoista, jotka liittyvät tarpeeseen hankkia 
teoksen tai muun suojan kohteen käyttölupa ja joilla on vaikutusta käyttöluvan hinnoitteluun. 
Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi käyttäjän hallussa olevat tiedot palvelun käyttäjämää-
ristä tai käytön laajuudesta, palvelun tuloista ja tulojen määräytymisperusteista. Yhteishallin-
nointiorganisaation tulisi myös totuudenmukaisesti kertoa käyttäjälle, mikäli teoksen tai muun 
suojan kohteen käyttö ei lain mukaan edellytä käyttölupaa. Velvollisuuteen käydä lisensiointi-
neuvottelut vilpittömässä mielessä kuuluu myös aito pyrkimys löytää sovinnollinen ratkaisu, 
esimerkiksi sovittelumenettelyä käyttämällä.
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Pykälä vastaa direktiivin 16 artiklaa.

35 §. Lisensiointiehtoja koskevat vaatimukset. Pykälän 1 momentin mukaan lisensiointiehtojen 
olisi perustuttava objektiivisiin ja syrjimättömiin kriteereihin. Yhteishallinnointiorganisaation 
olisi lisäksi ilmoitettava asianomaiselle käyttäjälle hintojen vahvistamisessa käytetyt perusteet.

Direktiivin edellyttämän säännöksen tarve on ymmärrettävä sen kilpailuoikeudellista taustaa 
vasten sekä eritoten Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 102 artiklan säännös-
ten ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön valossa. Oikeuskäytäntö on perus-
tunut yhteishallinnointiorganisaation määräävän markkina-aseman tarkasteluun.

Unionin kilpailuoikeudessa on lähdetty siitä, että pelkästään yksinoikeuden olemassaolosta ei 
voida päätellä, että oikeutta käytetään väärin. Ainoastaan yksinoikeuden tosiasialliseen käyt-
töön liittyvien tosiseikkojen perusteella voidaan päätellä, onko kyse väärinkäytöstä eli käyte-
täänkö oikeutta tavalla, joka on perustavalla tavalla ristiriidassa vapaata kilpailua turvaavien 
säännösten kanssa.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 102 artiklan mukaan sisämarkkinoille so-
veltumatonta ja kiellettyä on yhden tai useamman yrityksen määräävän aseman väärinkäyttö 
sisämarkkinoilla tai niiden merkittävällä osalla, jos se on omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden 
väliseen kauppaan. Tällaista väärinkäyttöä voi olla esimerkiksi kohtuuttomien osto- tai myyn-
tihintojen taikka muiden kohtuuttomien kauppaehtojen suora tai välillinen määrääminen, tai 
tuotannon, markkinoiden tai teknisen kehityksen rajoittaminen kuluttajien vahingoksi. Artik-
lan mukaan myös erilaisten ehtojen soveltaminen eri kauppakumppaneiden samankaltaisiin 
suorituksiin kauppakumppaneita epäedulliseen kilpailuasemaan asettavalla tavalla voidaan 
luokitella väärinkäytöksi.

Tuomioistuimen oikeuskäytännössä lähtökohta on, että samanlaisesta käytöstä tulisi periä sa-
ma tariffi. Tästä voidaan poiketa objektiivisesti perustelluista syistä. Asiassa C-52/07 tuomio-
istuin totesi, että jos yhteishallinnointiorganisaatio laskee korvauksen oikeudesta käyttää teki-
jänoikeudella suojattuja sävellysteoksia televisiolähetyksissä eri tavalla sen mukaan, onko ky-
se kaupallisista televisioyhtiöistä vai julkisen palvelun yhtiöistä, se voi käyttää väärin määrää-
vää markkina-asemaansa, kun se soveltaa näiden yhtiöiden osalta erilaisia ehtoja samankaltai-
siin suorituksiin ja asettaa ne tästä syystä epäedulliseen kilpailuasemaan. Toisaalta näiden 
toimijoiden erilainen kohtelu saattaa olla objektiivisesti perusteltua siitä syystä, että julkisen 
palvelun yhtiöiden tehtävä ja rahoitustapa poikkeaa kaupallisten televisioyhtiöiden tilanteesta. 
Kansallisen tuomioistuimen tehtäväksi jää siten kunkin tapauksen tosiseikkojen ja esitetyn 
näytön perusteella ratkaista, onko tekijänoikeusjärjestöllä objektiivisesti perusteltu syy koh-
della eri käyttäjiä eri tavalla.

Ehdotettavan 35 §:n tulkinnassa tulisi huomioida myös 36 §:ssä säädettävä poikkeus, jonka 
mukaan yhteishallinnointiorganisaatiota sitovana ennakkotapauksena ei tulisi pitää uuden pal-
velun kokeellista lisensiointia.

Velvoittamalla yhteishallinnointiorganisaation ilmoittamaan käyttäjälle hinnoitteluperusteet 
pyritään lisäämään yhteishallinnointiorganisaation käyttämien hinnoitteluperusteiden avoi-
muutta ja läpinäkyvyyttä.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että oikeudenhaltijoiden on saatava oikeuksiensa käytöstä 
asianmukainen korvaus. Yksinoikeuksien ja korvausoikeuksien tariffien tulee olla kohtuulli-
sia. Kohtuullisuutta arvioitaessa olisi otettava huomioon oikeuksien käytön taloudellinen arvo 
liiketoiminnassa teosten ja muiden suojan kohteiden käytön luonne ja laajuus huomioon otta-
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en, yhteishallinnointiorganisaation tarjoaman palvelun taloudellinen arvo, sekä muut korvauk-
sen kohtuullisuuteen vaikuttavat seikat.

Säännöksessä lähtökohtana on, että oikeudenhaltijoiden saaman korvauksen teoksen tai muun 
suojan kohteen käytöstä tulisi olla oikeudenmukaisessa suhteessa käyttäjän käytöstä saamaan 
taloudelliseen hyötyyn. Se, milloin tariffia voidaan pitää kohtuuttomana, jäisi käytännössä 
tuomioistuimen harkintaan.

Korvaus voisi perustua joko oikeuden hyödyntämisestä saataviin tuloihin (rojaltiperiaate) tai 
käytön laajuuteen (käyttöperiaate). Yhteishallinnointiorganisaation tarjoaman palvelun talou-
dellisella arvolla tarkoitetaan käyttäjälle yhteishallinnoinnista aiheutuvaa taloudellista hyötyä 
verrattuna tilanteeseen, jossa yhteishallinnointia ei ole. Mitä kattavampi ja tehokkaampi yh-
teishallinnointiorganisaation palvelu on, sisältäen esimerkiksi käytön raportointia sujuvoitta-
via järjestelyjä, sen enemmän hyötyä tästä on käyttäjälle.

Asiassa C-395/87 Euroopan unionin tuomioistuin katsoi, että Ranskassa toimivan yhteishal-
linnointiorganisaation perimä tariffi musiikin käytöstä diskossa oli selvästi kohtuuton, sillä 
komission selvityksen mukaan tariffit olivat monenkertaiset verrattuna vastaavanlaiseen käyt-
töön muissa maissa. Tässä tapauksessa yhteishallinnointiorganisaation olisi pitänyt pystyä pe-
rustelemaan ero osoittamalla, että olosuhteet kyseisessä jäsenvaltiossa ja muissa jäsenvaltiois-
sa poikkeavat objektiivisesti ja merkityksellisellä tavalla toisistaan.

Tuomioistuin totesi, että jos määräävässä markkina-asemassa oleva yritys perii palveluistaan 
maksuja, jotka ovat huomattavasti suurempia kuin muissa maissa perityt maksut, ja jos mak-
sujen tasoa on vertailtu yhdenmukaisin perustein, tätä eroa on pidettävä merkkinä määräävän 
markkina-aseman väärinkäytöstä.

Tuomioistuin katsoi, että yhteishallinnointiorganisaation tässä tapauksessa esille ottamat eroa-
vaisuudet, kuten diskojen perimien hintojen korkea taso, tekijänoikeuden rakenteessa olevat 
erot tai korkeat perimis-, hallinto- ja tilityskustannukset, eivät riittäneet perusteluksi tariffien 
erilaisuuksiin. Näin ollen tariffeissa ei voida ottaa huomioon yhteishallinnointiorganisaation 
kustannuksia, sillä markkinoiden tehokkuuden ja toimivuuden näkökulmasta ja erityisesti oi-
keudenhaltijoiden ja käyttäjien intressien näkökulmasta on olennaista, että yhteishallinnointi-
organisaatiot toimivat mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Yhteishallinnointiorganisaatioiden korvausmallien kehittämisessä tulisi pyrkiä menettelyihin 
ja kriteereihin, jotka tuottavat oikeudenmukaisen korvauksen tekijöille ja samalla alentavat oi-
keuksien hallinnoinnista ja valvonnasta aiheutuvia kustannuksia kaikkien markkinaosapuolten 
eduksi. Oikeuksien hallinnoinnista aiheutuvat kustannukset eivät saisi olla suurempia kuin oi-
keudenhaltijoille maksettava osuus.

Asiassa C-52/07 Euroopan unionin tuomioistuin katsoi, että yhteishallinnointiorganisaatio ei 
käytä väärin määräävää markkina-asemaansa, kun se soveltaa korvausmallia, jonka mukaan 
korvausten määrä vastaa osaa televisiokanavan tuloista. Tämä edellyttää, että korvaus on ko-
konaisuudessaan suhteessa televisiossa todella lähetettyjen tai mahdollisesti lähetettävien teki-
jänoikeudella suojattujen sävellysteosten määrään nähden ja ettei ole olemassa toista mene-
telmää, jonka mukaan on mahdollista tarkemmin yksilöidä ja ilmaista määrällisesti näiden te-
osten käyttö ja katselijat, nostamatta kuitenkin suhteettomasti oikeuksien hallinnoinnista ja te-
kijänoikeudella suojattujen sävellysteosten käytön valvonnasta aiheutuvia kuluja.

Tuomioistuimen mukaan ei kuitenkaan voida sulkea pois sitä, että tietyissä olosuhteissa tällai-
sen korvausmallin soveltaminen voi olla väärinkäyttöä, jos on olemassa toinen menetelmä, 

HE 119/2016 vp



70

jonka mukaan on mahdollista tarkemmin yksilöidä ja ilmaista määrällisesti näiden teosten 
käyttö ja katselijat.

Euroopan unionin tuomioistuin ei ole suoraan ottanut kantaa siihen, miten eri käyttötapoja tu-
lisi vertailla keskenään tariffien kohtuullisuutta ajatellen. Asiassa C-395/87 liikkeenharjoittajat 
viittasivat diskoihin sovelletun tariffin ja muihin suuriin tallennetun musiikin käyttäjiin, kuten 
radioon ja televisioon, sovellettujen maksujen väliseen eroon. Koska he eivät esittäneet näkö-
kohtia sellaisen menetelmän luomiseksi, joka soveltuisi luotettavan, yhdenmukaisella pohjalla 
suoritetun vertailun tekemiseen, tuomioistuin ei voinut tutkia tätä arviointiperustetta käsiteltä-
vänä olevan ennakkoratkaisupyynnön yhteydessä.

Pykälä perustuu direktiivin 16 artiklan 2 kohtaan.

36 §. Kokeellinen lisensiointi. Pykälässä säädettäisiin, että yhteishallinnointiorganisaatio ei ole 
velvollinen jatkamaan alle kolmen vuoden ajan yleisön saatavilla olleen uudentyyppisen pal-
velun lisensioimista koejakson jälkeen koejakson aikana käytetyin ehdoin eikä soveltamaan 
tällaisessa kokeellisessa lisensioinnissa sovellettuja ehtoja toiseen samantyyppiseen palveluun.

Säännöksen tarkoituksena on edistää uusien innovatiivisten palvelujen syntymistä, kun yhteis-
hallinnointiorganisaatio ei ole velvollinen noudattamaan verrattavissa olevaa lisensiointikäy-
täntöään uusien palvelujen osalta.

Säännös sisältää poikkeuksen periaatteesta, jonka mukaan lisensiointiehtojen on perustuttava 
objektiivisiin ja syrjimättömiin kriteereihin. Uuden palvelun käynnistyessä eri tariffeja tai ta-
riffiperusteita saatetaan kokeilla, ja hintataso ja markkinoihin vaikuttavat seikat ovat vielä jä-
sentymättömät. Olisi kohtuutonta, mikäli käyttäjä tällaisessa tilanteessa voisi vedota yhteishal-
linnointiorganisaation velvollisuuteen noudattaa aikaisempaa, hintatasoltaan edullisempaa ta-
riffikäytäntöänsä.

Usein kokeellisia lisenssejä myönnetään käyttäjälle edullisin ehdoin, koska osapuolten tarkoi-
tuksena on selvittää, onko uudentyyppiselle palvelulle kysyntää. Mahdollisuus kokeelliseen li-
sensiointiin on siten merkittävällä tavalla myös käyttäjän intressissä.

Pykälä perustuu direktiivin 16 artiklan 2 kohtaan.

37 §. Käyttäjän asiointiin liittyvät oikeudet. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin käyttäjän oi-
keudesta asioida yhteishallinnointiorganisaation kanssa ja saada yhteishallinnointiorganisaati-
olta lisensiointiehdot tai 33 §:n 2 momentissa tarkoitettu kirjallinen vastaus sekä 39 §:ssä tar-
koitetut tiedot yhteishallinnointiorganisaation edustamasta teosvalikoimasta valintansa mu-
kaan suomeksi tai ruotsiksi. Ehdotetun säännöksen tarkoituksena on turvata käyttäjien mah-
dollisuuksia saada yhteishallinnointiorganisaatiolta yhteishallinnointiin liittyviä perustavaa 
laatua olevaa tietoa ja palvelua molemmilla kansalliskielillä. Kielivaatimuksen merkitystä ko-
rostaa se, että henkilö, joka ei hanki tekijänoikeuslain edellyttämää käyttölupaa, syyllistyy te-
kijänoikeuden loukkaukseen. Rikoslain (39/1889) 49 luvun 1 §:n mukaan tekijänoikeusrikok-
sesta rangaistaan sakolla tai enintään kahden vuoden vankeusrangaistuksella. Toisin kuin oi-
keudenhaltijalla, käyttäjällä ei yleensä ole mahdollisuutta hankkia yhteishallinnointiin liittyviä 
palveluja toiseen jäsenvaltioon sijoitetusta yhteishallinnointiorganisaatiosta. Yhteishallinnoin-
tiorganisaation toiminta on luonteeltaan yleispalvelu, jota voidaan verrata esimerkiksi posti-
palveluihin, ja asiointimahdollisuuksien turvaaminen on siten julkisen edun mukaista.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin yhteishallinnointiorganisaation velvollisuudesta tarjota 
käyttäjille mahdollisuus asioida sen kanssa sähköisesti. Jos yhteishallinnointiorganisaatiolla 
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on teosten tai muiden suojan kohteiden käytön sähköinen raportointijärjestelmä, organisaation 
tulisi tarjota käyttäjälle mahdollisuus käyttää sitä.

Sähköisellä asioinnilla tarkoitettaisiin, kuten 10 §:ssä, että yhteishallinnointiorganisaatioon tu-
lee voida olla yhteydessä vähintään puhelimitse ja sähköpostitse. Yhteishallinnointiorganisaa-
tiot voisivat luonnollisesti tarjota käyttäjille tätä edistyksellisemmät sähköiset asiointimahdol-
lisuudet.

Pykälä vastaa direktiivin 16 artiklan 4 kohtaa.

38 §. Käytön raportointi. Pykälässä säädettäisiin käyttöä koskevan selvityksen antamisesta yh-
teishallinnointiorganisaatiolle. Pykälän 1 momentin mukaan käyttäjän tulisi toimittaa yhteis-
hallinnointiorganisaatiolle hallussaan olevat yhteishallinnointiorganisaation edustamien oike-
uksien käyttöä koskevat tiedot, jotka ovat tarpeen tekijänoikeuskorvausten keräämiseksi sekä 
oikeudenhaltijoille kuuluvien tekijänoikeuskorvausten jakamiseksi ja maksamiseksi siten kuin 
käyttäjä ja yhteishallinnointiorganisaatio ovat sopineet.

Pykälän 2 momentin mukaan yhteishallinnointiorganisaation ja käyttäjän olisi otettava mah-
dollisuuksien mukaan huomioon vapaaehtoiset alan standardit sopiessaan näiden 1 momentis-
sa tarkoitettujen tietojen toimittamisen muodosta. Tarkoitus olisi, että 62 §:ssä tarkoitettu neu-
vottelukunta voisi antaa suosituksen käytettävästä standardista.

Pykälä perustuu direktiivin 17 artiklaan.

Pykälä ohjaa osapuolia sopimaan siitä, millä tavoin teosten ja muiden suojan kohteiden käy-
töstä tulee raportoida. Sen sijaan pykälän säännökset eivät edellytä, että käyttäjältä olisi vaa-
dittava yksityiskohtaista selvitystä. Raportointivelvoitteen tulisi olla tarkoituksenmukaisessa 
suhteessa käytön arvoon, käyttötietojen saatavuuteen, yhteishallinnointiorganisaation tiedon-
tarpeeseen korvausten oikeudenmukaiseksi jakamiseksi oikeudenhaltijoiden kesken, rapor-
tointikustannuksiin ja muihin vastaaviin näkökohtiin.

Direktiivin 33 johdantokappaleesta ilmenee, että velvollisuutta toimittaa yhteishallinnointior-
ganisaatiolle käyttötietoja ei olisi sovellettava luonnollisiin henkilöihin, jotka toimivat muissa 
kuin elinkeinoonsa, liiketoimintaansa tai ammattiinsa liittyvissä tarkoituksissa. Lisäksi yhteis-
hallinnointiorganisaatioiden vaatimat tiedot olisi rajoitettava siihen, mikä on kohtuullista, tar-
peen ja käyttäjien hallussa.

Raportointivelvoite ei siis edellytä, että käyttäjän tulisi erityisesti kerätä tietoja antaakseen sel-
vityksen teosten käytöstä. Esimerkiksi asiakastiloissa soivan taustamusiikin osalta käyttäjällä 
harvoin on hallussaan tietoja, joiden perusteella se voisi raportoida, mitä kappaleita tiloissa on 
soitettu. Näissä tilanteissa yhteishallinnointiorganisaatiot jakavat yleensä tekijänoikeuskorva-
ukset radioyrityksiltä tai musiikkijärjestelmien toimittajilta saatujen tietojen perusteella. Ei 
olisi mielekästä edellyttää, että käyttäjän, esimerkiksi ravintolan, olisi hankittava erikseen tie-
dot radioyrityksiltä.

Monissa muissakin tapauksissa yhteishallinnointiorganisaatio saa tiedot tilityksiä varten muul-
ta kuin käyttäjältä, joka on velvollinen maksamaan lisenssimaksun. Esimerkiksi elävän musii-
kin esittämisen yhteydessä yhtye vastaa teosraportoinnista yhteishallinnointiorganisaatiolle. 
Lisäksi olisi otettava huomioon, että teknologisen kehityksen myötä yhteishallinnointiorgani-
saatiot voivat myös itse tarjota käyttäjille palveluja, jotka edistävät täsmällistä, oikea-aikaista 
ja tehokasta raportointia, jonka pohjalta tekijänoikeuskorvauksia voidaan kohdentaa oikeu-
denhaltijoille.
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8 luku. Avoimuus ja tiedonantovelvollisuus

39 §. Yhteishallinnointiorganisaation velvollisuus antaa teosvalikoimatietoa. Pykälän 1 mo-
mentissa säädettäisiin yhteishallinnointiorganisaation velvollisuudesta pyynnöstä antaa hallus-
saan olevaa tietoa edustamastaan teosvalikoimastaan sillä tarkkuudella, mikä on yhteishallin-
nointiorganisaation toimiala ja sen teostietokannat sekä pyynnön esittäneen tarpeet huomioon 
ottaen mahdollista. Tietojen pyytäjinä voisivat olla oikeudenhaltijat, teosten käyttäjät ja edus-
tussopimuksen osapuolena olevat valtuuttavat yhteishallinnointiorganisaatiot.

Säännös perustuu direktiivin 20 artiklaan.

Säännöksellä pyritään varmistamaan, että käyttäjällä on mahdollisuus selvittää, mitä teosvali-
koimaa, oikeuksia tai oikeuksien luokkia ja maantieteellisiä alueita lisensioiva yhteishallin-
nointiorganisaatio edustaa. Näiden tietojen pohjalta käyttäjä voisi arvioida, kuinka hyvin yh-
teishallinnointiorganisaation tarjoama lisenssi vastaa hänen tarpeitaan.

Säännöksellä pyritään myös turvaamaan oikeudenhaltijan ja valtuuttavan yhteishallinnointior-
ganisaation mahdollisuuksia selvittää lisensioivan yhteishallinnointiorganisaation toimialaa 
sekä teosrepertuaarin ja valtuutusten laajuutta. Tällä on merkitystä sen arvioimisessa, halu-
taanko yhteishallinnointiorganisaatio valtuuttaa hallinnoimaan oikeuksia.

Säännöstä sovellettaessa olisi huomioitava, että yhteishallinnointiorganisaatiolla on velvolli-
suus palvella oikeudenhaltijoita ja käyttäjiä niiden asiointikielekseen valitsemalla suomen tai 
ruotsin kielellä 10 §:n mukaisesti. Sen sijaan kielivelvoite ei koskisi asiointia toisen yhteishal-
linnointiorganisaation kanssa.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että jos yhteishallinnointiorganisaatio ei itse voi myöntää 
lisenssiä puuttuvan valtuutuksen vuoksi, sen on ilmoitettava teoksen käyttäjälle tiedossaan 
oleva oikeudenhaltijan nimi ja yhteystiedot, jos oikeudenhaltija ei ole kieltänyt niiden anta-
mista. Yhteishallinnointiorganisaation olisi myös ilmoitettava, jos lisenssin hankkiminen on 
tarpeetonta teoksen tai muun suojan kohteen suoja-ajan lakkaamisen tai muun syyn vuoksi.

Säännöksen tarkoituksena on varmistaa niin oikeudenhaltijoiden kuin käyttäjien oikeutetut 
edut tilanteessa, jossa yhteishallinnointiorganisaatio ei itse jostain syystä voi myöntää lisenssiä 
käyttäjälle. Jos yhteishallinnointiorganisaation valtuutusta hallinnoida oikeudenhaltijan puo-
lesta tämän oikeuksia on rajoitettu, oikeudenhaltijan etujen mukaista on, että käyttäjä opaste-
taan oikeudenhaltijan luo lisenssin saamiseksi. Tällainen menettely ei välttämättä ole yhteis-
hallinnointiorganisaation omassa intressissä, ja siksi on tärkeää, että oikeudenhaltijan ja käyt-
täjän etua suojataan laissa.

Käyttäjän näkökulmasta on myös tärkeää saada tietää, jos suoja-aika on umpeutunut tai käyt-
täjä ei jonkun muun syyn vuoksi, esimerkiksi käytön ollessa sallittua suoraan tekijänoikeus-
lain nojalla, tarvitse hakea oikeudenhaltijalta käyttölupaa. Tieto valtuutuksen päättymisajan-
kohdasta voi olla myös tärkeä esimerkiksi valtuutuksen irtisanomistilanteessa sen estämiseksi, 
että käyttäjä ei turhaan aloita lisensiointineuvotteluja yhteishallinnointiorganisaation kanssa. 
Säännöksellä on tarkoitus varmistaa, että yhteishallinnointiorganisaatio toimii lojaliteettiperi-
aatteen mukaisesti sekä oikeudenhaltijoihin että käyttäjiin nähden.

Säännös on myös tarpeen sen vuoksi, että yhteishallinnointiorganisaatiolla ei ole henkilötieto-
lain tarkoitussidonnaisuusperiaatteen mukaan oikeutta käyttää keräämänsä tietoa muuhun tar-
koitukseen kuin mihin sitä on kerätty. Ilman nimenomaista säännöstä ja lakiin perustuvaa vel-
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voitetta olisi epäselvää, voisiko yhteishallinnointiorganisaatio käsitellä henkilötietoja ehdote-
tussa säännöksessä tarkoitetulla tavalla.

40 §. Yhteishallinnointiorganisaation velvollisuus julkaista tietoja verkkosivuillaan. Pykälän 1 
momentissa säädettäisiin yhteishallinnointiorganisaation velvollisuudesta julkaista momentin 
1—12 kohdassa säädetyt tiedot yhteishallinnointiorganisaatiosta, sen vastuuhenkilöistä ja ylei-
sistä toimintaperiaatteista julkisilla verkkosivuillaan suomeksi ja ruotsiksi.

Tiedot ovat tärkeitä niin yhteishallinnointiorganisaation olemassa oleville kuin mahdollisille 
oikeudenhaltijoille, jäsenille, käyttäjille ja muille tahoille, joilla on kiinnostusta yhteishallin-
nointiorganisaatioon ja sen toimintatapoihin. Säännöksen tavoitteena on edistää yhteishallin-
nointiorganisaation toiminnan ja toimintaperiaatteiden läpinäkyvyyttä.

Säännös perustuu direktiivin 21 artiklaan.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin yhteishallinnointiorganisaation velvollisuudesta toimittaa 
kyseiset tiedot ja tiedot niissä tapahtuneista muutoksista myös valvontaviranomaiselle. Sään-
nöksellä edistetään valvontaviranomaisen mahdollisuuksia seurata yhteishallinnointiorgani-
saation toiminnassa tapahtuvia muutoksia. Tiedot olisi toimitettava valvontaviranomaiselle 
viipymättä tietojen julkaisemisen jälkeen. Valvontaviranomaiselle olisi siten toimitettava sekä 
tieto siitä, että tiedot ovat muuttuneet, että verkkosivuilla julkaistu korvaava tieto.

41 §. Vuotuinen avoimuusraportti. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin yhteishallinnointiorga-
nisaation velvollisuudesta laatia vuotuinen avoimuusraportti. Raportin tulisi sisältää direktii-
vin liitteessä mainitut tiedot ja erityisraportin yhteishallinnointiorganisaation tarjoamista sosi-
aali-, kulttuuri- ja koulutuspalveluista. Jos yhteishallinnointiorganisaation tilinpäätös ja toi-
mintakertomus sisältävät direktiivin liitteessä tarkoitetut tiedot ja siten täyttävät vuotuiselle 
avoimuusraportille asetetut kriteerit, yhteishallinnointiorganisaation ei olisi tarpeen laatia eril-
listä tai uutta asiakirjaa. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta pidettäisiin tällöin pykälässä tar-
koitettuna avoimuusraporttina.

Momentin mukaan avoimuusraportti ja siihen liittyvät taloudelliset tiedot olisi tarkastettava ti-
lintarkastuslain säännösten mukaisesti ja tilintarkastuskertomus mahdollisine varaumineen toi-
sinnettava täydellisenä raportissa. Tilintarkastus olisi aina tehtävä, eikä yhteishallinnointiorga-
nisaatioon siten sovellettaisi tilintarkastuslain 2 luvun 2 §:n 2 momenttia, jonka mukaan tietty-
jen kriteerien täyttyessä tilintarkastusta ei edellytetä.

Pykälän 2 momentin mukaan vuotuinen avoimuusraportti tulisi julkaista yhteishallinnointior-
ganisaation verkkosivuilla kahdeksan kuukauden kuluessa organisaation tilikauden päättymi-
sestä ja pitää se siellä yleisön saatavilla vähintään viiden vuoden ajan raportin julkaisuvuodes-
ta. Mainitun kahdeksan kuukauden määräajassa raportti olisi myös toimitettava valvontaviran-
omaiselle. Säännös merkitsee sitä, että yhteishallinnointiorganisaation vuotuinen avoimuusra-
portti on julkinen tieto. Syy, miksi direktiivissä rajoitetaan yhteishallinnointiorganisaation 
velvollisuutta pitää raportti saatavilla, johtunee siitä, että velvollisuus pitää raportti saatavilla 
pidempään aiheuttaisi yhteishallinnointiorganisaatioille suhteetonta hallinnollista taakkaa.

Pykälän 3 momentin mukaan vuotuisessa avoimuusraportissa annettavista tiedoista voitaisiin 
antaa tarkempia säännöksiä opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella.

Vuotuisen avoimuusraportin tarkoituksena on antaa totuudenmukainen kuva yhteishallinnoin-
tiorganisaation toiminnasta ja taloudellisista tunnusluvuista. Tarkoitus myös on, että tiedot oli-
sivat vertailukelpoisia. Esimerkiksi oikeudenhaltijat voisivat näin valita järjestön, joka on 
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kaikkein tehokkain. Koska direktiivi ei sisällä täsmällistä tietoa siitä, mitä tarkoitetaan esimer-
kiksi ”oikeuden luokalla” tai ”käyttötyypillä” ja millä perusteilla korvaukset tulisi kohdentaa 
näihin, yhteishallinnointiorganisaatiossa tapahtuvalle tulkinnalle jää tilaa. Näin ollen direktii-
vin tavoite luoda pohja yhteishallinnointiorganisaatioiden keskinäiselle vertailukelpoisuudelle 
ei välttämättä toteudu suunnitellulla tavalla.

Voidaan pitää todennäköisenä, että direktiivin liitteen mukaiset tiedot täsmentyvät Euroopan 
unionin tasolla jollain aikavälillä. Näin ollen on tarpeen varata mahdollisuus säätää opetus- ja 
kulttuuriministeriön asetuksella tarkemmin vuotuiseen avoimuusraporttiin sisällytettävistä tie-
doista.

Pykälä perustuu direktiivin 22 artiklaan.

9 luku. Sävellysteosten usean valtion alueen kattavien verkko-oikeuksien lisensiointi

42 §. Erityinen soveltamisala. Lain 9 lukuun sisällytettäisiin direktiivin III osaston mukaiset 
säännökset sävellysteosten usean valtion alueen kattavien verkko-oikeuksien lisensioinnista. 
Sävellysteoksen verkko-oikeuksilla tarkoitetaan tekijänoikeuslain 2 §:ssä tarkoitettuja oikeuk-
sia, joita tarvitaan teoksen käyttämiseksi verkkopalvelussa. Ehdotettavassa 42 §:ssä säädettäi-
siin 9 luvun erityisestä soveltamisalasta.

Pykälän 1 momentin mukaan 9 luvun säännöksiä sovellettaisiin yhteishallinnointiorganisaati-
oon sen myöntäessä usean valtion alueen kattavia sävellysteosten verkko-oikeuksien lisensse-
jä. Säännökset koskisivat ainoastaan yhteishallinnointiorganisaatioita, jotka hallinnoivat sävel-
lysteosten tekijöiden ja muiden oikeudenhaltijoiden oikeuksia. Säännökset eivät koskisi yh-
teishallinnointiorganisaatioita, jotka hallinnoivat musiikkiin liittyviä lähioikeuksia, kuten tuot-
tajien tai esittävien taiteilijoiden oikeuksia. Säännökset koskisivat lisäksi yhteishallinnointior-
ganisaation toimintaa vain siinä tapauksessa ja siltä osin, kuin se hallinnoi usean valtion alu-
een kattavia sävellysteosten käyttöoikeuksia.

Pykälän 1 momentti perustuu direktiivin 23 artiklaan.

Pykälän 2 momentin 1 kohdassa säädettäisiin, että 9 luvun säännöksiä ei kuitenkaan sovellet-
taisi yhteishallinnointiorganisaation myöntäessä usean valtion alueen kattavia lisenssejä verk-
kopalveluille, jotka tarjoavat sävellysteoksia ainoastaan graafisessa muodossa eli nuotteina. 
Tämä rajaus perustuu direktiivin 40 johdantokappaleeseen. Sen sijaan 9 luvun säännöksiä so-
vellettaisiin esimerkiksi verkkopalveluihin, jotka tarjoavat musiikkia sisältäviä audiovisuaali-
sia sisältöjä sisältäviä verkkopalveluita, paitsi kun kysymys on momentin 2 ja 3 kohdassa tar-
koitetusta radio- tai televisio-ohjelmien yleisön saataville saattamisesta.

Pykälän 2 momentin 2 kohdassa säädettäisiin, että 9 luvun säännöksiä ei sovellettaisi yhteis-
hallinnointiorganisaation myöntäessä tarvittavien oikeuksien vapaaehtoisen yhdistämisen pe-
rusteella usean valtion alueen kattavan sävellysteosten verkko-oikeuksien lisenssin, jota lähet-
täjäyritys tarvitsee saattaakseen yleisön saataville radio- tai televisio-ohjelmiaan samanaikai-
sesti niiden alkuperäisen lähetyksen kanssa tai alkuperäisen lähetyksen jälkeen.

Lähettäjäyritykset hankkivat vakiintuneen käytännön mukaan lähetystoiminnassa tarvittavat 
musiikkiin liittyvät oikeudet siltä yhteishallinnointiorganisaatiolta, joka toimii lähettäjäyrityk-
sen kotimaassa. Käytäntö perustuu neuvoston direktiiviin 93/83/ETY tiettyjen satelliitin väli-
tyksellä tapahtuvaan yleisradiointiin ja kaapeleitse tapahtuvaan edelleen lähettämiseen sovel-
lettavien tekijänoikeutta sekä lähioikeuksia koskevien sääntöjen yhteensovittamisesta. Tarkoi-
tus on siis tältä osin jatkaa nykykäytäntöä.
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Pykälän 2 momentin 3 kohdassa säädettäisiin, että 9 luvun säännöksiä ei sovellettaisi lähettä-
jäyrityksen tuottamaan tai sille tuotettuun aineistoon, joka on tarkoitettu julkaistavaksi verkos-
sa radio- tai televisio-ohjelman alkuperäisen lähetyksen oheisaineistona.

Tällaisena verkkomateriaalina olisi pidettävä esimerkiksi ohjelmien ennakkoesityksiä, joita 
lähettäjäyritys saattaa yleisön saataville internetissä.

Pykälän 2 momentin 2 ja 3 kohdat perustuvat direktiivin 32 artiklaan.

43 §. Valmiudet käsitellä usean valtion alueen kattavia lisenssejä. Pykälän 1 momentissa sää-
dettäisiin siitä, millaiset valmiudet sävellysteosten verkko-oikeuksien usean valtion alueen 
kattavia lisenssejä myöntävällä yhteishallinnointiorganisaatiolla tulee olla. Direktiivin mukai-
sesti niillä tulee olla riittävät valmiudet käsitellä tällaisten lisenssien hallinnoinnissa tarvittavat 
tiedot sähköisessä muodossa tehokkaalla, täsmällisellä ja avoimella tavalla teosvalikoiman yk-
silöintiä ja sen käytön seuraamista, käyttäjien laskuttamista, tekijänoikeuskorvausten kerää-
mistä ja oikeudenhaltijoille kuuluvien määrien tilittämistä varten sekä toimittaakseen tietoja 
teosvalikoimasta oikeudenhaltijoille, käyttäjille ja toisille yhteishallinnointiorganisaatioille 
39 § mukaisesti.

Ehdotettava 43 § koskee yhteishallinnointiorganisaation tietojenkäsittelyyn kohdistuvia vaa-
timuksia, kun sen sijaan tähän liittyvät toiminnolliset vaatimukset sisältyvät 44—49 §:ään

Siltä osin kuin on kysymys yhteishallinnointiorganisaation velvollisuudesta antaa teosvali-
koimatietoja, säännöksellä toimeenpannaan direktiivin 25 artikla. Verrattuna 39 §:ään mainittu 
direktiivin säännös merkitsee, että yhteishallinnointiorganisaatiolla tulee olla riittävä valmius 
toimittaa teosvalikoimaa koskevat tiedot oikeudenhaltijoille, käyttäjille ja toisille yhteishallin-
nointiorganisaatioille pyydettäessä sähköisessä muodossa.

Valmiuksien riittävyyttä arvioitaessa tulee direktiivin 24 artiklan 2 kohdan mukaan ottaa 
huomioon, että yhteishallinnointiorganisaatiolla tulee olla kyky yksilöidä täsmällisesti sävel-
lysteokset tai niiden osat, joita se on valtuutettu edustamaan. Lisäksi sillä tulee olla kyky yksi-
löidä täsmällisesti, joko kokonaan tai osittain, oikeudet ja niiden haltijat kaikilla asiaankuulu-
villa alueilla jokaiselle sellaiselle sävellysteokselle tai sen osalle, jota se on valtuutettu edus-
tamaan, sekä kyky pyydettäessä välittää näitä tietoja verkkopalvelujen tarjoajille.

Lisäksi vaadittaisiin, että yhteishallinnointiorganisaatio käyttää oikeudenhaltijoiden ja sävel-
lysteosten yksilöintiin kehitettyjä ainutkertaisia tunnisteita, jotka pohjautuvat kansainvälisiin 
tai Euroopan unionin tasolla kehitettyihin vapaaehtoisiin alan standardeihin ja käytäntöihin. 
Tällaisia tunnisteita ovat esimerkiksi International Standard Work Code (ISWC), joka on kehi-
tetty sävellysteosten tunnistamiseksi, CAE, jota käytetään kansainvälisesti säveltäjien tai sa-
noittajien tunnistamiseksi, sekä sitä laajempi CISAC:n hallinnoima Interested Party Identifica-
tion eli IPI-tunniste. Edelleen yhteishallinnointiorganisaatiolla tulisi olla käytössään soveltuvia 
ja tehokkaita menettelyjä, joilla se voi todeta ja korjata virheet tiedoissa, jotka ovat muiden 
usean valtion alueen kattavia sävellysteosten verkko-oikeuksien lisenssejä myöntävien yhteis-
hallinnointiorganisaatioiden hallussa.

Pykälän 2 momentin mukaan tarkempia säännöksiä vaatimuksista, jotka koskevat yhteishallin-
nointiorganisaation valmiuksia käsitellä tietoja usean valtion alueen kattavaa lisensiointia var-
ten voitaisiin antaa opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella.

Direktiivin 24 artiklan 2 kohta ja 25 artikla sisältävät käytännössä säännöksiä, joilla täsmenne-
tään 24 artiklan 1 kohtaa, luettuna yhdessä direktiivin 18 artiklan kanssa. Kun direktiivin 
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säännöksissä lisäksi viitataan alan standardeihin ja käytäntöihin sekä vastaaviin vaatimuksiin, 
jotka ovat sisällöllisesti epäselviä tai saattavat olla vasta kehitteillä, on syytä varata opetus- ja 
kulttuuriministeriölle mahdollisuus säätää asetuksella tarkemmin pykälän soveltamisesta.

Tämän lisäksi on huomioitava, että tämän lain nojalla perustettavaksi ehdotettavalla neuvotte-
lukunnalla olisi mahdollisuus antaa suosituksia säännöksen soveltamisesta.

44 §. Teosvalikoimatietojen oikeellisuus. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin yhteishallinnoin-
tiorganisaation velvollisuudesta huolehtia yhteishallinnointiorganisaation teostietokantoihin 
sisältyvien virheellisten tietojen korjaamisesta. Virheellinen tieto voi olla sävellysteosten tai 
niiden osien yksilöintitieto, hallinnoitavia oikeuksia koskeva tieto, oikeudenhaltijatieto, teosta 
kuvaava tunniste tai muu epäjohdonmukaisuus. Virhe tulisi korjata oikeudenhaltijan tai oikeu-
denhaltijoita edustavan toisen yhteishallinnointiorganisaation tai verkkopalvelun tarjoajan 
pyynnöstä.

Epäjohdonmukaisuus tiedoissa, jotka ovat muiden sävellysteosten verkko-oikeuksien usean 
valtion alueen kattavia verkko-oikeuksien lisenssejä myöntävien yhteishallinnointiorganisaati-
oiden hallussa, tarkoittaisi käytännössä esimerkiksi tilannetta, jossa kaksi yhteishallinnointior-
ganisaatiota samanaikaisesti väittää edustavansa samaa sävellysteosta, oikeudenhaltijaa tai 
maantieteellistä aluetta.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin yhteishallinnointiorganisaatiolle velvollisuus korjata vir-
heelliseksi todettu tieto ilman aiheetonta viivytystä.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin yhteishallinnointiorganisaation velvollisuudesta tarjota oi-
keudenhaltijoille tai valtuuttavalle yhteishallinnointiorganisaatiolle mahdollisuus toimittaa sä-
vellysteosta, hallinnoitavia oikeuksia, oikeudenhaltijoita sekä maantieteellistä aluetta koskevat 
tiedot sähköisessä muodossa lisensioivalle yhteishallinnointiorganisaatiolle. Tämän velvolli-
suuden täyttäminen saattaa samalla edellyttää, että yhteishallinnointiorganisaatio mahdollistaa 
sähköisen pääsyn hallinnoimiinsa teostietokantatietoihin. Säännöksen yhtenä tarkoituksena 
voidaan pitää laajemman avoimuuden saavuttamista yhteishallinnointiorganisaation sovelta-
mien standardien ja käytäntöjen osalta.

Velvoitteen täyttämisessä tulisi lisäksi direktiivin 26 artiklan 2 kohdan mukaisesti ottaa huo-
mioon kansainvälisellä tai Euroopan unionin tasolla kehitetyt tiedonvaihtoa koskevat alan va-
paaehtoiset standardit tai käytännöt. Direktiivissä mainituilla standardeilla ja käytännöillä tar-
koitettaneen erityisesti sävellysteosten yhteishallinnointiorganisaatioiden kattojärjestön CI-
SACin julkaisemia menettelyohjeita, joihin sisältyy ohjeita myös sovellettavista teknisistä 
standardeista. Tähän liittyvä tietojenkäsittely kuuluu 43 §:ssä mainittuihin valmiuksiin käsitel-
lä usean valtion alueen kattavia lisenssejä. Näitä valmiuksia koskevista vaatimuksista voidaan 
mainitun pykälän mukaan antaa tarkempia säännöksiä opetus- ja kulttuuriministeriön asetuk-
sella.

Pykälä perustuu direktiivin 26 artiklaan.

45 §. Käytön täsmällinen ja oikea-aikainen seuranta. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin yh-
teishallinnointiorganisaation velvollisuudesta seurata sävellysteosten verkko-oikeuksien käyt-
töä verkkopalveluissa, joiden tarjoajille se on myöntänyt usean valtion alueen kattavan lisens-
sin. Säännöksellä pyritään suojaamaan oikeudenhaltioiden taloudellisia intressejä.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin yhteishallinnointiorganisaation velvollisuudesta antaa 
verkkopalvelujen tarjoajalle mahdollisuus antaa selvitys sävellysteosten verkko-oikeuksien 
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käytöstä sähköisesti sekä verkkopalvelujen tarjoajan velvollisuudesta antaa täsmällinen selvi-
tys sävellysteosten käytöstä. Tiedot annetaan siten kuin käyttäjän ja yhteishallinnointiorgani-
saation välillä on sovittu.

Pykälän 3 momentin mukaan yhteishallinnointiorganisaatio saisi kieltäytyä hyväksymästä sel-
vityksen verkkopalvelun tarjoajan valitsemassa esitysmuodossa, jos yhteishallinnointiorgani-
saatio on tarjonnut verkkopalvelun tarjoajan käyttöön vähintään yhden sellaisen menetelmän 
selvityksen antamiseksi, jossa hyödynnetään tietojen sähköistä vaihtamista varten kansainvä-
listä tai Euroopan unionin alueella laajasti käytettyä alan standardia.

Pykälän 3 momentissa oleva säännös merkitsee sitä, että verkkopalvelun tarjoajalla on oikeus 
valita, millä teknisellä tavalla se toimittaa sovitut tiedot, ellei yhteishallinnointiorganisaatiolla 
ole tarjota raportointimenetelmää, jolla verkkopalvelun tarjoaja voi helposti siirtää tietoja yh-
teishallinnointiorganisaatiolle. Säännöksen tulkinnassa olisi otettava huomioon direktiivin 27 
artiklan 2 kohdan vaatimus, jonka mukaan yhteishallinnointiorganisaation tarjoaman rapor-
tointimenetelmän tulisi perustua kansainvälisellä tai unionin tasolla kehitettyihin vapaaehtoi-
siin standardeihin tai käytäntöihin.

CISACin ylläpitämiin menettelyohjeisiin kuuluvat myös raportointiin liittyvät ohjeet käytettä-
vistä standardeista. Säännökseen liittyvä tietojenkäsittely kuuluu 43 §:ssä mainittuihin val-
miuksiin käsitellä usean valtion alueen kattavia lisenssejä, josta mainitun säännöksen mukaan 
voidaan antaa tarkempia säännöksiä opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella.

Pykälä perustuu direktiivin 27 artiklan 1 ja 2 kohtaan.

46 §. Sähköinen laskutus. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin yhteishallinnointiorganisaation 
velvollisuudesta laskuttaa verkkopalvelujen tarjoajaa sähköisesti ja tarjota käyttöön vähintään 
yksi sellainen laskutusmuoto, jossa hyödynnetään kansainvälistä tai Euroopan unionin alueella 
laajasti käytettyä alan standardia. Pykälän 2 momentin mukaan laskujen tulisi olla yksilöityjä 
ja perustua oikeuksien tosiasialliseen käyttöön, jos tämä on mahdollista verkkopalvelun tarjo-
ajan antamien tietojen ja tietojen esitysmuodon perusteella. Pykälän 3 momentin mukaan 
verkkopalvelun tarjoaja ei saisi kieltäytyä hyväksymästä laskua sen esitysmuodon perusteella, 
jos se perustuu kansainväliseen tai Euroopan unionin alueella laajasti käytettyyn alan standar-
diin.

Pykälään sisältyvien säännösten tarkoituksena on varmistaa, että laskutus täyttää nykyajan 
vaatimukset ja että laskutus tapahtuu muodossa, jonka oikeellisuus voidaan helposti varmis-
taa. Kun tieto on sähköisessä muodossa, myös palveluntarjoajalla olisi mahdollisuus varmis-
tua siitä, että laskutus tapahtuu oikein.

Säännöksessä mainituilla standardeilla tarkoitetaan esimerkiksi Euroopan standardointikomi-
tea CEN:n julkaisemia verkkolaskutuksen standardeja. Verkkolaskutukseen liittyvät standardit 
kehittyvät kuitenkin jatkuvasti. Yleiset verkkolaskutuksen standardit eivät välttämättä mahdol-
lista pykälässä tarkoitetun yksilöidyn tiedon toimittamista. Säännökseen liittyvä tietojenkäsit-
tely kuuluu 43 §:ssä mainittuihin valmiuksiin käsitellä usean valtion alueen kattavia lisenssejä, 
josta mainitun pykälän mukaan voidaan antaa tarkempia säännöksiä opetus- ja kulttuuriminis-
teriön asetuksella.

Pykälä perustuu direktiivin 27 artiklan 3 kohtaan.

47 §. Täsmällinen ja oikea-aikainen laskutus. Ehdotetussa pykälässä säädettäisiin yhteishal-
linnointiorganisaation velvollisuudesta laskuttaa verkkopalvelun tarjoajaa täsmällisesti ja vii-
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pymättä sen jälkeen, kun käyttäjä on antanut selvityksen sävellysteoksen verkko-oikeuksien 
tosiasiallisesta käytöstä 45 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Säännös perustuu direktiivin 27 artiklan 4 kohtaan.

Säännöksen tarkoituksena olisi nopeuttaa laskutus- ja maksuprosessia ja sen myötä myös tili-
tyksiä oikeudenhaltijoille.

48 §. Menettelyt laskun oikeellisuuden kiistämiseksi. Pykälässä säädettäisiin, että yhteishallin-
nointiorganisaatiolla on oltava käytössään soveltuva järjestely, jotta verkkopalvelun tarjoaja 
voi kiistää laskun oikeellisuuden, jos verkkopalvelun tarjoaja saa useita laskuja yhdeltä tai 
useammalta yhteishallinnointiorganisaatiolta saman sävellysteoksen samoista verkko-
oikeuksista.

Tilanteessa, jossa sama sävellysteos voidaan tarjota lisensioitavaksi useamman online-
hallinnointikeskuksen kautta osana käyttäjille tarjottavaa teosvalikoimaa, voi useampi yhteis-
hallinnointiorganisaatio laskuttaa samaa käyttäjää saman teoksen käytöstä. Menettely laskun 
oikeellisuuden kiistämiseen tarvitaan muun muassa näissä tilanteissa, jotta käyttäjä voi välttyä 
maksamasta moninkertaisesti samasta sävellysteoksesta.

Direktiivissä ei tarkemmin perustella, mitä ”soveltuvilla” järjestelyillä tarkoitetaan. Koska sä-
vellysteosten verkko-oikeuksien lisensioinnissa on tarkoitus hyödyntää sähköisiä järjestelmiä, 
tulisi eri online-hallinnointikeskusten kyseisten järjestelmien olla ainakin sillä tavoin yhteen-
sopivia, että käyttäjillä on mahdollisuus vertailla laskutuksen perusteena olevia tietoja kak-
soisveloituksen havaitsemiseksi. Lisäksi voitaisiin edellyttää, että yhteishallinnointiorganisaa-
tioilla on mahdollisuus vastaanottaa ja käsitellä käyttäjien taholta tulleet oikaisupyynnöt sekä 
oikaista kyseessä olevat laskut. Soveltuviin järjestelyihin kuuluisivat myös menettelyt, joilla 
yhteishallinnointiorganisaatiot keskenään sopivat siitä, kumpi niistä oikaisee laskunsa, tai 
muutoin sovittavat yhteen sähköiset laskutusjärjestelmänsä tällaisen tilanteen varalta.

Pykälä perustuu direktiivin 27 artiklan 5 kohtaan.

49 §. Täsmällinen ja oikea-aikainen tilitys oikeudenhaltijoille. Pykälässä säädettäisiin tekijän-
oikeuskorvausten tilityksestä oikeudenhaltijoille tai valtuuttavalle yhteishallinnointiorganisaa-
tiolle sekä sen yhteydessä annettavien tietojen vähimmäisvaatimuksista.

Pykälän 1 momentin mukaan lisensioivan yhteishallinnointiorganisaation tulisi tilittää tekijän-
oikeuskorvaukset täsmällisesti ja viipymättä 45 §:ssä tarkoitetun käyttöä koskevan selvityksen 
perusteella valtuuttavalle yhteishallinnointiorganisaatiolle sen jälkeen, kun verkkopalvelun 
tarjoaja on maksanut korvauksen. Säännös edellyttää sävellysteosten verkko-oikeuksien osalta 
tiheämpää tilittämistä kuin 24 §:n yleinen vaatimus, jonka mukaan tekijänoikeuskorvaus tulee 
maksaa viimeistään yhdeksän kuukauden kuluessa sen tilikauden lopusta, jona tekijänoikeus-
korvaukset kerättiin.

Ehdotettava säännös perustuu direktiivin 28 artiklaan, jonka mukaan yhteishallinnointiorgani-
saation on tilitettävä korvaus oikeudenhaltijalle viipymättä käytön raportoinnin jälkeen. Olisi 
kohtuutonta edellyttää, että yhteishallinnointiorganisaatio tilittää korvauksen edelleen oikeu-
denhaltijalle ennen kuin käyttäjä on suorittanut maksun yhteishallinnointiorganisaatiolle. Di-
rektiivin 28 artiklaa on siksi tulkittava niin, että tilitys oikeudenhaltijalle tulisi tapahtua viipy-
mättä sen jälkeen kun käyttäjä on antanut selvityksen teoksen käytöstä ja maksanut korvauk-
sen yhteishallinnointiorganisaatiolle.
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Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tiedoista, joita lisensioivan yhteishallinnointiorganisaation 
tulee antaa valtuuttavalle yhteishallinnointiorganisaatiolle tai oikeudenhaltijalle tilityksen yh-
teydessä. Näihin kuuluvat tieto ajanjaksosta ja maantieteellisistä alueista, joille lisenssi on 
hankittu, tieto kerätyistä korvauksista ja vähennyksistä verkko-oikeuksien luokan ja verkko-
palvelun tarjoajan mukaan eriteltynä.

Säännös edellyttää kaiken kaikkiaan huomattavan yksityiskohtaisen tiedon antamista oikeu-
denhaltijalle korvauksista, jotka yhteishallinnointiorganisaatio on tämän puolesta kerännyt 
verkkopalvelun tarjoajilta.

Momentin säännöksiä sovellettaisiin rinnakkain 25 §:ssä säädetyn yleisen tiedonantovelvoit-
teen osalta siten, että 25 §:ää olisi pidettävä vähimmäisvaatimuksena, minkä lisäksi sävellys-
teosten usean valtion alueen kattavien verkko-oikeuksien lisensioinnista tilitettävien tekijänoi-
keuskorvausten yhteydessä sovellettaisiin tämän pykälän mukaista tiedonantovelvollisuutta.

Oikeudenhaltijalle annettaviin tietoihin kuuluvat 25 §:n mukaan oikeudenhaltijan yhteystiedot, 
oikeudenhaltijalle kohdistetut tekijänoikeuskorvaukset eriteltynä sekä tieto tilityskaudesta, tie-
dot hallinnointipalkkioista ja muista vähennyksistä sekä oikeudenhaltijan saatavista, joita ei 
vielä ole tilitetty.

Tilanteessa, jossa oikeudenhaltijalle ei ole maksettu korvauksia esimerkiksi sen vuoksi, että 
korvauksen määrä alittaa yhteishallinnointiorganisaation tilityssäännön mukaisen alarajan, so-
vellettaisiin siten 25 §:n mukaista tiedonantovelvollisuutta.

Pykälän 3 momentin mukaan valtuuttava yhteishallinnointiorganisaatio vastaisi korvausten ti-
littämisestä ja 2 momentissa tarkoitettujen tietojen toimittamisesta edustamilleen oikeudenhal-
tijoille, jollei yhteishallinnointiorganisaatioiden välillä ole toisin sovittu.

50 §. Yhteishallinnointiorganisaatioiden väliset sopimukset usean valtion alueen kattavaa li-
sensiointia varten. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että yhteishallinnointiorganisaatioiden 
väliset edustussopimukset eivät saisi antaa yksinoikeutta lisensioida sävellysteoksia verkko-
käyttöä varten. Käytännössä musiikin verkko-oikeuksia voitaisiin näin luovuttaa hallinnoita-
vaksi useammalle yhteishallinnointiorganisaatiolle. Tämän on direktiivissä arvioitu edistävän 
käyttäjien mahdollisuuksia hankkia sävellysteosten käyttölupia.

Ehdotettavaan 28 §:ään sisältyvästä syrjimättömyysperiaatteesta seuraa, että lisensioiva yh-
teishallinnointiorganisaatio ei saisi soveltaa eri ehtoja tai muutoin kohdella syrjivästi oikeu-
denhaltijaa, jonka oikeuksia se hallinnoi valtuuttavan yhteishallinnointiorganisaation kanssa 
tekemänsä edustussopimuksen nojalla.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin yhteishallinnointiorganisaation velvollisuudesta ilmoittaa 
valtuutuksen antaneelle yhteishallinnointiorganisaatiolle tärkeimmistä ehdoista, joiden mukai-
sesti tämän verkko-oikeudet lisensioidaan. Näihin kuuluvat oikeuksien käyttötavat, lisenssi-
maksujen määrittämiseen liittyvät perusteet, lisenssin voimassaoloaika, lisensioivan yhteishal-
linnointiorganisaation tilikaudet ja lisensioinnin kattama maantieteellinen alue sekä muut 
mahdolliset ehdot, jotka olennaisesti vaikuttavat valtuutuksen piiriin kuuluvien oikeuksien li-
sensiointiin. Muut oikeuksien lisensioinnin ehdot voivat liittyä esimerkiksi käyttäjän mahdol-
lisuuteen myöntää käyttölupia kuluttajille. Säännöksessä mainitut muut ehdot voivat liittyä 
myös toisen maan lainsäädäntöön tai järjestelyyn, jolla on suoraa vaikutusta lisensiointiehtoi-
hin. Oikeuksien käyttötavoilla tarkoitetaan esimerkiksi musiikin käyttöä suoratoistopalveluis-
sa tai verkkopalveluissa, jotka myyvät musiikkitallenteita.
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Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että valtuuttavan yhteishallinnointiorganisaation on ilmoi-
tettava edustamilleen oikeudenhaltijoille keskeisistä sopimusehdoista, kuten sopimuksen voi-
massaoloajasta ja lisensioivan yhteishallinnointiorganisaation tarjoamien palvelujen kustan-
nuksista.

Pykälä vastaa direktiivin 29 artiklaa.

51 §. Velvollisuus edustaa toista yhteishallinnointiorganisaatiota usean valtion alueen katta-
vassa lisensioinnissa. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin yhteishallinnointiorganisaation vel-
vollisuudesta ottaa edustettavakseen toisen yhteishallinnointiorganisaation teosvalikoima tä-
män pyynnöstä. Tällaiseen pyyntöön olisi suostuttava, mikäli pyynnön esittänyt yhteishallin-
nointiorganisaatio ei itse myönnä tai tarjoa usean valtion alueen kattavia sävellysteosten verk-
ko-oikeuksien lisenssejä ja edellyttäen, että lisensiointipyynnön saanut yhteishallinnointiorga-
nisaatio itse myöntää tai tarjoaa usean valtion alueen kattavia yhden tai useamman toisen yh-
teishallinnointiorganisaation teosvalikoimaan kuuluvien sävellysteosten verkko-oikeuksien li-
senssejä samassa verkko-oikeuksien luokassa. Pyynnön saaneen yhteishallinnointiorganisaati-
on olisi vastattava pyyntöön kirjallisesti ja ilman aiheetonta viivytystä.

Momentti vastaa direktiivin 30 artiklan 1 ja 2 kohtaa.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että jos yhteishallinnointiorganisaatio ottaa toisen yhteis-
hallinnointiorganisaation teosvalikoiman edustettavakseen, lisensioivan yhteishallinnointior-
ganisaation on sisällytettävä valtuuttavan yhteishallinnointiorganisaation teosvalikoima kaik-
kiin verkkopalvelun tarjoajille osoittamiinsa tarjouksiin ja että sen olisi hallinnoitava valtuut-
tavan yhteishallinnointiorganisaation teosvalikoimaa samoin ehdoin, joita se soveltaa oman 
teosvalikoimansa hallinnointiin. Lisäksi säädettäisiin, että lisensioivan yhteishallinnointiorga-
nisaation olisi määriteltävä hallinnointipalkkio niin, ettei se ylitä hallinnoinnista aiheutuvia 
kohtuullisia kustannuksia.

Vaatimus hallinnoida teosvalikoima samoin ehdoin on ehdottomampi kuin 28 §:n mukainen 
syrjimättömyysperiaate, joka periaatteessa voi sallia eroja teosvalikoimaan sovellettavissa eh-
doissa, mikäli sille on perusteltuja syitä.

Direktiivin 46 johdantokappaleen mukaan hallinnointipalkkion olisi katettava yhteishallin-
nointiorganisaation tekemät välttämättömät ja kohtuulliset investoinnit. Tällainen investointi 
voisi olla esimerkiksi tietojärjestelmäkapasiteetin lisääminen. Yhteishallinnointiorganisaatio ei 
saisi kuitenkaan tehdä voittoa ottamalla toisen yhteishallinnointiorganisaation teosvalikoiman 
usean valtion alueen kattavaa verkko-oikeuksia lisensiointia varten.

Pykälän 2 momentin säännökset vastaavat direktiivin 30 artiklan 3—5 kohtaa.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että valtuuttavan yhteishallinnointiorganisaation on annet-
tava pyynnön saaneen yhteishallinnointiorganisaation käyttöön ne omaa sävellysteosvalikoi-
maansa koskevat tiedot, jotka tarvitaan sävellysteosten verkko-oikeuksien usean valtion alu-
een kattavien lisenssien myöntämiseksi. Jos tiedot ovat riittämättömiä tai sellaisessa muodos-
sa, ettei pyynnön saanut yhteishallinnointiorganisaatio voi täyttää 43—49 §:ssä säädettyjä vaa-
timuksia, lisensioivalla yhteishallinnointiorganisaatiolla on oikeus veloittaa vaatimusten täyt-
tämisestä aiheutuvat kohtuulliset kustannukset tai sulkea oikeuksien edustamisen ulkopuolelle 
sellaiset teokset, joiden tiedot ovat riittämättömiä tai joiden osalta tietoja ei voida käyttää.

Sävellysvalikoimaa koskevalla tiedolla tarkoitetaan momentissa tietoa teoksista, niiden oikeu-
denhaltijoista sekä valtuutuksen sisällöstä. Käytännössä sanottuihin tietoihin sisältyvät sävel-
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lysteosten tai niiden osien yksilöintitiedot, oikeuksien haltijoita koskevat tiedot ja ainutkertai-
set tunnisteet sekä tiedot valtuutuksen sisällöstä kuten maantieteellisistä alueista, jotka kuulu-
vat valtuutuksen piiriin. Näiden tietojen tulee olla sellaisessa muodossa, että niitä voidaan kä-
sitellä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla lain 43—49 §:n mukaisesti. Tätä varten lisen-
sioivan hallinnointiorganisaation olisi annettava valtuuttavalle yhteishallinnointiorganisaatiol-
le tiedot siitä, missä muodossa teosvalikoimatietojen tulee olla, jotta niitä voidaan käsitellä li-
sensioivan yhteishallinnointiorganisaation tietojärjestelmässä.

Jos tiedot ovat sellaisessa muodossa, että lisensioiva yhteishallinnointiorganisaatio ei voi käsi-
tellä niitä tietojärjestelmässään, olisi lisensioivalla yhteishallinnointiorganisaatiolla oikeus 
muuttaa tietojen muotoa ja periä tästä kohtuulliset kustannukset valtuuttavalta yhteishallin-
nointiorganisaatiolta. Jos tiedoissa on puutteita, joita valtuuttava yhteishallinnointiorganisaatio 
ei itse korjaa, olisi lisensioivalla yhteishallinnointiorganisaatiolla oikeus periä kohtuulliset 
kustannukset näiden tietojen korjaamisesta.

Jos tiedot ovat puutteelliset tai jos tietoja muutoin ei ole mahdollista kohtuullisin toimenpitein 
saattaa sellaiseen muotoon, että lain ja direktiivin edellytykset täyttävä verkko-oikeuksien 
usean valtion alueen kattava lisensiointi olisi mahdollista, olisi lisensioivalla yhteishallinnoin-
tiorganisaatiolla oikeus sulkea kyseiset teokset edustamansa teosvalikoiman ulkopuolelle. Te-
oksen sulkeminen lisensioitavan teosvalikoiman ulkopuolelle tapahtuisi käytännössä ilmoit-
tamalla valtuuttavalle yhteishallinnointiorganisaatiolle, mitkä teokset se aikoo sulkea edusta-
mansa teosvalikoiman ulkopuolelle.

Momentin säännökset vastaavat direktiivin 30 artiklan 6 kohtaa.

52 §. Pääsy usean valtion alueen kattavan lisensioinnin piiriin. Pykälässä säädetään oikeu-
denhaltijan oikeudesta päästä usean valtion alueen kattavan lisensioinnin piiriin.

Pykälän 1 momentin mukaan oikeudenhaltijalla voisi peruuttaa yhteishallinnointiorganisaatiol-
le antamansa valtuutuksen vain osittain, eli sävellysteoksen usean valtion alueen kattavien 
verkko-oikeuksien osalta, mikäli yhteishallinnointiorganisaatio ei itse tai toisen yhteishallin-
nointiorganisaation välityksellä huolehdi sävellysteoksen verkko-oikeuksien usean valtion 
alueen kattavasta lisensioinnista.

Säännös edellyttää, että yhteishallinnointiorganisaatiot mahdollistavat oikeudenhaltijan teke-
män valtuutuksen täsmällisen ja osittaisen peruuttamisen. Säännöksellä täsmennetään tältä 
osin lain 5 §:n mukaista oikeudenhaltijan oikeutta valita yhteishallinnointiorganisaatio ja val-
tuutuksen laajuutta sekä yhdenmukaistetaan sävellysteoksien verkko-oikeuksia hallinnoivien 
yhteishallinnointiorganisaatioiden käytäntöjä tältä osin.

Direktiivin edellyttämällä tavalla usean valtion alueen kattavan sävellysteosten verkko-
oikeuksien lisensioinnin järjestämisen aikarajaksi on asetettu 10 päivä huhtikuuta 2017, jonka 
jälkeen sävellysteoksen verkko-oikeuksia koskevan valtuutuksen peruuttaminen on mahdollis-
ta.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että yhteishallinnointiorganisaatio ei saa asettaa oikeu-
denhaltijalle estettä myöntää sävellysteostensa verkko-oikeuksien usean valtion alueen katta-
via lisenssejä itse, toisen yhteishallinnointiorganisaation tai muun valtuuttamansa osapuolen 
kautta. Säännös on rinnastettavissa 8 §:n mukaiseen kieltoon asettaa valtuutuksen peruuttami-
sen ehdoksi, että peruutuksen kohteena olevien oikeuksien, oikeuksien luokkien tai teosten ja 
muiden suojan kohteiden tyyppien hallinnointi siirretään toiselle yhteishallinnointiorganisaati-
olle.

HE 119/2016 vp



82

Pykälän säännökset vastaavat direktiivin 31 artiklaa.

10 luku. Viranomaisvalvonta

53 §. Ilmoitus tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin yh-
teishallinnointiorganisaation velvollisuudesta tehdä ilmoitus valvontaviranomaisena toimivalle 
Patentti- ja rekisterihallitukselle. Ilmoitus tulisi tehdä ennen toiminnan aloittamista. Lain 
69 §:ään ehdotettavan siirtymäsäännöksen mukaan yhteishallinnointiorganisaation, joka har-
joittaa tekijänoikeuden yhteishallinnointia lain tullessa voimaan, olisi annettava ilmoitus vii-
meistään kuukauden kuluttua lain voimaantulosta. Ilmoitusvelvollisuuden rikkomisesta ei kui-
tenkaan säädettäisi laissa seuraamuksia. Ilmoitusvelvollisuus kohdistuisi niin yhteishallinnoin-
tiorganisaatioihin kuin riippumattomiin hallinnointiorganisaatioihin.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin valvontaviranomaiselle annettavan ilmoituksen sisällöstä. 
Valvontaviranomaiselle annettaviin tietoihin kuuluisivat yhteishallinnointiorganisaation nimi 
ja yhteystiedot, toimitusjohtajan tai muun organisaation päivittäisestä johtamisesta vastaavan 
henkilön nimi, kuvaus yhteishallinnointiorganisaation edustamien teosten ja muiden suojan 
kohteiden tyypeistä ja edustetuista oikeuksista, sekä tieto siitä, onko yhteishallinnointiorgani-
saation tarkoitus tarjota tai myöntää usean valtion alueen kattavia sävellysteosten verkko-
oikeuksien lisenssejä.

Ilmoitusvelvollisuus on tarpeen, jotta valvontaviranomaisena toimiva Patentti- ja rekisterihal-
litus voisi noudattaa direktiivin 39 artiklan asettamaa velvollisuutta ilmoittaa komissiolle jä-
senvaltion alueella sijoittautuneet yhteishallinnointiorganisaatiot. Lisäksi ilmoitusvelvollisuu-
den nojalla valvontaviranomainen tulee tietoiseksi yhteishallinnointiorganisaatiosta ja näin ol-
len velvollisuudestaan valvoa sitä.

Tässä pykälässä säädetyn lisäksi yhteishallinnointiorganisaatio olisi velvollinen toimittamaan 
valvontaviranomaiselle lain 40 §:ssä säädetyt tarkemmat tiedot yhteishallinnointiorganisaation 
toiminnasta ja tiedot niissä tapahtuneista muutoksista sekä lain 41 §:ssä säädetyn vuotuisen 
avoimuusraportin.

54 §. Valvontaviranomainen. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin valvontaviranomaisen tehtä-
vistä. Valvontaviranomaisen tehtävänä olisi valvoa tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien yhteis-
hallinnointia Suomessa, neuvoa yhteishallinnointiorganisaatioita ja muita osapuolia lain sään-
nösten soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä, vastata Suomeen sijoittautuneita yhteishallin-
nointiorganisaatioita koskeviin tietopyyntöihin sekä osallistua alan kansainväliseen yhteistyö-
hön. Siltä osin kuin kysymys on yhteishallinnoinnin kehityksen seurannasta ja osallistumisesta 
alan kansainväliseen viranomaisyhteistyöhön, tehtävä hoidettaisiin yhteistyössä opetus- ja 
kulttuuriministeriön kanssa.

Momentti perustuu direktiivin 36—40 artiklaan.

Pykälän 2 momentin mukaan Patentti- ja rekisterihallitus toimisi tämän lain mukaisena ja di-
rektiivissä tarkoitettuna valvontaviranomaisena.

On huomioitava, että Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivalta kilpailuoikeudellisissa asioissa 
säilyy. Ehdotettavan lain mukainen markkinavalvonta olisi luonteeltaan erityistä markkinaval-
vontaa, jota voi verrata viestintäviraston tehtäviin viestintämarkkinoiden valvonnassa tai ener-
giaviraston tehtäviin energiamarkkinoiden valvonnassa. Patentti- ja rekisterihallituksen tehtä-
vänä olisi soveltaa ehdotettavan lain säännöksiä, eikä sillä olisi toimivaltaa antaa ratkaisuja 
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kilpailulain soveltamisesta. Samalla tavoin Kilpailu- ja kuluttajavirasto soveltaa kilpailulakia 
eikä erityislainsäädännön säännöksiä.

55 §. Viranomaisten yhteistyö. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin tarkemmin Patentti- ja re-
kisterihallituksen ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston yhteistyöstä tämän lain ja kilpailulain sovel-
tamispiiriin kuuluvissa asioissa. Momentin mukaan Patentti- ja rekisterihallitus ja Kilpailu- ja 
kuluttajavirasto olisivat tarkoituksenmukaisessa yhteistyössä keskenään valvontatehtäviä hoi-
taessaan.

Koska Kilpailu- ja kuluttajavirastolla säilyisi toimivalta yleisissä kilpailuoikeudellisissa asi-
oissa ja koska tällaisella asialla voi olla yhteys ehdotettavan lain piiriin kuluvaan ja Patentti- ja 
rekisterihallituksessa vireille tulevaan asiaan, viranomaisten on toimittava varsin läheisessä 
yhteistyössä. Tilanne voi olla myös sellainen, että tämän lain piiriin kuuluvaan asiaan, joka on 
tullut vireille Patentti- ja rekisterihallituksessa, liittyy kilpailulain tulkintaa ja soveltamista.

Kilpailulain 39 §:ään ehdotettavalla muutoksella säädettäisiin Patentti- ja rekisterihallituksen 
oikeudesta saada tietoa Kilpailu- ja kuluttajavirastolta salassapitosäädösten estämättä tässä 
laissa tarkoitettua valvontatehtävää varten. Kilpailu- ja kuluttajavirastoa koskee korotettu sa-
lassapitovelvollisuus, ja kilpailulaissa on erikseen säädetty niistä tapauksista, joissa Kilpailu-
ja kuluttajavirasto voi antaa tietoa salassa pidettävästä asiakirjasta.

Myös Patentti- ja rekisterihallitus saattaa niin ikään käsitellä viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetussa laissa (621/1999) tarkoitettua salassa pidettävää tietoa. Kyseisen lain pe-
rusteella on pidettävä selvänä, että Patentti- ja rekisterihallituksella on oikeus luovuttaa Kilpai-
lu- ja kuluttajavirastolle salassa pidettävä tieto, jonka Kilpailu- ja kuluttajavirasto tarvitsee 
omaa tehtäväänsä varten.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriminis-
teriö ja Patentti- ja rekisterihallitus ovat tarkoituksenmukaisessa yhteistyössä keskenään tässä 
laissa säädettyjen tehtävien järjestämiseksi sekä tämän lain soveltamiseksi opetus- ja kulttuu-
riministeriön toimivaltaan tekijänoikeuslaissa säädetyissä asioissa. Opetus- ja kulttuuriminis-
teriöllä on yleistoimivalta tämän lain piiriin kuuluvissa tekijänoikeuteen liittyvissä asioissa ja 
se vastaa tämän lain piiriin kuuluvan toiminnan strategisesta ohjauksesta ja lainvalmistelusta. 
Sen vuoksi on tarkoituksenmukaista, että työ- ja elinkeinoministeriö varaa opetus- ja kulttuu-
riministeriölle mahdollisuuden osallistua Patentti- ja rekisterihallituksen tulosohjaukseen. Li-
säksi on tarkoituksenmukaista, että opetus- ja kulttuuriministeriö yhdessä Patentti- ja rekiste-
rihallituksen kanssa osallistuu tämän lain piiriin kuuluvaan kansainväliseen yhteistyöhön ja 
yhteishallinnoinnin kehityksen seuraamiseen Suomessa, koska opetus- ja kulttuuriministeriön 
tehtävänä on valvoa tämän lain toimivuutta ja tarvittaessa valmistella lainsäädännön muutok-
set. Yhteistyö on tältä osin otettu huomioon myös valvontaviranomaisen tehtäviä koskevan 
54 §:n säännöksissä. Lakiehdotuksessa esitetään myös perustettavaksi yhteishallinnoinnin ke-
hittämisen neuvottelukunta, jonka toiminnassa edellytetään läheistä yhteistyötä Patentti- ja re-
kisterihallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön välillä.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on myös eräitä tekijänoikeuslaissa säädettyjä yhteishallin-
nointiorganisaatioiden hyväksymispäätöksiin perustuvia ja sen myötä valvontaa edellyttäviä 
tehtäviä. Tekijänoikeuslain 19 a, 26 ja 26 j § ja 47 a §:n tarkoittamissa tilanteissa opetus- ja 
kulttuuriministeriö hyväksyy järjestön, jolloin sillä on mahdollisuus antaa ohjeita järjestölle 
hyväksymisen alaan kuuluvista tehtävistä sekä valvoa niiden suorittamista. Tekijänoikeuslain 
19 a § koskee lainauskorvauksen hallinnointia, 26 § sisältää sopimuslisenssijärjestelmän pii-
riin kuuluvien käyttöoikeuksien hallinnointia, 26 j § jälleenmyyntikorvauksen hallinnointia 
sekä 47 a § korvausta äänitallenteen käytöstä. Lisäksi ministeriö hyväksyy 26 b §:n mukaisesti 
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käyttösuunnitelman yksityisen kopioinnin hyvityksen jakamisesta tekijöille tekijöitä edustavi-
en järjestöjen välityksellä. Tarkoitus on, että opetus- ja kulttuuriministeriön toimivalta pysyy 
näissä tilanteissa ennallaan.

Käytännössä tieto esimerkiksi yhteishallinnointiorganisaation laiminlyönnistä, joka vaikuttaa 
sen tekijänoikeuslaissa säädetyn tehtävän hoitamiseen, voi tulla myös Patentti- ja rekisterihal-
lituksen tietoon, jonka tulisi välittää tämä tieto edelleen opetus- ja kulttuuriministeriölle. Jos 
laiminlyönti on vakava, opetus- ja kulttuuriministeriöllä olisi toimivalta perua hyväksyminen 
siten kuin tekijänoikeuslaissa säädetään. Koska opetus- ja kulttuuriministeriöllä on tekijänoi-
keuslain mukaan toimivalta antaa ohjeita tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista tekijänoikeus-
laissa säädetyissä tilanteissa, on tarpeen, että opetus- ja kulttuuriministeriön ja Patentti- ja re-
kisterihallituksen ratkaisukäytännöt olisivat mahdollisimman yhdenmukaisia. Tämä edellyttää 
viranomaisten välillä hyvää yhteistyötä.

56 §. Valvonta-asian vireilletulo. Pykälässä säädettäisiin yleisesti valvonnan lähtökohdista. 
Valvonta olisi ensisijaisesti jälkiperäistä ja perustuisi toimenpidepyyntöihin tai valvontaviran-
omaisena toimivan Patentti- ja rekisterihallituksen muutoin saamiin tietoihin. Asia voisi tulla 
vireille joko toimenpidepyyntönä tai Patentti- ja rekisterihallituksen omatoimisen valvonnan 
perusteella.

Pykälän 1 momentin mukaan Patentti- ja rekisterihallitukselle saataisiin tehdä toimenpide-
pyyntö yhteishallinnointiorganisaation menettelystä tai laiminlyönnistä, joka on vastoin tämän 
lain säännöksiä. Toimenpidepyynnön saisi tehdä esimerkiksi luonnollinen henkilö tai oikeus-
henkilö, joka katsoo yhteishallinnointiorganisaation toiminnan loukkaavan hänen oikeuksiaan 
tai oikeutettuja intressejä. Lähtökohtaisesti toimenpidepyynnön esittäjä voisi olla oikeudenhal-
tija, jäsen, käyttäjä tai toinen yhteishallinnointiorganisaatio. Lisäksi tulisi olla mahdollista esit-
tää toimenpidepyyntö myös ennen yhteishallinnointiorganisaation kanssa tehtävää sopimusta. 
Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi silloin, jos yhteishallinnointiorganisaatio ei noudata 
jäseneksi hyväksymistä, oikeudenhaltijan valtuutuksen vastaanottamista tai lisensiointineuvot-
telujen aloittamista koskevia lain säännöksiä.

Pykälän 2 momentin mukaan olisi myös mahdollista, että valvontaviranomainen käynnistäisi 
valvontatoimenpiteen omasta aloitteestaan esimerkiksi ulkopuoliselta tulleen tiedon pohjalta. 
Esimerkiksi yhteishallinnointiorganisaation työntekijä saattaa saada tietoonsa ja haluaa antaa 
ilmi yhteishallinnointiorganisaatiossa havaitsemansa väärinkäytöksen tai epäkohdan. Myös 
oikeudenhaltija, käyttäjä tai toinen yhteishallinnointiorganisaatio voisi tuoda epäkohdan esille 
ilman toimenpidepyynnön esittämistä. Tällöin tutkinnan aloittaminen jäisi valvontaviranomai-
sen harkintaan.

57 §. Asioiden tärkeysjärjestys ja tutkimatta jättäminen. Pykälässä säädettäisiin tutkimatta jät-
tämisen perusteita. Asia voitaisiin 1 momentin mukaan jättää Patentti- ja rekisterihallituksessa 
tutkimatta, jos toimenpidepyyntö on ilmeisesti perusteeton tai yhteishallinnointiorganisaatio 
on ryhtynyt itseoikaisuun. Asia voitaisiin jättää tutkimatta myös silloin, jos yhteishallinnointi-
organisaation menettelyllä tai laiminlyönnillä on vain vähäistä vaikutusta tämän lain tavoittei-
den toteutumiseen tai jos tuomioistuimessa vireillä olevan samaa menettelyä koskevan riita-
tai rikosasian johdosta ei yksityisen tai yleisen intressin suojelemiseksi katsota olevan tarpeen 
ryhtyä toimenpiteisiin. Perusteena voisi olla myös, että Kilpailu- ja kuluttajavirastossa vireillä 
olevan asian johdosta lisätoimenpiteisiin ei katsota olevan tarpeen ryhtyä.

Ehdotettavan lain yksityiskohtaisuus mahdollistaa sen, että valvontaviranomaisen tietoon voi-
taisiin tuoda suuri määrä sellaisia lain tavoitteiden näkökulmasta vähäpätöisiä epäkohtia, jotka 
voisivat työllistää valvontaviranomaista kohtuuttomasti. Momentin säännösten tarkoituksena 
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on antaa valvontaviranomaisena toimivalle Patentti- ja rekisterihallitukselle mahdollisuus har-
kintavallan käyttämiseen ja resurssien kohdentamiseen niin, että varsinaisiin valvontatoimen-
piteisiin ryhdytään vain silloin, kun kysymys on lain tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta 
olennaisesta asiasta.

Tämä lähtökohta on yhdenmukainen hallintolain 6 §:n kanssa, jonka mukaan viranomaisten 
toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Nii-
den on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Sinänsä ehdotettava 
sääntely ei estäisi valvontaviranomaista ryhtymästä toimenpiteisiin myös pienten yksityiskoh-
tien korjaamiseksi.

Pykälän 2 momentin mukaan päätös tutkimatta jättämisestä olisi tehtävä viipymättä. Niin tut-
kinnan kohteena olevan yhteishallinnointiorganisaation näkökulmasta kuin esimerkiksi oikeu-
denhaltijan tai käyttäjän näkökulmasta voi olla tärkeää saada kannanotto siitä, ryhtyykö val-
vontaviranomainen asiassa toimenpiteisiin. Valvontaviranomaisena toimiva Patentti- ja rekis-
terihallitus antaisi asianosaiselle asiaa koskevan kirjallisen päätöksen. Päätös tutkimatta jättä-
misestä voitaisiin tehdä myös silloin, kun asiaa on selvitetty pidempään ja yhteishallinnointi-
organisaatio on jo ryhtynyt toimenpiteisiin tutkinnan kohteena olevan epäkohdan korjaami-
seksi tutkinnan aikana, minkä vuoksi asian käsittely ei enää ole tarpeen.

Tutkimatta jättämistä koskevalla päätöksellä olisi asian päättävä vaikutus ja siihen voisi hakea 
muutosta hallinto-oikeudelta. Valvontaviranomainen voisi ottaa päätöksen kohteena olevan 
asian myös uudelleen tutkittavaksi, jos se on tarpeen esimerkiksi sen vuoksi, että valvontavi-
ranomainen saa asiasta uutta selvitystä.

Tarkoitus ei ole estää vapaamuotoista yhteydenpitoa valvontaviranomaisen ja eri toimijoiden 
välillä. Esimerkiksi valvontaviranomaisen vastausta, jossa kerrotaan, että asia on sen selvitet-
tävänä ja todetaan, ettei tämä yksittäiseen yhteydenottoon perustuva ilmoitus johda erityisiin 
toimenpiteisiin, ei olisi pidettävä tässä säännöksessä tarkoitettuna tutkimatta jättämistä koske-
vana päätöksenä. Tällainen vastaus ei ole hallintolain mukainen päätös eikä sillä myöskään ole 
asian käsittelyn päättävää vaikutusta.

58 §. Tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus. Pykälässä säädettäisiin valvontaviranomaisena toimi-
van Patentti- ja rekisterihallituksen tiedonsaanti- ja tarkastusoikeudesta.

Pykälän 1 momentin mukaan valvontaviranomaisella olisi oikeus pyynnöstä saada tämän lain 
ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvontaa varten kaikki valvonnan kannal-
ta tarpeelliset tiedot ja asiakirjat. Tietojen ja asiakirjojen antamisessa olisi noudatettava huolel-
lisuutta. Väärän todistuksen antamisesta viranomaiselle säädetään rikoslain 16 luvun 8 §:ssä.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin valvontaviranomaisen oikeudesta tehdä tarkastuksia muu-
alla kuin kotirauhan piiriin kuuluvissa pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävissä tiloissa. 
Tarkastus voisi olla yksittäistapauksissa tarpeen esimerkiksi tietojärjestelmiin kohdistuvien 
vaatimusten täyttymisen selvittämiseksi taikka kirjanpidon tarkistamiseksi.

Pykälän 3 momentin mukaan valvontaviranomaisella olisi lisäksi oikeus saada maksutta jäl-
jennöksiä tarkastettavista asiakirjoista ja tulosteita tai kopioita tietojärjestelmissä olevista tie-
doista tai tallenteista. Tämä voi olla monessa tapauksessa välttämätöntä valvontatoimenpitei-
den suorittamiseksi.

59 §. Tilintarkastajan oikeus antaa tietoja valvontaviranomaiselle. Pykälässä säädettäisiin ti-
lintarkastajan oikeudesta ilmoittaa valvontaviranomaiselle seikasta tai päätöksestä, jonka hän 
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on saanut tietoonsa tehtäväänsä suorittaessa. Tilintarkastaja saisi myös toimittaa valvontavi-
ranomaiselle jäljennöksen tilintarkastuspöytäkirjasta, jonka hän on antanut yhteishallinnointi-
organisaatiolle.

Eduskunta on vastikään hyväksynyt muutoksen tilintarkastuslain 4 luvun 8 §:ään, jonka mu-
kaan tilintarkastajan salassapitovelvollisuuden voitaisiin katsoa estävän tätä paljastamasta 
säännösten tai viranomaismääräysten vastaista menettelyä koskevan epäilyn viranomaiselle, 
ellei laista nimenomaisesti käy ilmi, että viranomainen, tuomioistuin tai muu henkilö on lain 
perusteella oikeutettu saamaan asian tietoonsa. Tästä syystä on tarpeen säätää, että tilintarkas-
tajalla on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus ilmoittaa valvontaviranomaiselle epäi-
lyksensä siitä, että yhteishallinnointiorganisaatio toimii tämän lain vastaisesti.

Tilintarkastuspöytäkirjan oma-aloitteinen toimittaminen valvontaviranomaiselle olisi tilintar-
kastajan harkinnan varassa. Tarkoitus on, että tilintarkastaja voisi oma-aloitteisesti ilmoittaa 
valvontaviranomaiselle esimerkiksi sellaisista tilintarkastushavainnoista, jotka voivat olla val-
vonnan kannalta tärkeitä mutta joiden tuleminen julkisuuteen tilintarkastuskertomuksen kautta 
voisi aiheuttaa tarpeetonta vahinkoa yhteishallinnointiorganisaatiolle. Ehdotuksen tarkoituk-
sena on vahvistaa tilintarkastajan asemaa suhteessa yhteishallinnointiorganisaation johtoon. 
Ehdotuksen tarkoituksena ei ole, että tilintarkastushavainnon pöytäkirjaaminen ja ilmoittami-
nen yhteishallinnointiorganisaation valvontaa varten korvaisi tilintarkastajan velvollisuuden 
antaa huomautus tilintarkastuskertomuksessa silloin, kun siihen on aihetta tilintarkastuslain 3 
luvun 5 §:n perusteella.

Pykälän perusteella Patentti- ja rekisterihallituksella olisi oikeus pyytää tilintarkastajalta tilin-
tarkastuspöytäkirjan sisältämiä tietoja.

60 §. Huomautus ja varoitus sekä uhkasakko. Pykälässä säädettäisiin valvontaviranomaisen 
käytössä olevista tehostekeinoista. Pykälän 1 momentin mukaan Patentti- ja rekisterihallitus 
voisi antaa huomautuksen tai varoituksen sille, joka rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja 
säännöksiä tai päätöksiä. Huomautus voitaisiin antaa suullisesti tai kirjallisesti. Varoitus olisi 
annettava kirjallisesti. Valvontaviranomainen voisi myös velvoittaa yhteishallinnointiorgani-
saation korjaamaan virheensä tai laiminlyöntinsä kohtuullisessa määräajassa. Ennen velvoit-
teen asettamista valvontaviranomaisen olisi varattava yhteishallinnointiorganisaation tai sen 
puolesta toimivan yhteisön tai säätiön edustajalle tilaisuus tulla kuulluksi siten kuin hallinto-
laissa säädetään.

Pykälän 2 momentin mukaan valvontaviranomainen voisi antaa varoituksen, jos huomautusta 
ei asiasta ilmenevät seikat kokonaisuudessaan huomioon ottaen voida pitää riittävänä. Huo-
mautus olisi siten valvontaviranomaisen ensisijainen keino puuttua epäkohtaan.

Mahdollisuudesta asettaa uhkasakko valvontapäätöksen tehosteeksi säädettäisiin pykälän 3 
momentissa. Uhkasakon asettamisesta säädetään tarkemmin uhkasakkolaissa (1113/1990).

61 §. Muutoksenhaku. Pykälässä säädettäisiin muutoksenhausta valvontaviranomaisen tämän 
lain nojalla antamaan päätökseen.

Pykälän 1 momentin mukaan Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen saisi hakea muutosta 
valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen hallintolainkäyttölain (586/1996) mukaisesti. Sään-
nös on yhdenmukainen Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 7 §:n kanssa, jossa sää-
detään, että muista kuin teollisoikeudellisissa ja kaupparekisteriasioissa Patentti- ja rekisteri-
hallituksen päätöksestä saadaan hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen.
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Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä on valituk-
sesta huolimatta noudatettava, ellei hallinto-oikeus toisin määrää. Säännös on yhdenmukainen 
hallintolainkäyttölain kanssa, ja kyse on tältä osin vain informatiivisesta säännöksestä.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin Patentti- ja rekisterihallituksen oikeudesta hakea valitta-
malla muutosta hallinto-oikeuden päätökseen, jolla hallinto-oikeus on kumonnut Patentti- ja 
rekisterihallituksen päätöksen tai muuttanut sitä. Hallintolainkäyttölain 6 §:n 2 momentin mu-
kaan viranomaisella on valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viran-
omaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen. Nimenomainen säännös Patentti-
ja rekisterihallituksen valitusoikeudesta selkeyttäisi lain tulkintaa. Tällöin olisi selvää, että Pa-
tentti- ja rekisterihallituksella on valitusoikeus hallinto-oikeuden päätöksestä, jolla hallinto-
oikeus on kumonnut Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen tai muuttanut sitä.

62 §. Yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunta. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 
tämän lain vaikutusten seuraamiseksi ja arvioimiseksi sekä lain tavoitteiden edistämiseksi pe-
rustettavasta yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnasta. Sen tehtäviin kuuluisivat 
yhteishallinnointia koskevien käytäntöjen kehittymisen seuraaminen ja arvioiminen, suositus-
ten antaminen alalla noudatettavista menettelytavoista ja käytettävistä alan standardeista sekä 
vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen hyödyntämisen edistäminen ehdotetun lain piiriin 
kuuluvien riitojen käsittelyssä. Neuvottelukunta toimisi muutoinkin neuvoa-antavana asian-
tuntijaelimenä. Valtioneuvosto asettaisi neuvottelukunnan määräajaksi.

Pykälän 2 momentin mukaan tarkemmat säännökset neuvottelukunnan kokoonpanosta, toimi-
kaudesta ja tehtävistä annettaisiin valtioneuvoston asetuksella.

11 luku. Erinäiset säännökset

63 §. Vastuu ulkoistetuista yhteishallinnointitehtävistä. Pykälän 1 momentin mukaan lain 
säännöksiä sovellettaisiin myös yhteisöön tai säätiöön, joka on suoraan, välillisesti, kokonaan 
tai osittain yhteishallinnointiorganisaation tai riippumattoman hallinnointiorganisaation omis-
tuksessa tai määräysvallassa, siltä osin kuin se osallistuu tämän lain mukaisen toiminnan har-
joittamiseen.

Säännöksen sanamuoto kattaa myös sellaiset tilanteet, joissa yhteisö tai säätiö on kahden tai 
useamman yhteishallinnointiorganisaation yhteisessä omistuksessa tai määräysvallassa. Mää-
räysvallalla tarkoitetaan kirjanpitolain 1 luvun 5 §:n mukaista tilannetta, jossa kirjanpitovel-
vollisella on enemmän kuin puolet kohdeyrityksen kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuotta-
masta äänimäärästä ja tämä äänten enemmistö perustuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjes-
tykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin taikka muuhun sopimukseen. 
Mainitun lainkohdan mukainen määräysvalta on myös tilanteessa, jossa kirjanpitovelvollisella 
on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä kohdeyrityksen hallituksessa tai siihen ver-
rattavissa toimielimessä taikka toimielimessä, jolla on edellä mainittu oikeus.

Ehdotettava säännös perustuu direktiivin 2 artiklan 3 kohtaan, 8 artiklan 13 kohtaan sekä 13 
artiklan 1 kohdan 2 alakohtaan.

Pykälän 2 momentissa selvennettäisiin, että yhteishallinnointiorganisaation toimintaa ulkois-
tettaessa vastuu tekijänoikeuksien yhteishallinnoinnista säilyy tehtävän siirtäneellä organisaa-
tiolla, eikä lain tarkoitusta ole mahdollista kiertää ulkoistamalla tai siirtämällä toisen yhteisön 
tai säätiön tehtäväksi yhteishallinnointiin kuuluvaa toimintaa. Tehtävän ulkoistamiseen voi-
daan rinnastaa myös tilanne, jossa yhteishallinnointiorganisaation ja sen jäsenyhteisön välillä 
sovitaan tai sallitaan, että jäsenyhteisö hoitaa yhteishallinnointiorganisaatiolle tämän lain no-
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jalla kuuluvaa tehtävää. Lähtökohtana olisi, että yhteishallinnointiorganisaatio on pääasialli-
sessa vastuussa tämän lain puitteissa tapahtuvasta toiminnasta.

Valvontaviranomaisen valvontaoikeus tai tuomioistuimen päätös voisi ulottua myös yhteishal-
linnointiorganisaation puolesta yhteishallinnointiin osallistuvaan yhteisöön tai säätiöön siltä 
osin, kuin tämä osallistuu tekijänoikeuksien yhteishallinnointiin. Näin olisi mahdollista var-
mistaa, että lain tavoite ja siinä asetetut velvoitteet täyttyvät tarkoituksenmukaisella ja tehok-
kaalla tavalla.

64 §. Yhteishallinnointiorganisaation velvollisuus käsitellä valituksia. Pykälän 1 momentissa
säädettäisiin yhteishallinnointiorganisaation velvollisuudesta vastata jäseniltään sekä edusta-
miltaan oikeudenhaltijoilta tai yhteishallinnointiorganisaatiolta saamiinsa valituksiin. Valituk-
set voisivat koskea yhteishallinnointiorganisaation menettelyä, laiminlyöntiä tai päätöstä, jolla 
on vaikutusta oikeudenhaltijan tai yhteishallinnointiorganisaation tämän lain mukaisiin oike-
uksiin tai etuihin. Valituksiin olisi 2 momentin mukaan vastattava kirjallisesti kohtuullisessa 
ajassa, ja kielteiset päätökset olisi perusteltava.

Pykälän tarkoituksena on edistää oikeudenhaltijoiden mahdollisuuksia saada asiansa käsitel-
lyksi yhteishallinnointiorganisaatiossa mahdollisimman sujuvasti sekä lisätä yhteishallinnoin-
tiorganisaation päätöksenteon avoimuutta ja hyvän hallinnon periaatteiden toteutumista. Sään-
nökseen sisältyvä velvoite perustella kielteiset päätökset on merkityksellinen esimerkiksi tut-
kittaessa syrjimättömyysperiaatteen toteutumista. Yhteishallinnointiorganisaation tekemä pää-
tös ei ole rinnastettavissa julkisen viranomaisen päätökseen, eikä se ole valituskelpoinen. Yh-
teishallinnointiorganisaation menettelystä voidaan kuitenkin tehdä toimenpidepyyntö valvon-
taviranomaiselle tai saattaa menettely riita-asiana tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Säännöksessä ei tarkemmin määriteltäisi yhteishallinnointiorganisaatioissa käyttöön otettavia 
menettelyitä. Käytännössä tarve valituskeinoihin vaihtelee yhteishallinnointiorganisaation 
alasta riippuen. Joissakin yhteishallinnointiorganisaatioissa yleisimmät kiistakysymykset voi-
vat koskea tekijänoikeusosuutta yhteisteoksissa, kun taas toisessa yhteishallinnointiorganisaa-
tiossa korostuu jokin toinen aspekti. Tästä syystä ei ole tarkoituksenmukaista edellyttää, että 
eri alalla toimivien yhteishallinnointiorganisaatioiden valitusten käsittely on järjestetty samalla 
tavoin. Myös eri asiatyypit saatetaan käsitellä eri menettelyssä yhteishallinnointiorganisaatios-
sa.

Olennaista on se, että yhteishallinnointiorganisaatiolla tulee olla selkeät sisäiset menettelyt va-
litusten käsittelyä varten ja että jäsenillä ja muilla oikeudenhaltijoilla on mahdollisuus saattaa 
asiansa yhteishallinnointiorganisaatiossa käsiteltäväksi. Olennaista on myös se, että nämä me-
nettelyt ovat läpinäkyvät ja niistä annetaan tieto jäsenille ja oikeudenhaltijoille. Tästä tiedon-
antovelvoitteesta säädettäisiin 40 §:ssä.

Pykälä perustuu direktiivin 33 artiklaan.

65 §. Kielletyt sopimusehdot ja menettelyt. Pykälässä säädettäisiin siitä, millaiset sopimuseh-
dot ja menettelyt ovat kiellettyjä yhteishallinnointiorganisaation ja sen jäsenen, yhteishallin-
nointiorganisaation edustaman oikeudenhaltijan, teoksen käyttäjän tai toisen yhteishallinnoin-
tiorganisaation välisissä sopimuksissa.

Yhteishallinnointiorganisaatio ei saisi soveltaa sellaista ehtoa tai menettelyä, joka on 35 §:ssä 
säädettyjen vaatimusten vastainen tai joka on sopimuksen toisena osapuolena olevien yhteis-
hallinnointiorganisaation jäsenten, yhteishallinnointiorganisaation edustamien oikeudenhalti-
joiden, käyttäjien tai toisten yhteishallinnointiorganisaatioiden kannalta kohtuuton. Kohtuut-
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tomina kiellettyjä olisivat sekä yksittäiset kertaluonteiset menettelyt että toistuneet ja jopa 
käytännöiksi vakiintuneet menettelyt. Kohtuuttomuuden arvioinnissa tulisi ottaa huomioon 
toisen sopijapuolen heikommasta asemasta johtuva suojan tarve ja muut asiaan vaikuttavat 
seikat.

Lain 35 §:n tarkoituksena on varmistaa tariffin määräytymisperusteiden objektiivisuus ja syr-
jimättömyys sekä maksetun tariffin ja sillä saatujen oikeuksien oikeasuhtaisuus ja kohtuulli-
suus. Sopijapuoli voisi vaatia markkinaoikeudelta sellaisen sopimusehdon tai menettelyn kiel-
tämistä, jolla yhteishallinnointiorganisaatio asettaisi sopijapuolelle tariffin, joka ei olisi objek-
tiivisin ja syrjimättömin kriteerein asetettu. Lain 35 §:n 2 momentissa on säädetty tariffin oi-
keasuhtaisuuden ja kohtuullisuuden tarkemmat arviointiperusteet.

Sopijapuoli voisi yksittäisessä tapauksessa saattaa sopimusehdon tai menettelyn markkinaoi-
keuden ratkaistavaksi myös silloin, kun 35 §:n vastaisuus rajoittuisi vain sopijapuolen ja yh-
teishallinnointiorganisaation väliseen oikeussuhteeseen. Tällöin on kysymys markkinaoikeu-
den toimivaltaan kuuluvasta teollis- ja tekijänoikeudellisesta riita-asiasta.

Kohtuullisuuden osalta edellytetään, että kielletty sopimusehto tai menettely on luonteeltaan 
tyypillisesti kyseisellä alalla ja sopimuksessa tarkoitetuissa tilanteissa toisena osapuolena ole-
vien oikeudenhaltijoiden, teosten käyttäjien tai toisten yhteishallinnointiorganisaatioiden kan-
nalta kohtuuton. Säännöksellä pyritään suojaamaan muun ohella teosten ja muiden suojan 
kohteiden oikeudenhaltijoita ja käyttäjiä erityisesti sellaisia yhteishallinnointiorganisaation 
käyttämiä sopimusehtoja ja menettelyjä vastaan, jotka tyypiltään olisivat kohtuuttomia kaikis-
sa vastaavissa sopimussuhteissa. Kohtuuttomuutta ei tällaisessa asiassa arvioitaisi kuten yksit-
täisissä sopimussuhteissa, jolloin otetaan huomioon kyseisen tapauksen erityisolot ja yksilölli-
set piirteet. Kohtuuttomuuden arvioinnissa olisi huomioitava yleisesti sopimusehdon tai me-
nettelyn kokonaisvaikutukset sopijapuolelle ryhmänä.

Ehdotettava pykälä koskisi esimerkiksi yhteishallinnointiorganisaation ja teoksen oikeuden-
haltijan välistä oikeussuhdetta. Oikeudenhaltijan edun mukaista voisi olla antaa yhteishallin-
nointiorganisaatiolle valtuutus valvoa oikeudenhaltijan oikeuksia keräämällä oikeudenhaltijal-
le tuloa teoksen käytöstä. Yhteishallinnointiorganisaation kanssa sopimussuhteeseen pyrkiväl-
lä ei välttämättä ole tosiasiallista mahdollisuutta neuvotella yksittäisen ehdon sisällöstä, vaan 
hänen voi olla pakko joko hyväksyä ehto sellaisenaan tai pidättäytyä tekemästä sopimusta. 
Koska oikeudenhaltijan voi olla välttämätöntä valtuuttaa yhteishallinnointiorganisaatio edellä 
esitetyllä tavalla, oikeudenhaltija olisi yhteishallinnointiorganisaatioon nähden heikommassa 
neuvotteluasemassa, kun osapuolet neuvottelevat valtuutusta koskevaa sopimusta. Yleisen 
edun mukaista on ehdotettavalla säännöksellä rajoittaa yhteishallinnointiorganisaation mah-
dollisuuksia yksin sanella sopimuksen ehdot ja oikeussuhteen menettelytavat.

Pykälän tarkoituksena on estää sellaisten sopimusehtojen ja menettelyjen laatiminen ja sovel-
taminen, joita ainoastaan yhteishallinnointiorganisaatio on edellyttänyt sisältyvän sopimuk-
seen ja jotka yksipuolisesti suosivat yhteishallinnointiorganisaatiota aiheuttamalla toisen sopi-
japuolena olevan tahon vahingoksi epätasapainon sopimuksesta johtuvien sopijapuolten oike-
uksien ja velvollisuuksien välille. Yhteishallinnointiorganisaatio ei saa soveltaa sopimusehto-
ja, jotka ovat nimenomaisesti sopimuksessa mainittuja, eikä myöskään sellaisia menettelyjä, 
joita ei ole välttämättä tarkasti yksilöity sopimuksessa mutta joita yhteishallinnointiorganisaa-
tio edellyttää sopimuskumppaninsa noudattavan, ja jotka vaikutuksiltaan johtaisivat samankal-
taiseen sopimuksen toisena osapuolena olevien tahojen kannalta kohtuuttomaan lopputulok-
seen kuin sopimuksessa nimenomaisesti yksilöity ehto.
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66 §. Kiellon määrääminen. Ehdotetun pykälän mukaan markkinaoikeus voisi kieltää yhteis-
hallinnointiorganisaatiota soveltamasta 65 §:ssä kiellettyä sopimusehtoa tai menettelyä.

Pykälän 1 momentissa tarkoitettu markkinaoikeuden kielto voisi kohdistua sopimusehtoihin ja 
menettelyihin, jotka ovat kiellon hakemisen hetkellä kohtuuttomia. Markkinaoikeuden toimi-
valtaan kuuluisi luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden välisiin sopimussuhteisiin 
puuttuminen ensiksi kahdenvälisessä sopimussuhteessa kohtuuttomien ja toiseksi tyyppikoh-
tuuttomien sopimusehtojen ja menettelyjen kieltämisen osalta.

Sopimuksen osapuoli voi saattaa sopimusehdon tai menettelyn kohtuullisuuden markkinaoi-
keuden arvioitavaksi sekä sopimuksen neuvotteluvaiheessa että sopimuksen tekemisen jäl-
keen. Myös yhdistys, joka on neuvotellut kyseessä olevan sopimuksen kahden tai useamman 
edustamansa elinkeinonharjoittajan puolesta, voi vaatia sopimusehdon käyttämisen kieltämis-
tä.

Tarkoituksena ei ole laajentaa markkinaoikeuden toimivaltaa siten, että markkinaoikeus voisi 
tämän lain nojalla arvioida ja kieltää sopimukseen liittyvien ehtojen tai menettelyjen sovelta-
misen 65 §:ssä säädettyjä kiellon edellytyksiä laajemmin. Markkinaoikeuden tulisi ainoastaan 
arvioida, onko kielletyksi vaadittu sopimusehto tai menettely 65 §:ssä tarkoitetulla tavalla 
35 §:n vastainen tai kohtuuton. Jos näin on, markkinaoikeus voisi kieltää sopijapuolta sovel-
tamasta ehtoa tai menettelyä.

Kiellon määräämistä haettaisiin markkinaoikeudelta kirjallisella hakemuksella. Kieltoa hake-
van asianosaisen tulisi yksilöidä ne sopimusehdot ja menettelyt, joita hän esittää kiellettäviksi, 
sekä lisäksi osoittaa, millä tavalla sopimusehto tai menettely on 35 §:n vastainen tai kohtuu-
ton. Sopimusehto tai menettely on voinut sisältyä kysymyksessä olevaan sopimukseen tai so-
pimusluonnokseen, tai yhteishallinnointiorganisaatio on voinut esimerkiksi käyttää menettelyä 
aikaisemmassa sopimussuhteessaan ja tulisi todennäköisesti käyttämään sitä myös tässä sopi-
mussuhteessa. Todistustaakka siirtyisi varsin vähäisellä näytöllä yhteishallinnointiorganisaati-
olle, jonka puolestaan tulisi näyttää sopimusehdon tai menettelyn hyväksyttävyys.

Lain 65 §:ään perustuva 66 §:ssä tarkoitettu vaatimus luonteeltaan tyypillisesti kyseisellä alal-
la ja sopimuksessa tarkoitetuissa tilanteissa toisena osapuolena olevien oikeudenhaltijoiden, 
teosten käyttäjien tai toisten yhteishallinnointiorganisaatioiden kannalta 35 §:n vastaisen tai 
kohtuuttoman sopimusehdon tai menettelyn kiellon määräämiseksi olisi luonteeltaan oikeu-
denkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 6 §:ssä tarkoitettu markkinaoikeudel-
linen asia. Tällaista sopimusehtoa tai menettelyä koskevan kiellon antaminen poikkeaa luon-
teeltaan kahden osapuolen väliseen oikeussuhteeseen rajoittuvan teollis- ja tekijänoikeudelli-
sen riita-asian ratkaisemisesta. Markkinaoikeudellisena asiana käsiteltävä kieltoasia on riita-
asian luonteinen mutta siinä on myös pakottavia piirteitä. Markkinaoikeuden ratkaisulla olisi 
kahden asianosaisen välisen oikeussuhteen ratkaisemisen lisäksi laajempi merkitys markkina-
oikeuden arvioidessa, rikkooko erimielisyyden kohteena oleva sopimusehto tai menettely ylei-
semminkin elinkeinonharjoittajien, kuluttajien tai esimerkiksi oikeudenhaltijoiden intressien 
suojaksi säädettyjä normeja. Kieltoasian ratkaisuun liittyy siten julkinen intressi riippumatta 
siitä, ovatko molemmat asianosaiset elinkeinonharjoittajia vai eivät.

Muun kuin luonteeltaan tyypillisesti kyseisellä alalla ja sopimuksessa tarkoitetuissa tilanteissa 
toisena osapuolena olevien oikeudenhaltijoiden, teosten käyttäjien tai toisten yhteishallinnoin-
tiorganisaatioiden kannalta 35 §:n vastaisen tai kohtuuttoman sopimusehdon tai menettelyn 
kielto olisi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 4 §:ssä tarkoitettu te-
ollis- ja tekijänoikeudellinen asia.
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Nyt ehdotettavan lain 66 §:ssä tarkoitetun kiellon määräämiseksi riittävä edellytys olisi 
65 §:ssä tarkoitetun sopimusehdon tai menettelyn objektiivisen oikeudenvastaisuuden totea-
minen. Kiellon määräämisen edellytyksenä ei sen sijaan olisi, että kysymyksessä olevasta so-
pimusehdon tai menettelyn soveltamisesta olisi jo aiheutunut tosiasiallista vahinkoa. Markki-
naoikeuden vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan markkinaoikeuden antamaa kieltoa olisi 
pääsääntöisesti noudatettava heti. Markkinaoikeuden harkinnan mukaan erityisestä syystä yh-
teishallinnointiorganisaatiolle voitaisiin myöntää lyhyt määräaika kiellon edellyttämien muu-
tosten tekemiseen menettelyihin ja sopimusehtoihin.

Kieltoa olisi 1 momentin mukaan tehostettava uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole tar-
peetonta. Erityinen syy jättää uhkasakko määräämättä voisi olla esimerkiksi yhteishallinnoin-
tiorganisaation esittämä näyttö siitä, että se ei jatkossa sovella kiellon kohteena olevaa sopi-
musehtoa tai menettelyä.

Pykälän 2 momentin mukaan kielto ja uhkasakko voitaisiin erityisestä syystä kohdistaa yhteis-
hallinnointiorganisaation lukuun toimivaan oikeushenkilöön. Erityinen syy voisi olla esimer-
kiksi se, että yhteishallinnointiorganisaatio on ulkoistanut toimintojaan oikeushenkilölle, joka 
on ollut vastuussa toisen sopimuspuolen kannalta kohtuuttoman sopimusehdon tai menettelyn 
täytäntöönpanosta.

67 §. Oikeuspaikka. Pykälässä säädettäisiin siitä, millä tuomioistuimella on toimivalta käsitel-
lä tähän lakiin perustuvia riita-asioita.

Lain 2, 7, 9 ja 11 lukuun perustuvat riita-asiat käsiteltäisiin markkinaoikeudessa oikeuden-
käynnistä markkinaoikeudessa annetun lain mukaisessa järjestyksessä. Edellä mainituissa lu-
vuissa säännellään asioita, joista voi syntyä luonteeltaan tekijänoikeudellisia riita-asioita. Te-
osten ja lähioikeuksien hallinnoimisesta yhteishallinnointiorganisaatiossa mahdollisesti synty-
vien riitojen kohde on usein korostetusti tekijänoikeudellinen. Ratkaisun saaminen erimieli-
syyksiin, jotka koskevat esimerkiksi valtuutukseen sisältyvien oikeuksien laajuutta tai tietyn 
tekijän oikeuksia yhteisteoksessa, edellyttää tekijänoikeuteen erikoistuneella tuomioistuimella 
olevaa tekijänoikeudellista osaamista. Näin ollen markkinaoikeus olisi käräjäoikeutta tarkoi-
tuksenmukaisempi tuomioistuin ratkaisemaan tämän lain 2, 7, 9 ja 11 lukuun perustuvat riita-
asiat, jotka liittyvät tekijänoikeuslaissa säädettyihin oikeuksiin.

Lain 66 §:ssä tarkoitettu kielto soveltaa 35 §:n vastaista tai kyseisellä alalla ja sopimuksessa 
tarkoitetuissa tilanteissa toisena osapuolena olevien oikeudenhaltijoiden, teosten käyttäjien tai 
toisten yhteishallinnointiorganisaatioiden kannalta tyypillisesti kohtuutonta sopimusehtoa tai 
menettelyä käsitellään markkinaoikeudellisena asiana. Muut luonteeltaan tekijänoikeudelliset 
riita-asiat markkinaoikeus käsittelisi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 
luvun 4 §:ssä tarkoitettuina teollis- ja tekijänoikeudellisina asioina. Tästä säädettäisiin maini-
tun lain 1 luvun 4 §:n uudessa 4 momentissa. Tällainen riita-asia olisi esimerkiksi oikeuden-
haltijan ja yhteishallinnointiorganisaation välinen riita yhteishallinnointiorganisaation valtuu-
tuksen laajuudesta.

Teosten hyödyntämisestä perittävä korvaus perustuu tekijänoikeuslakiin ja siinä säädettyihin 
oikeuksiin. Yhteishallinnointiorganisaatiot ovat ainoa taho oikeudenhaltijoiden lisäksi, jotka 
myöntävät teosten käyttöoikeuksia. Ehdotettavassa laissa tarkoitetun käyttöoikeuden myöntä-
miseen liittyvien maksujen tason kohtuullisuuden arvioiminen on siten luonteeltaan sekä teki-
jänoikeudellinen että kilpailuoikeudellinen asia. Markkinaoikeus on toimivaltainen käsittele-
mään myös luonteeltaan kilpailuoikeudellisia asioita ja on siten käräjäoikeutta tarkoituksen-
mukaisempi tuomioistuin myös tästä syystä käsittelemään tariffien 35 §:n vastaisuuteen tai 
kohtuuttomuuteen perustuvat kieltoasiat.
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Ehdotettavaan lakiin perustuvissa riita-asioissa, joissa sovinto on sallittu, voi riidan osapuole-
na oleva yhteishallinnointiorganisaatio, sen jäsen, oikeudenhaltija, teoksen käyttäjä, verkko-
palvelun tarjoaja tai muu asiaan osallinen saattaa asian ratkaistavaksi myös vaihtoehtoisessa 
riidanratkaisumenettelyssä joko tuomioistuimessa tai sen ulkopuolisessa menettelyssä. Esi-
merkiksi lain 9 lukuun perustuvissa riita-asioissa, jotka koskevat sävellysteosten usean valtion 
alueen kattavien verkko-oikeuksien lisensiointia, riidan osapuolella on aina mahdollisuus pan-
na asia vireille vaihtoehtoisessa riidanratkaisumenettelyssä. Riidan osapuoli voi vapaasti valita 
erilaisista vaihtoehtoisista riidanratkaisumenettelyistä. Jos asianosainen kieltäytyy asian rat-
kaisemisesta vaihtoehtoisessa riidanratkaisumenettelyssä, asia voidaan aina saattaa markkina-
oikeuden ratkaistavaksi.

Suomessa käytettävissä olevat vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt täyttävät direktiivin 
johdantokappaleessa 49 mainitut edellytykset, joiden mukaan vaihtoehtoisessa riidanratkaisu-
menettelyssä on taattava riidanratkaisun riippumattomuus, puolueettomuus ja tehokkuus. Rii-
dan osapuolilla tulisi olla mahdollisuus helppokäyttöiseen, tehokkaaseen ja puolueettomaan 
tuomioistuinten ulkopuoliseen menettelyyn, kuten sovittelu- tai välimiesmenettelyyn.

Tämän lain 3—6 ja 8 lukuun perustuvat riita-asiat, esimerkiksi tekemättömien suoritusten vel-
komukset sekä yleiseen sopimusoikeuteen, yhtiö- ja yhdistysoikeuteen tai yleiseen vahingon-
korvausoikeuteen perustuvat riidat, ratkaistaisiin yleisessä tuomioistuimessa eli käräjäoikeu-
dessa, koska edellä mainitut riita-asiat eivät ole luonteeltaan tekijänoikeudellisia siinä määrin, 
että niiden ratkaisemisessa tarvittaisiin tekijänoikeudellista erityisasiantuntemusta. Ehdotetta-
valla lailla ei ole tältä osin tarkoitus muuttaa markkinaoikeuden ja käräjäoikeuden toimivallan 
jakoa.

12 luku. Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

68 §. Voimaantulo. Pykälä sisältää tavanomaisen voimaantulosäännöksen.

69 §. Siirtymäsäännökset. Pykälän 1 momentin mukaan yhteishallinnointiorganisaation, joka 
harjoittaa laissa tarkoitettua tekijänoikeuden yhteishallinnointia lain tullessa voimaan, olisi 
annettava valvontaviranomaiselle lain 53 §:ssä tarkoitettu ilmoitus viimeistään kuukauden ku-
luttua lain voimaantulosta.

Pykälän 2 momentin mukaan oikeudenhaltijalle olisi viimeistään 10 päivänä lokakuuta 2016 
annettava oikeudenhaltijalle 9 §:n mukainen selvitys hänelle tämän lain mukaan kuuluvista 
oikeuksista. Näihin kuuluvat oikeus määritellä valtuutuksen laajuus, oikeus myöntää käyttölu-
pa teoksen tai muun suojan kohteen ei-kaupalliseen käyttöön sekä oikeus peruuttaa valtuutus. 
Lisäksi selvitykseen tulee sisällyttää tieto mahdollisista edellytyksistä ja rajoituksista, jotka 
koskevat oikeudenhaltijan valinnanvapautta tai valtuutuksen peruuttamista, mikäli oikeuden-
haltijan valtuutus on annettu ennen lain voimaantuloa. Jos valtuutus on annettu tämän lain 
voimaantulon jälkeen, oikeudenhaltijalle olisi annettava edellä tarkoitettu selvitys ennen val-
tuutuksen antamista. Säännös määräaikoineen perustuu direktiivin 5 artiklan 8 kohtaan.

Momentissa säädettäisiin lisäksi, että ennen lain voimaantuloa tehdyn valtuutuksen ehto, joka 
on tämän lain säännösten vastainen, olisi pätemätön. Esimerkiksi valtuutukseen sisältyvä ehto, 
joka rajoittaa oikeudenhaltijan oikeutta perua valtuutuksensa ehdotettavan lain mukaisesti, oli-
si lain voimaan tultua pätemätön.

Pykälän 3 momentin mukaan vuotuinen avoimuusraportti annettaisiin ensimmäisen kerran lain 
voimaantulon jälkeiseltä alkavalta kokonaiselta tilikaudelta. Jos laki tulee voimaan kesken ti-
likauden, keskeneräiseltä tilikaudelta olisi julkaistava 18 §:n 2 momentissa tarkoitetut henki-
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lökohtaiset sidonnaisuuslausumat sekä kirjanpitolain mukainen toimintakertomus ja tilinpää-
tös, jotka on tarkastettu tilintarkastuslain säännösten mukaisesti.

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin, että jos ennen lain voimaantuloa rekisteröidyn yhteishal-
linnointiorganisaation sääntöihin tai yhtiöjärjestykseen sisältyy tämän lain vastaisia määräyk-
siä, niiden sijasta on noudatettava tämän lain säännöksiä. Säännöt tai yhtiöjärjestys olisi muu-
tettava tämän lain mukaisiksi viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016.

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin, että ennen uuden lain voimaantuloa valitun hallituksen tai 
hallintoneuvoston kokoonpano on muutettava uuden lain mukaiseksi viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2016.

Pykälän 4 ja 5 momentin määräaikoja asetettaessa on otettu huomioon yhteishallinnointiorga-
nisaatioiden ja niiden jäsenyhteisöjen lausunnot ja toivomukset lain voimaantulon ajankohdas-
ta. Huomioon on lisäksi otettu, että yhteishallinnointiorganisaatioilla on ollut mahdollisuus 
valmistautua direktiivin edellyttämiin muutoksiin muutaman vuoden ajan. Ehdotettavaan la-
kiin ei sisälly merkittävästi direktiivistä poikkeavia tai direktiiviä pidemmälle meneviä sään-
nöksiä. Vähäisenä poikkeuksena olisivat kielivaatimuksiin liittyvät 10, 37 ja 40 §:ssä säädetyt 
velvoitteet, joiden osalta pykälän 6 momentissa säädettäisiin, että niitä on noudatettava vii-
meistään vuoden kuluttua lain voimaantulosta.

1.2 Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

1 luku. Yleiset säännökset

2 §. Kilpailu- ja valvonta-asiat. Pykälän 2 momentin 2 kohtaan, joka koskee televisio- ja ra-
diotoiminnasta annetun lain 36 a §:ssä tarkoitetun seuraamusmaksun määräämistä koskevien 
asioiden käsittelyä, tehdään tekninen muutos. Viittaus televisio- ja radiotoiminnasta annettuun 
lakiin (744/1998) muutetaan viittaukseksi tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 334 §:ään, joka 
on tullut voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

4 §. Teollis- ja tekijänoikeudelliset asiat. Pykälään lisättäisiin uusi 4 momentti, jossa sääde-
tään markkinaoikeuden toimivaltaan teollis- ja tekijänoikeudellisina asioina kuuluviksi teki-
jänoikeuden yhteishallinnoinnista annetun lain 67 §:ssä tarkoitetut luonteeltaan tekijänoikeu-
delliset riita-asiat, jotka perustuvat mainitun lain 2, 7, 9 ja 11 lukuun.

5 §. Toimivalta teollis- tai tekijänoikeudelliseen asiaan liittyvässä riita-asiassa. Pykälän 1 ja 2 
momenttiin lisättäisiin viittaukset 1 luvun 4 §:n uuteen 4 momenttiin, joka koskee tekijänoi-
keuden yhteishallinnoinnista annetussa laissa markkinaoikeuden toimivaltaan säädettyjä riita-
asioita. Pykälän 1 momentin mukaan markkinaoikeus voisi edellä mainitun riita-asian yhtey-
dessä tutkia myös muun riita-asian, jos kanteet johtuvat olennaisesti samasta perusteesta. Py-
kälän 2 momentin mukaan markkinaoikeus voisi samassa yhteydessä tutkia myös vastaajan 
kantajaa vastaan nostaman muuta asiaa koskevan vastakanteen, jos se koskee samaa tai sa-
maan yhteyteen kuuluvaa asiaa kuin alkuperäinen kanne.

6 §. Markkinaoikeudelliset asiat. Pykälän 2 momentin 3 kohtaan, joka koskee televisio- ja ra-
diotoiminnasta annetun lain 36 §:ssä tarkoitettuja kuluttaja-asiamiehen valvontaan kuuluvien 
asioiden käsittelyä, tehdään tekninen muutos. Viittaus televisio- ja radiotoiminnasta annettuun 
lakiin muutetaan viittaukseksi tietoyhteiskuntakaaren 330 §:n 2 momenttiin.
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Pykälän 2 momenttiin lisättäisiin uusi 4 kohta, jossa tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista an-
netun lain 66 §:ssä tarkoitetut kiellon määräämistä koskevat asiat säädettäisiin kuuluviksi 
markkinaoikeuden toimivaltaan.

Mainitun lain 66 §:ssä tarkoitettu kiellon määrääminen olisi joko teollis- ja tekijänoikeudelli-
nen riita-asia tai markkinaoikeudellinen asia riippuen siitä, onko hakemuksessa esitetty vaati-
mus sillä perusteella, että kysymys on luonteeltaan tyypillisesti kyseisellä alalla ja sopimuk-
sessa tarkoitetuissa tilanteissa toisena osapuolena olevien oikeudenhaltijoiden, teosten käyttä-
jien tai toisten yhteishallinnointiorganisaatioiden kannalta kohtuuttomasta sopimusehdosta tai 
menettelystä. Hakijan vaatiessa tällaisen sopimusehdon tai menettelyn kieltoa kysymys olisi 
markkinaoikeudellisesta asiasta. Jos kieltoa vaaditaan ainoastaan sillä perusteella, että sopi-
musehdon tai menettelyn väitetään olevan kohtuuton vain kahden sopimusosapuolen välisessä 
oikeussuhteessa, kysymys olisi teollis- ja tekijänoikeudellisesta asiasta, joka käsiteltäisiin tä-
män lain 4 luvun mukaan.

4 luku. Teollis- ja tekijänoikeudellisten asioiden käsittely

1 §. Luvun säännösten soveltamisala. Pykälän 2 momenttiin lisättäisiin viittaus 1 luvun 4 §:n 
uuteen 4 momenttiin. Teollis- ja tekijänoikeudellisina riita-asioina käsiteltäisiin siten myös te-
kijänoikeuden yhteishallinnoinnista annetussa laissa tarkoitetut luonteeltaan tekijänoikeudelli-
set asiat.

17 §. Oikeudenkäymiskaaren soveltaminen. Pykälään lisättäisiin viittaus 1 luvun 4 §:n uuteen 
4 momenttiin. Samoin kuin markkinaoikeudessa käsiteltäviin muihin teollis- ja tekijänoikeu-
dellisiin riita-asioihin myös tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista annetussa laissa markkina-
oikeuden toimivaltaan säädettyihin tekijänoikeudellisiin riita-asioihin sovellettaisiin soveltu-
vin osin, mitä oikeudenkäymiskaaressa säädetään tällaisten asioiden käsittelystä käräjäoikeu-
dessa.

5 luku. Markkinaoikeudellisten asioiden käsittely

2 §. Asian vireillepanoon oikeutetut. Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin uusi 8 kohta, jossa sää-
dettäisiin siitä, kenellä on oikeus panna vireille hakemus tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista 
annetun lain 66 §:ssä tarkoitetun kiellon määräämiseksi. Kieltoa koskeva asia pannaan vireille 
markkinaoikeuteen toimitettavalla kirjallisella hakemuksella.

Hakemuksen voisi tehdä se luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, johon tekijänoikeuden yh-
teishallinnoinnista annetun lain 65 §:ssä tarkoitettua kiellettyä ehtoa tai menettelyä sovellettai-
siin. Kieltoa voisi siten hakea esimerkiksi toinen yhteishallinnointiorganisaatio tai teoksen 
käyttäjä sekä oikeudenhaltija. Kiellon hakemisen edellytyksenä ei olisi, että kyseisen kiellettä-
vän ehdon tai menettelyn sisältävä sopimus on jo tehty tai että siitä on neuvoteltu. Riittäisi, et-
tä yhteishallinnointiorganisaatio on tarjoutunut tekemään ehdon tai menettelyn sisältävän so-
pimuksen hakijan kanssa.

Elinkeinonharjoittajien etujen valvomiseksi toimiva rekisteröity yhdistys voisi hakea kielto-
asian vireillepanoa siinä tapauksessa, että se on neuvotellut kahden tai useamman jäsenensä 
puolesta sopimuksen, johon 65 §:ssä tarkoitettu ehto tai menettely perustuu. Esimerkiksi ho-
telli- ja ravitsemisalalla on tapana, että elinkeinonharjoittajien etuja valvova yhdistys neuvot-
telee jäsentensä puolesta puitesopimukset teosten julkiseen esittämiseen liittyvistä oikeuksista 
ja korvauksista. Sopimukset neuvotellut yhdistys ei tule itse tällaisen sopimuksen osapuoleksi, 
eikä sopimukseen sisältyviä ehtoja tai menettelyjä sovelleta sen toiminnassa. Sekä sopimukset 
käytännössä neuvotelleella yhdistyksellä että sopimuksiin sidotuiksi tulevilla jäsenyrityksillä, 
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esimerkiksi ravintoloilla ja hotelleilla, on kuitenkin oltava yhtäläinen mahdollisuus hakea eh-
don tai menettelyn kieltämistä.

Pykälän 4 momenttiin, joka koskee televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 36 §:ssä tarkoi-
tettuja kuluttaja-asiamiehen valvontaan kuuluvien asioiden käsittelyä, tehdään tekninen muu-
tos. Viittaus televisio- ja radiotoiminnasta annettuun lakiin muutetaan viittaukseksi tietoyh-
teiskuntakaaren 330 §:n 2 momenttiin.

3 §. Toissijainen vireillepano-oikeus. Pykälään, joka koskee televisio- ja radiotoiminnasta an-
netun lain 36 §:ssä tarkoitettuja kuluttaja-asiamiehen valvontaan kuuluvien asioiden käsittelyä, 
tehdään tekninen muutos. Viittaus televisio- ja radiotoiminnasta annettuun lakiin muutetaan 
viittaukseksi tietoyhteiskuntakaaren 330 §:n 2 momenttiin.

9 §. Väliaikaista kieltoa koskevan vaatimuksen käsittely. Pykälän 2 momenttiin, joka koskee 
televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 36 §:ssä tarkoitettuja kuluttaja-asiamiehen valvon-
taan kuuluvien asioiden käsittelyä, tehdään tekninen muutos. Viittaus televisio- ja radiotoi-
minnasta annettuun lakiin muutetaan viittaukseksi tietoyhteiskuntakaaren 330 §:n 2 moment-
tiin.

15 §. Korvaus valtion varoista. Pykälän 1 momenttiin, joka koskee televisio- ja radiotoimin-
nasta annetun lain 36 §:ssä tarkoitettuja kuluttaja-asiamiehen valvontaan kuuluvien asioiden 
käsittelyä, tehdään tekninen muutos. Viittaus televisio- ja radiotoiminnasta annettuun lakiin 
muutetaan viittaukseksi tietoyhteiskuntakaaren 330 §:n 2 momenttiin.

6 luku. Erinäiset säännökset

1 §. Teollis- ja tekijänoikeudellisten riita-asioiden käsitteleminen samassa oikeudenkäynnissä.
Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin viittaus 1 luvun 4 §:n uuteen 4 momenttiin, jolla mahdollis-
tettaisiin myös tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista annetussa laissa tarkoitettujen tekijänoi-
keudellisten riita-asioiden käsittely samassa oikeudenkäynnissä muiden mainitussa lainkoh-
dassa tarkoitettujen markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvien riita-asioiden kanssa.

2 §. Teollis- tai tekijänoikeudellisen riita-asian ja muun riita-asian käsitteleminen samassa 
oikeudenkäynnissä. Pykälän 1 ja 2 momenttiin lisättäisiin viittaukset 1 luvun 4 §:n uuteen 4 
momenttiin. Pykälän 1 momentin mukaan myös tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista anne-
tussa laissa tarkoitettu tekijänoikeudellinen riita-asia ja muu markkinaoikeuden käsiteltävänä 
olevaan riita-asia olisi käsiteltävä samassa oikeudenkäynnissä.

Muita kuin teollis- ja tekijänoikeudellisia riita-asioita ovat asiat, joissa vaatimukset perustuvat 
muihin kuin oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 4 §:ssä lueteltuihin 
säädöksiin. Tällainen muu riita-asia voisi olla esimerkiksi sopimuksessa edellytetyn suorituk-
sen tekemättä jättämiseen tai sopimuksessa sovitun seuraamuksen tulkintaan liittyvä riita.

Pykälän 2 momentin säännöksiä riita-asioiden käsittelyn erottamisesta sovellettaisiin myös te-
kijänoikeuden yhteishallinnoinnista annetussa laissa tarkoitettujen tekijänoikeudellisten riita-
asioiden ja muiden riita-asioiden käsittelyyn.

3 §. Teollis- tai tekijänoikeudellisen riita-asian ja markkinaoikeudellisen asian käsitteleminen 
samassa oikeudenkäynnissä. Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin viittaus 1 luvun 4 §:n uuteen 4 
momenttiin, jolla mahdollistettaisiin myös tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista annetun lain 
2, 7, 9 ja 11 lukuun perustuvien tekijänoikeudellisten riita-asioiden sekä edellä mainitun lain
65 §:ssä tarkoitetun, markkinaoikeudellisena asiana käsiteltävän kyseisellä alalla ja sopimuk-

HE 119/2016 vp



96

sessa tarkoitetuissa tilanteissa sopijapuolina olevien oikeudenhaltijoiden, teosten käyttäjien tai 
toisten yhteishallinnointiorganisaatioiden kannalta tyypillisesti kohtuuttoman sopimusehdon 
tai menettelyn kieltämistä koskevan asian käsittely samassa oikeudenkäynnissä. Harkinnassa 
tulisi huomioida muiden seikkojen ohella asioiden kiireellisyys ja prosessiekonominen tarkoi-
tuksenmukaisuus.

Esimerkiksi yhteishallinnointiorganisaation ja käyttäjän välisessä oikeussuhteessa voi syntyä 
erimielisyyttä sekä käyttöoikeuden laajuudesta että käyttöoikeudesta maksettavan korvauksen 
kohtuullisuudesta. Yhteishallinnointiorganisaation ja oikeudenhaltijan välisessä oikeussuh-
teessa kohtuuttomat sopimusehdot tai menettelyt yhdessä yhteishallinnointiorganisaation mää-
räävän markkina-aseman kanssa voivat haitata markkinoiden toimintaa. Yhteishallinnointior-
ganisaatio voisi käyttää määräävää markkina-asemaansa väärin esimerkiksi asettamalla yksit-
täistapauksessa poikkeuksellisia ehtoja tai kieltäytymällä hyväksymästä oikeudenhaltijan val-
tuutusta. Jäädessään yhteishallinnointiorganisaation palveluiden ulkopuolelle oikeudenhaltijal-
la ei olisi mahdollisuutta valvoa oikeuksiaan siinä laajuudessa ja sillä tehokkuudella kuin yh-
teishallinnointiorganisaatio voisi sen tehdä. Jotta markkinoiden toimivuus voitaisiin turvata, 
markkinoilla toimivilla olisi oltava mahdollisuus hakea markkinaoikeuden ratkaisua siihen, 
onko jokin sopimusehto tai menettely esimerkiksi yhteishallinnointiorganisaation määräävän 
markkina-aseman väärinkäyttöä tai muuten markkinoiden toiminnalle haitallista.

Jos markkinaoikeus päättää käsitellä tekijänoikeudellisen riita-asian ja markkinaoikeudellisen 
asian yhdessä, käsittelyä jatkettaisiin riita-asian käsittelystä säädetyssä järjestyksessä ottaen 
huomioon kuitenkin sen, mitä 6 luvun 3 §:n 2 momentissa mainituissa lainkohdissa säädetään 
asian vireillepanosta, hakemuksen tiedoksi antamisesta, täytäntöönpanon kieltämisestä tai 
keskeyttämisestä sekä oikeudenkäyntikuluista ja maksuista.

8 §. Ratkaisun julistaminen tai antaminen muussa asiassa. Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin 
viittaus 1 luvun 4 §:n uuteen 4 momenttiin. Myös tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista anne-
tussa laissa markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluviksi säädetyissä riita-asioissa markkinaoi-
keuden ratkaisu voitaisiin julistaa päätösneuvottelun päätyttyä tai antaa markkinaoikeuden 
kansliassa.

7 luku. Muutoksenhaku markkinaoikeuden ratkaisuun

4 §. Muutoksenhaku teollis- ja tekijänoikeudellisissa riita- ja hakemusasioissa sekä markkina-
oikeudellisissa asioissa. Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin viittaus 1 luvun 4 §:n uuteen 4 mo-
menttiin, jolla säädettäisiin muutoksenhakuoikeudesta markkinaoikeuden tekemään ratkai-
suun, joka on annettu tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista annetussa laissa tarkoitetussa teol-
lis- tai tekijänoikeudellisessa riita-asiassa tai markkinaoikeudellisessa asiassa. Muutosta hae-
taan valittamalla korkeimpaan oikeuteen, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan.

1.3 Laki kilpailulain 39 §:n muuttamisesta

39 §. Salassa pidettävän asiakirjan luovuttaminen eräille viranomaisille. Pykälää muutettai-
siin siten, että Patentti- ja rekisterihallitus lisättäisiin pykälän tarkoittamiksi viranomaisiksi, 
joille Kilpailu- ja kuluttajavirastolla olisi oikeus luovuttaa tässä laissa säädettyjen tehtävien 
hoitamisen yhteydessä saamansa tai laatimansa, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annet-
tu lain 24 §:ssä tarkoitettu salassa pidettävä asiakirja.
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1.4 Laki Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

2 §. Tehtävät. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että viraston tehtäviin li-
sätään tekijänoikeuden yhteishallinnointia koskevassa laissa tarkoitettua yhteishallinnointior-
ganisaatioiden valvonta. Esityksen 1. lakiehdotuksessa ehdotetaan, että Patentti- ja rekisteri-
hallituksessa vastaisi lakiehdotuksessa tarkoitetun valvontaviranomaisen tehtävän hoitamises-
ta.

2 Tarkemmat säännökset  ja  määräykset

Tekijänoikeuden yhteishallinnointia koskevaan lakiin ehdotetaan valtuudet antaa tarkempia 
säännöksiä opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella seuraavista asioista: 1) vuotuisessa 
avoimuusraportissa annettavat tiedot, jotka on kuvattu direktiivin liitteessä (41 §); 2) vaati-
mukset, jotka koskevat yhteishallinnointiorganisaation valmiuksia käsitellä tietoja usean valti-
on alueen kattavien sävellysteosten verkko-oikeuksien lisenssien hallinnoimiseksi pykälässä 
tarkemmin määriteltyjä tarkoituksia varten (43 §).

Edellä mainittuja tarkempia säännöksiä olisi asetuksella tarkoitus antaa vain, jos ne olisivat 
tarpeen lain säännösten soveltamisen selventämiseksi kotimaisen tai Euroopan unionissa ta-
pahtuvan kehityksen johdosta.

Lain 62 §:ssä ehdotetaan lisäksi säädettäväksi valtuutus säätää valtioneuvoston asetuksella yh-
teishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnasta. Asetuksen säännökset koskisivat neuvotte-
lukunnan kokoonpanoa, toimikautta ja tehtäviä.

3 Voimaantulo

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Direktiivin määräaika 
kansalliselle täytäntöönpanolle on 10 päivä huhtikuuta 2016.

4 Suhde perustuslaki in ja  säätämisjärjestys

4.1 Omaisuuden suoja

Perustuslain 15 §:n mukaan jokaisen oikeus omaisuuteen on turvattu. Tekijänoikeuden on kat-
sottu kuuluvan oikeudenhaltijan omaisuuden suojan piiriin.

Ehdotus vahvistaisi oikeudenhaltijoiden omistusoikeuden suojan toteutumista käytännössä. Se 
vahvistaisi oikeudenhaltijoiden riippumattomuutta yhteishallinnointiorganisaatiosta, turvaisi 
oikeudenhaltijoiden osallistumismahdollisuuksia yhteishallinnointiorganisaation päätöksente-
koon, lisäisi yhteishallinnointiorganisaatioiden toiminnan ja tilitysten läpinäkyvyyttä sekä no-
peuttaisi tekijänoikeuskorvausten tilittämistä oikeudenhaltijoille.

4.2 Yhdistymisvapaus

Perustuslain 13 §:n 2 momentin mukaan jokaisella on yhdistymisvapaus. Yhdistymisvapau-
teen sisältyy oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja 
osallistua yhdistyksen toimintaan. Samoin on turvattu ammatillinen yhdistymisvapaus ja va-
paus järjestäytyä muiden etujen valvomiseksi.

Ehdotettava laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista on perustuslain 13 §:ssä tarkoitetun yh-
distymisvapauden mukainen. Yhdistyksen autonomiaan puututtaisiin siltä osin kuin laissa 
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säädettäisiin oikeudenhaltijan oikeudesta päästä yhteishallinnointiorganisaation jäseneksi edel-
lyttäen, että hän täyttää yhteishallinnointiorganisaation jäsenyysehdot. Yhteishallinnointiorga-
nisaatio määrittelee itse jäsenyysehtonsa. Ehdotettujen säännösten tarkoituksena on turvata se, 
ettei yhteishallinnointiorganisaatio voi perusteetta kieltää jäsenyysvaatimukset täyttävää oi-
keudenhaltijaa pääsemästä yhteishallinnointiorganisaation jäseneksi. Ehdotettujen säännösten 
tarkoituksena olisi siten oikeudenhaltijoiden tasapuolisen kohtelun turvaaminen.

Edellä kerrotuin perustein ehdotuksen ei voida katsoa olevan ristiriidassa perustuslain 13 §:n 2 
momentin kanssa.

4.3 Elinkeinon harjoittamisen vapaus

Perustuslain 18 §:n mukaan jokaisella on oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, 
ammatilla tai elinkeinolla.

Ehdotettavaan lakiin tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sisältyy säännös, jonka mukaan yh-
teishallinnointiorganisaation ja riippumattoman hallinnointiorganisaation tulee antaa ilmoitus 
Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Perustuslakivaliokunta on vakiintuneen käytännön mukaan katsonut, että toimilupajärjestelmä 
rajoittaa vapautta elinkeinoon, mikä edellyttää lain säätämistä perustuslain säätämisjärjestyk-
sessä. Ehdotuksessa yhteishallinnointiorganisaatio velvoitetaan tekemään ilmoitus Patentti- ja 
rekisterihallitukselle, mutta kyse ei ole toimilupajärjestelmästä, eikä ilmoituksen laiminlyömi-
sestä seuraa rangaistusta.

Perustuslakivaliokunta ei ole pitänyt pelkkää ilmoitusvelvollisuudesta säätämistä ongelmalli-
sena elinkeinovapauden kannalta, jos viranomaisen ei edellytetä tekevän ilmoituksen johdosta 
päätöstä (PeVL 10/2012 vp, s. 4—5, PeVL 54/2002 vp, s. 3) tai jos ilmoituksen tekemättä jät-
täminen ei ole merkinnyt kieltoa harjoittaa toimintaa (PeVL 16/2009 vp, s. 3).

Ehdotukseen sisältyvä ilmoitusvelvollisuuden ei edellä kerrotuilla perusteilla voida katsoa 
olevan ristiriidassa perustuslain 18 §:n kanssa.

4.4 Asetuksenantovaltuudet

Ehdotuksessa on säännöksiä, jotka liittyvät lainsäädäntövallan siirtämistä sääntelevään perus-
tuslain 80 §:ään. Tekijänoikeuden yhteishallinnointia koskevassa laissa varataan opetus- ja 
kulttuuriministeriölle mahdollisuus säätää tarkemmin vuotuiseen avoimuusraporttiin sisälly-
tettävistä tiedoista sekä sävellysteosten usean valtion alueen kattavien verkko-oikeuksien li-
senssien hallinnoinnin edellyttämästä tietojenkäsittelystä. Lisäksi valtioneuvoston asetuksella 
säädettäisiin perustettavan yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnan tehtävistä, ko-
koonpanosta ja toimikaudesta. Yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunta voisi ehdo-
tuksen mukaan antaa suosituksia yhteishallinnoinnissa noudatettavista hyvistä käytännöistä. 
Nämä eivät kuitenkaan olisi oikeudellisesti sitovia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksenantovalta koskisi teknisluonteisia määräyksiä, kun 
sen sijaan neuvottelukunnan asettamiseen saattaa sisältyä sellaisia periaatteellisia näkökohtia, 
joiden takia on perusteltua säätää siitä valtioneuvoston asetuksella.

Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan lailla on säädettävä yksilön oikeuksien ja velvolli-
suuksien perusteista. Ehdotetut valtuutussäännökset on pääosin rajoitettu koskemaan teknis-
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luonteisia yksityiskohtia yksilöiden oikeusaseman perusteiden määräytyessä lain säännösten 
perusteella.

Ehdotuksen norminantovaltuuksien ei edellä kerrotuilla perusteilla voida katsoa olevan risti-
riidassa perustuslain 80 §:n kanssa.

4.5 Säätämisjärjestyksen arviointi

Edellä kerrotuilla perusteilla hallitus katsoo, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä.

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotukset:
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Lakiehdotukset

1.

Laki

tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain tavoite

Tämän lain tavoitteena on turvata tekijänoikeuden ja tekijänoikeuden lähioikeuksien oikeu-
denhaltijoiden itsemääräämisoikeus, edistää tekijänoikeusmarkkinoiden toimivuutta ja varmis-
taa, että tekijänoikeuden ja tekijänoikeuden lähioikeuksien yhteishallinnoinnissa toimitaan 
vastuullisesti, tehokkaasti ja läpinäkyvästi suhteessa oikeudenhaltijoihin ja käyttäjiin.

2 §

Soveltamisala

Tässä laissa säädetään tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista 4 §:n 1 kohdassa tarkoitetuissa 
yhteishallinnointiorganisaatioissa. Mitä 42—52 §:ssä säädetään, sovelletaan ainoastaan sävel-
lysteosten oikeudenhaltijoita edustaviin yhteishallinnointiorganisaatioihin.

Jäljempänä 5—9 §:ää, 22 §:n 1 momenttia, 24, 25 ja 33—39 §:ää, 40 §:n 1 momentin 1 ja 
3—9 kohtaa sekä 53—62 §:ää sovelletaan 4 §:n 2 kohdassa tarkoitettuihin riippumattomiin 
hallinnointiorganisaatioihin.

3 §

Suhde muuhun lainsäädäntöön

Yhteishallinnointiorganisaation ja riippumattoman hallinnointiorganisaation toimintaan so-
velletaan ensisijaisesti tämän lain säännöksiä ja sitä täydentäen muuta lainsäädäntöä siltä osin 
kuin tästä laista ei muuta johdu.
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Tätä lakia sovelletaan yhteishallinnointiorganisaation ja riippumattoman hallinnointiorgani-
saation toimintaan vain, ellei kilpailulaista (948/2011) muuta johdu.

Tämä laki ei vaikuta toimivaltaan, joka opetus- ja kulttuuriministeriöllä on tekijänoikeuslain 
(404/1961) mukaisesti. Jos opetus- ja kulttuuriministeriön tekijänoikeuslain nojalla tekemä 
yhteishallinnointiorganisaation hyväksymispäätös on ristiriidassa tämän lain kanssa, noudate-
taan hyväksymispäätöstä.

4 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) yhteishallinnointiorganisaatiolla oikeushenkilöä, joka on jäsentensä omistuksessa tai 

määräysvallassa tai on voittoa tavoittelematon, ja jonka ainoana tai pääasiallisena tarkoitukse-
na on siihen valtuutettuna hallinnoida tekijänoikeutta tai tekijänoikeuden lähioikeuksia oikeu-
denhaltijoiden yhteiseen lukuun;

2) riippumattomalla hallinnointiorganisaatiolla voittoa tavoittelevaa oikeushenkilöä, joka ei 
ole suoraan tai välillisesti eikä kokonaan tai osittain oikeudenhaltijoiden omistuksessa tai mää-
räysvallassa, ja jonka ainoana tai pääasiallisena tarkoituksena on siihen valtuutettuna hallin-
noida tekijänoikeutta tai tekijänoikeuden lähioikeuksia oikeudenhaltijoiden yhteiseen lukuun;

3) yleiskokouksella yhdistyslain (503/1989) mukaista yhdistyksen kokousta tai valtuutettujen 
kokousta, osuuskuntalain (421/2013) mukaista osuuskunnan kokousta tai edustajistoa, osake-
yhtiölain (624/2006) mukaista yhtiökokousta, eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä anne-
tun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1435/2003 mukaista eurooppaosuuskunnan yleiskokousta 
sekä eurooppayhtiön (SE) säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2157/2001 mu-
kaista eurooppayhtiön yhtiökokousta;

4) oikeudenhaltijalla sellaista luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on hallussaan 
tekijänoikeus tai lähioikeus taikka jolla on oikeuksien hyödyntämistä koskevan sopimuksen 
tai lainsäädännön nojalla oikeus osuuteen tekijänoikeuskorvauksista; oikeudenhaltijana ei kui-
tenkaan pidetä yhteishallinnointiorganisaatiota eikä riippumatonta hallinnointiorganisaatiota;

5) käyttäjällä sellaista luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käyttää tai haluaa käyt-
tää teosta tai muuta suojan kohdetta tavalla, joka edellyttää oikeudenhaltijan lupaa tai oikeu-
denhaltijalle suoritettavaa korvausta;

6) jäsenellä oikeudenhaltijaa taikka oikeudenhaltijoita edustavaa yhteisöä tai säätiötä (jä-
senyhteisö), joka on yhdistysmuotoisen yhteishallinnointiorganisaation jäsen, osuuskuntamuo-
toisen yhteishallinnointiorganisaation jäsen tai osakeyhtiömuotoisen yhteishallinnointiorgani-
saation osakkeenomistaja;

7) lisenssillä lupaa, jolla myönnetään käyttöoikeus tekijänoikeudella tai tekijänoikeuden lä-
hioikeudella suojattuun teokseen tai muuhun suojan kohteeseen, tai sopimusta teoksen tai 
muun suojan kohteen käytöstä maksettavasta korvauksesta;

8) edustussopimuksella sopimusta, jolla yhteishallinnointiorganisaatio valtuuttaa (valtuutta-
va yhteishallinnointiorganisaatio) toisen yhteishallinnointiorganisaation hallinnoimaan teki-
jänoikeutta ja tekijänoikeuden lähioikeutta (lisensioiva yhteishallinnointiorganisaatio);

9) sävellysteoksen verkko-oikeuksilla verkkopalvelun tarjoamiseksi tarvittavaa tekijänoi-
keuslain 2 §:n mukaista oikeutta valmistaa teoksesta kappale ja oikeutta saattaa teos yleisön 
saataville välittämällä se yleisölle johtimitse tai johtimitta, mihin sisältyy myös teoksen välit-
täminen siten, että yleisöön kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada teos saataviinsa itse 
valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana.
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2 luku

Oikeudenhaltijoiden oikeudet

5 §

Oikeudenhaltijan oikeus valita yhteishallinnointiorganisaatio

Oikeudenhaltijalla on oikeus suoraan tai välillisesti valtuuttaa valitsemansa yhteishallinnoin-
tiorganisaatio hallinnoimaan valitsemiaan tekijänoikeuksia tai lähioikeuksia, oikeuksien luok-
kia tai teosten tai muiden suojan kohteiden tyyppejä valitsemillaan alueilla riippumatta siitä, 
mihin Euroopan unionin jäsenvaltioon yhteishallinnointiorganisaatio on sijoittautunut, mikä 
on oikeudenhaltijan kansalaisuus ja mikä on se Euroopan unionin valtio, jossa oikeudenhaltija 
asuu tai johon se on sijoittautunut.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun valtuutuksen on oltava nimenomainen ja yksilöity sekä kir-
jallinen tai muutoin todennettavissa.

Jollei yhteishallinnointiorganisaatiolla ole perusteltua syytä kieltäytyä valtuutuksen mukai-
sesta oikeuksien hallinnoimisesta, sillä on velvollisuus hallinnoida niitä edellyttäen, että se 
kuuluu sen toimialaan.

6 §

Kielto asettaa oikeudenhaltijalle tarpeettomia velvoitteita

Yhteishallinnointiorganisaation tulee toimia niiden oikeudenhaltijoiden etujen mukaisesti, 
joiden tekijänoikeuksia tai lähioikeuksia se edustaa. Yhteishallinnointiorganisaatio ei saa aset-
taa edustamalleen oikeudenhaltijalle velvoitteita, jotka eivät ole tarpeen tämän oikeuksien ja 
etujen suojelemiseksi tai tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien tehokkaaksi hallinnoimiseksi.

7 §

Oikeudenhaltijan itsenäinen oikeus myöntää lisenssi

Oikeudenhaltijalla on antamansa 5 §:ssä tarkoitetun valtuutuksen estämättä oikeus myöntää 
lisenssi valitsemallaan tavalla teosten tai muiden suojan kohteiden ei-kaupalliseen käyttöön.

8 §

Oikeudenhaltijan oikeus peruuttaa yhteishallinnointia koskeva valtuutus

Oikeudenhaltijalla on oikeus peruuttaa osittain tai kokonaan antamansa 5 §:ssä tarkoitettu 
valtuutus ilmoittamalla tästä yhteishallinnointiorganisaatiolle.

Yhteishallinnointiorganisaatio saa asettaa valtuutuksen peruuttamiselle kohtuullisen, enin-
tään kuuden kuukauden pituisen irtisanomisajan, tai edellyttää, että peruuttaminen tulee voi-
maan sen tilikauden päättyessä, jona ilmoitus on annettu. Yhteishallinnointiorganisaatio ei saa 
asettaa valtuutuksen peruuttamisen ehdoksi, että peruutuksen kohteena olevien oikeuksien, oi-
keuksien luokkien tai teosten ja muiden suojan kohteiden tyyppien hallinnointi siirretään toi-
selle yhteishallinnointiorganisaatiolle, eikä muita kohtuuttomia ehtoja. Valtuutuksen peruut-
taminen ei vaikuta ennen irtisanomisajan päättymistä annetun lisenssin ehtoihin, oikeudenhal-
tijan oikeuteen saada hänelle kuuluvat tekijänoikeuskorvaukset eikä 19—26, 39, 49 ja 64 §:n 
mukaisiin yhteishallinnointiorganisaation velvollisuuksiin.
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Tämän pykälän säännöksiä oikeudenhaltijan oikeudesta peruuttaa valtuutus sovelletaan 
myös yhteishallinnointiorganisaation jäsenyhteisöön, jolle oikeudenhaltija on siirtänyt oikeu-
tensa hallinnoitavaksi.

9 §

Oikeudenhaltijan oikeus saada tieto valtuutukseen liittyvistä oikeuksistaan ja valtuutuksen pe-
ruuttamisen ehdoista

Yhteishallinnointiorganisaation tai sen puolesta valtuutuksen vastaanottavan yhteisön tai 
säätiön on ilmoitettava oikeudenhaltijalle tämän 5 §:n 1 momentin, 7 §:n ja 8 §:n 1 momentin 
mukaisista oikeuksista sekä 8 §:n 2 momentissa tarkoitetuista valtuutuksen peruuttamisen 
edellytyksistä ennen kuin tämä antaa 5 §:n 2 momentin mukaisesti valtuutuksen tekijänoikeu-
den tai lähioikeuden yhteishallinnointia varten.

10 §

Oikeudenhaltijan asiointiin liittyvät oikeudet

Oikeudenhaltijalla on oikeus asioida yhteishallinnointiorganisaation kanssa ja saada 25 ja 
39 §:ssä tarkoitetut tiedot valintansa mukaan suomeksi tai ruotsiksi. Valtuutuksen ja sen pe-
ruuttamisen ehtojen sekä 9 §:ssä tarkoitettujen tietojen tulee olla saatavilla suomeksi ja ruot-
siksi.

Yhteishallinnointiorganisaation tulee tarjota oikeudenhaltijalle mahdollisuus sähköiseen asi-
ointiin.

3 luku

Jäsenen oikeudet ja päätösvalta yhteishallinnointiorganisaatiossa

11 §

Oikeus päästä yhteishallinnointiorganisaation jäseneksi

Yhteishallinnointiorganisaation sääntöihin tai yhtiöjärjestykseen tulee sisällyttää edellytyk-
set, joiden mukaisesti oikeudenhaltija tai oikeudenhaltijoita edustava yhteisö tai säätiö on hy-
väksyttävä yhteishallinnointiorganisaation jäseneksi. Jos jäsenyysehtoja ei ole tyhjentävästi 
määritelty säännöissä tai yhtiöjärjestyksessä, yhteisön yleiskokous voi määritellä tarkemmin 
jäsenyysehdot.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen jäsenyysehtojen tulee perustua objektiivisiin, avoimiin ja 
syrjimättömiin kriteereihin.

Jos yhteishallinnointiorganisaatio ei hyväksy jäsenhakemusta, sen on kohtuullisessa ajassa 
toimitettava jäsenyyttä hakeneelle päätöksensä perusteluineen kirjallisesti.

12 §

Oikeus osallistua yhteishallinnointiorganisaation päätöksentekoon

Yhteishallinnointiorganisaation yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä on määrättävä asianmu-
kaisista ja tehokkaista menetelmistä, joiden avulla sen jäsenet voivat osallistua organisaation 
päätöksentekoon. Osallistumisen tulee olla mahdollista myös tietoliikenneyhteyden tai muun 
teknisen apuvälineen välityksellä, ellei tätä voida pitää ilmeisen tarpeettomana tai suhteetto-
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mana oikeudenhaltijoiden määrä, asuin- tai sijaintivaltio sekä etäosallistumisen järjestämisen 
kustannukset ja toteuttamismahdollisuudet huomioon ottaen. Eri oikeudenhaltijaryhmiin kuu-
luvien jäsenten on oltava tasapuolisesti ja tasapainoisesti edustettuina päätöksentekoprosessis-
sa.

Jäsenellä on oikeus valtuuttaa asiamies osallistumaan yleiskokoukseen. Jäsenen oikeutta 
käyttää asiamiestä voidaan rajoittaa vain erityisestä syystä. Asiamiehellä on yleiskokouksessa 
samat oikeudet kuin hänet nimenneellä jäsenellä, ja hänen on äänestettävä jäsenen antamien 
ohjeiden mukaisesti. Asiamiehen valtakirja on voimassa yhdessä yleiskokouksessa.

13 §

Yleiskokous

Yhteishallinnointiorganisaation jäsenellä on oikeus osallistua yleiskokoukseen ja hänellä on 
siellä äänioikeus. Äänioikeutta voidaan rajoittaa yhteishallinnointiorganisaation säännöissä,
yhtiöjärjestyksessä tai jäsenyysehdoissa ainoastaan jäsenyyden keston tai jäsenen saamien tai 
vielä saamatta olevien tekijänoikeuskorvausten määrän perusteella ja edellyttäen, että nämä 
perusteet määritetään ja niitä sovelletaan tasapuolisesti ja oikeasuhteisesti.

Yleiskokous on kutsuttava koolle vähintään kerran vuodessa.
Yhdistys- tai osuuskuntamuotoisen yhteishallinnointiorganisaation säännöissä saadaan 1 ja 2 

momentissa säädetystä poiketen kuitenkin määrätä, että jäsenten päätösvaltaa kaikissa tai jois-
sakin asioissa käyttää valtuutettujen kokous tai edustajisto, jonka jäsenet valitsevat vähintään 
neljän vuoden välein. Edellytyksenä on lisäksi, että jäsenten asianmukainen ja tehokas osallis-
tuminen valtuutettujen tai edustajiston valintaan varmistetaan ja että eri oikeudenhaltijaryh-
miin kuuluvat jäsenet ovat tasapuolisesti ja tasapainoisesti edustettuina valtuutettujen kokouk-
sessa tai edustajistossa.

14 §

Yleiskokouksessa päätettävät asiat

Sen lisäksi, mitä muussa laissa säädetään, yhteishallinnointiorganisaation yleiskokous päät-
tää seuraavista asioista:

1) yhteishallinnointiorganisaation jäsenyysehdoista, jos niistä ei määrätä säännöissä tai yh-
tiöjärjestyksessä;

2) yhteishallinnointiorganisaation 15 §:ssä tarkoitetun valvontaelimen jäsenten nimittämi-
sestä ja erottamisesta sekä heille maksettavista palkkioista ja muista etuuksista;

3) oikeudenhaltijoille kuuluvien tekijänoikeuskorvausten jakamisessa noudatettavista ylei-
sistä periaatteista;

4) jakamatta jääneiden tekijänoikeuskorvausten käytöstä sekä yleisistä periaatteista, joiden 
mukaisesti tällaiset varat käytetään;

5) tekijänoikeuskorvausten ja niiden sijoittamisesta saatavien tulojen yleisistä sijoitusperi-
aatteista;

6) tekijänoikeuskorvauksista ja niiden sijoittamisesta saatavista tuloista tehtäviä vähennyksiä 
koskevista yleisistä periaatteista;

7) riskienhallintaperiaatteista;
8) kiinteän omaisuuden hankintaa, myyntiä tai kiinnittämistä koskevista periaatteista;
9) sulautumisesta, tytäryhteisön perustamisesta sekä toisen yhteisön tai sen osuuksien tai oi-

keuksien hankinnan hyväksymisestä sekä muista merkittävistä organisatorisista muutoksista, 
joilla on merkitystä tekijänoikeuden yhteishallinnointiin;

10) lainojen ottamisesta ja myöntämisestä sekä näihin liittyvistä vakuuksista;
11) jäljempänä 41 §:ssä tarkoitetun vuotuisen avoimuusraportin hyväksymisestä.
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Päätösvalta 1 momentin 7—10 kohdassa tarkoitetuissa asioissa voidaan yleiskokouksen pää-
töksellä taikka sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen määräyksellä siirtää 15 §:ssä tarkoitetulle val-
vontaelimelle.

Jos yhteishallinnointiorganisaation 15 §:n mukaisena valvontaelimenä toimii hallintoneu-
vosto, yleiskokous voi siirtää sille päätösvallan myös 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuissa 
asioissa.

4 luku

Jäsenten ja oikeudenhaltijoiden etujen valvonta yhteishallinnointiorganisaatiossa

15 §

Yhteisön valvontaelin

Yhteishallinnointiorganisaatiolla tulee olla yleiskokouksen nimeämä valvontaelin, jossa eri 
oikeudenhaltijaryhmiin kuuluvat yhteishallinnointiorganisaation jäsenet ovat tasapuolisesti ja 
tasapainoisesti edustettuina. Yhteishallinnointiorganisaation toimitusjohtaja tai muu yhteishal-
linnointiorganisaation palveluksessa oleva henkilö ei voi olla valvontaelimen jäsenenä.

Hallintorakenteeltaan yksitasoisen yhteishallinnointiorganisaation valvontaelimenä toimii 
organisaation hallitus. Hallintorakenteeltaan kaksitasoisen yhteishallinnointiorganisaation val-
vontaelimenä toimii organisaation hallintoneuvosto.

Sen lisäksi, mitä valvontaelimen tehtäväksi säädetään muussa laissa, sen tehtävänä on:
1) valvoa yhteishallinnointiorganisaation 17 §:n 1 momentissa tarkoitetun henkilön toimin-

taa ja tehtävien suorittamista sekä yleiskokouksen päätösten ja erityisesti 14 §:n 1 momentin 
3—6 kohdassa tarkoitettujen yleisten periaatteiden toteutumista;

2) käyttää yleiskokouksen sille 14 §:n 2 ja 3 momentin mukaisesti siirtämää päätösvaltaa;
3) vuosittain raportoida yleiskokoukselle valvontatoiminnassa tehdyistä havainnoista ja 2 

kohdan mukaisesti siirretyn päätösvallan käyttämisestä.

16 §

Säätiön valvontaelin

Säätiömuotoisen yhteishallinnointiorganisaation säännöissä on oikeudenhaltijoiden etujen 
suojelemiseksi määrättävä perustettavaksi säätiölain (487/2015) 3 luvun 19 §:ssä tarkoitettu 
hallintoneuvosto. Eri luokkiin kuuluvien oikeudenhaltijaryhmien tulee olla tasapuolisesti ja ta-
sapainoisesti edustettuina hallintoneuvostossa.

Hallintoneuvosto on kutsuttava koolle vähintään kerran vuodessa.
Sen lisäksi, mitä säätiölaissa säädetään hallintoneuvoston päätettäväksi, yhteishallinnointi-

organisaation hallintoneuvosto päättää seuraavista asioista:
1) hallituksen jäsenten nimittämisestä;
2) hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle maksettavista palkkioista ja muista etuuksista;
3) yleisistä periaatteista, joiden mukaisesti oikeudenhaltijoille kuuluvat tekijänoikeuskorva-

ukset jaetaan;
4) jakamatta jääneiden tekijänoikeuskorvausten käytöstä, sekä yleisistä periaatteista, joiden 

mukaisesti tällaiset varat käytetään;
5) tekijänoikeuskorvausten ja niiden sijoittamisesta saatavien tulojen yleisistä sijoitusperi-

aatteista;
6) tekijänoikeuskorvauksista ja niiden sijoittamisesta saatavista tuloista tehtäviä vähennyksiä 

koskevista yleisistä periaatteista;
7) riskienhallintaperiaatteista.
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17 §

Yhteishallinnointiorganisaation liiketoiminnan johtaminen

Yhteishallinnointiorganisaatiolla tulee olla toimitusjohtaja tai muu organisaation päivittäi-
sestä johtamisesta vastaava organisaation palveluksessa oleva henkilö, joka vastaa yhteishal-
linnointiorganisaation liiketoiminnan johtamisesta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu henkilö johtaa yhteishallinnointiorganisaation päivittäistä 
hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun henkilön on annettava 15 ja 16 §:ssä tarkoitetulle valvonta-
elimelle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen valvontaelimen tehtävien hoitamiseksi.

18 §

Eturistiriitojen välttäminen

Yhteishallinnointiorganisaation on toteutettava kohtuulliset toimenpiteet tunnistaakseen ja 
ehkäistäkseen eturistiriitatilanteita sekä rajoittaakseen niiden vaikutusta organisaation edusta-
mien oikeudenhaltijoiden yhteisiin etuihin.

Yhteishallinnointiorganisaation toimitusjohtajan tai muun päivittäisestä johtamisesta vastaa-
van ja valvontaelimen jäsenen tulee 1 momentin tarkoituksessa antaa vuosittain yleiskokouk-
selle henkilökohtainen sidonnaisuuslausuma vallitsevista tai mahdollisista ristiriidoista henki-
lökohtaisten ja yhteishallinnointiorganisaation etujen välillä sekä ristiriidoista niiden velvoit-
teiden välillä, joita henkilöllä on yhteishallinnointiorganisaatiota kohtaan ja toista oikeushen-
kilöä tai luonnollista henkilöä kohtaan. Sidonnaisuuslausuman tulee sisältää vähintään seuraa-
vat tiedot:

1) omistusosuus tai muu varallisuusoikeudellinen asema yhteishallinnointiorganisaatiossa;
2) yhteishallinnointiorganisaatiolta edellisellä tilikaudella saatu palkka ja palkkiot, mukaan 

lukien vapaaehtoiset eläkevakuutukset, luontoisedut ja muuntyyppiset etuudet;
3) oikeudenhaltijan ominaisuudessa yhteishallinnointiorganisaatiolta edellisellä tilikaudella 

saadut tekijänoikeuskorvaukset;
4) tiedot muista oikeuksista, etuuksista tai sellaisesta asemasta yhteishallinnointiorganisaati-

ossa tai sen omistuksessa tai määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä, jolla voi olla 
merkitystä hänen edellytyksiinsä hoitaa tehtäväänsä.

5 luku

Tekijänoikeuskorvausten hallinnointi

19 §

Huolellisuus tekijänoikeuskorvausten keräämisessä ja hallinnoimisessa

Yhteishallinnointiorganisaation tulee noudattaa huolellisuutta tekijänoikeuskorvausten ke-
räämisessä ja hallinnoimisessa.

20 §

Tekijänoikeuskorvausten pitäminen erillään muusta varallisuudesta

Yhteishallinnointiorganisaation tilinpidossa tulee pitää erillään:
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1) tekijänoikeuskorvaukset ja niiden sijoittamisesta saatavat tulot;
2) omat varat ja omasta toiminnasta saatavat tulot.
Yhteishallinnointiorganisaatio ei saa käyttää tekijänoikeuskorvauksia eikä tekijänoikeuskor-

vausten sijoittamisesta saatuja tuloja muuhun tarkoitukseen kuin jaettaviksi oikeudenhaltijoil-
le, ellei yleiskokous 14 §:n tai säätiön hallintoneuvosto 16 §:n mukaisesti ole toisin päättänyt.

Oikeudenhaltijalle kuuluva tekijänoikeuskorvaus, jota ei voida jakaa 24 §:ssä säädetyssä 
määräajassa sen vuoksi, että oikeudenhaltijaa ei ole voitu tunnistaa tai tavoittaa, on yhteishal-
linnointiorganisaation tilinpidossa pidettävä erillään muista varoista.

21 §

Tekijänoikeuskorvausten sijoittaminen

Yhteishallinnointiorganisaation tulee noudattaa yleiskokouksen tai, jos se on säätiö, hallin-
toneuvoston päätöstä sijoitustoiminnan yleisistä periaatteista.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään:
1) mahdollisessa eturistiriitatapauksessa tulee varmistaa, että sijoitus tehdään pelkästään nii-

den oikeudenhaltijoiden edun mukaisesti, joiden hyväksi kyseiset tekijänoikeuskorvaukset on 
kerätty;

2) varat tulee sijoittaa siten, että varmistetaan sijoitusten suojaus, varmuus, rahaksi muutet-
tavuus ja tuottavuus;

3) varat tulee hajauttaa riittävästi, jotta vältetään liiallinen riippuvuus yksittäisestä varojen 
lajista ja riskien kasautuminen.

22 §

Hallinnointipalkkio ja muut vähennykset

Yhteishallinnointiorganisaatiolla on velvollisuus tiedottaa edustamilleen oikeudenhaltijoille 
kulloinkin voimassa olevasta hallinnointipalkkiosta sekä tekijänoikeuskorvauksista ja niiden 
sijoittamisesta saatavista tuloista tehtävistä muista vähennyksistä.

Yhteishallinnointiorganisaation palveluistaan perimien palkkioiden ja muiden vähennysten 
on oltava kohtuullisia suhteessa palvelujen laatuun ja laajuuteen, eivätkä ne saa ylittää yhteis-
hallinnointiorganisaatiolle tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien hallinnoinnista aiheutuvia pe-
rusteltuja ja tosiasiallisia kustannuksia.

23 §

Tasapuolinen pääsy oikeudenhaltijoiden yhteisiin tarkoituksiin tarjottaviin palveluihin ja 
etuihin

Jos tekijänoikeuskorvauksia tai niiden sijoittamisesta saatavia tuloja käytetään yhteishallin-
nointiorganisaation päätöksellä oikeudenhaltijoiden tai tietyn oikeudenhaltijaryhmän yhteisiin 
tarkoituksiin, tarjottavien palvelujen tai muiden etujen on oltava oikeudenhaltijoiden saatavilla 
tasapuolisin perustein.

24 §

Velvollisuus tilittää tekijänoikeuskorvaukset oikea-aikaisesti

Tekijänoikeuskorvaukset tulee tilittää oikeudenhaltijoille mahdollisimman nopeasti ja täs-
mällisesti yhteishallinnointiorganisaation vahvistamien yleisten jakoperiaatteiden mukaisesti.
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Tekijänoikeuskorvaus tulee tilittää oikeudenhaltijalle yhdeksän kuukauden kuluessa sen tili-
kauden lopusta, jona korvaus kerättiin, ellei tämä ole mahdotonta.

25 §

Oikeudenhaltijoille tilityksen yhteydessä annettavat tiedot

Yhteishallinnointiorganisaation tulee antaa vähintään kerran vuodessa oikeudenhaltijalle, 
jolle se on kohdistanut tai tilittänyt tekijänoikeuskorvauksia kyseiseltä tilikaudelta, vähintään 
seuraavat tiedot:

1) kaikki yhteystiedot, jotka oikeudenhaltija on antanut yhteishallinnointiorganisaatiolle oi-
keudenhaltijan tunnistamiseksi ja tavoittamiseksi;

2) oikeudenhaltijalle kohdistetut tekijänoikeuskorvaukset;
3) yhteishallinnointiorganisaation oikeudenhaltijalle kussakin hallinnoitavien oikeuksien 

luokassa ja käyttötyypissä tilittämät korvausten määrät;
4) kausi, jonka aikana oikeudenhaltijalle kohdistettujen ja tilitettyjen korvausten perustana 

oleva oikeuksien käyttö on tapahtunut, jos käyttäjien suorittama raportointi mahdollistaa tä-
män;

5) korvauksista vähennetyt hallinnointipalkkiot;
6) muihin tarkoituksiin kuin hallinnointipalkkioihin tehdyt vähennykset;
7) kaikki oikeudenhaltijalle mihin tahansa kauteen kohdistuvat mutta vielä tilittämättä olevat 

tekijänoikeuskorvaukset.
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös yhteishallinnointiorganisaation jäsenyhteisöä, 

joka tilittää tekijänoikeuskorvauksia edelleen oikeudenhaltijoille.

26 §

Velvollisuus ryhtyä riittäviin toimiin oikeudenhaltijoiden tunnistamiseksi

Yhteishallinnointiorganisaation on ryhdyttävä riittäviin toimiin oikeudenhaltijoiden tunnis-
tamiseksi ja tavoittamiseksi niissä tapauksissa, joissa teosten ja muiden suojan kohteiden käy-
tön raportointi tämän mahdollistaa. Toimien riittävyyttä arvioitaessa on otettava huomioon oi-
keudenhaltijoiden taloudellinen etu, tunnistamisen ja tavoittamisen mahdollistavien tietoläh-
teiden olemassaolo ja tunnistamisesta ja tavoittamisesta aiheutuvat kustannukset. Yhteishal-
linnointiorganisaation tulee julkaista verkkosivuillaan tieto noudattamastaan oikeudenhaltijoi-
den tunnistamis- ja tavoittamismenettelystä suomeksi ja ruotsiksi.

Yhteishallinnointiorganisaation on vuoden kuluessa sen tilikauden lopusta, jona tekijänoi-
keuskorvaus kerättiin, asetettava edustamiensa oikeudenhaltijoiden, jäsenten ja toisten yhteis-
hallinnointiorganisaatioiden saataville seuraavat hallussaan olevat tiedot teoksista ja muista 
suojan kohteista, joiden yhtä tai useampaa oikeudenhaltijaa ei ole tunnistettu tai tavoitettu:

1) teoksen tai muun suojan kohteen nimi;
2) oikeudenhaltijan nimi;
3) kustantajan tai tuottajan nimi;
4) muut yhteishallinnointiorganisaation hallussa olevat olennaiset tiedot, jotka voivat olla 

hyödyksi oikeudenhaltijan tunnistamisessa tai tavoittamisessa.
Jos oikeudenhaltijaa ei ole tunnistettu ja tavoitettu kahden vuoden kuluessa sen tilikauden 

lopusta, jona tekijänoikeuskorvaus kerättiin, yhteishallinnointiorganisaation on asetettava 2 
momentissa tarkoitetut tiedot teoksesta ja sen oikeudenhaltijoista verkkosivuilleen.
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27 §

Jakamatta jääneiden tekijänoikeuskorvausten käyttö

Jos oikeudenhaltijalle kuuluvaa tekijänoikeuskorvausta ei voida jakaa kolmen vuoden kulu-
essa sen tilikauden lopusta, jona tekijänoikeuskorvaus kerättiin, korvausta pidetään jakamatta 
jääneenä tekijänoikeuskorvauksena edellyttäen, että yhteishallinnointiorganisaatio on ryhtynyt 
riittäviin toimiin oikeudenhaltijoiden tunnistamiseksi 26 §:n mukaisesti.

Jakamatta jääneiden tekijänoikeuskorvausten käytöstä päättämisestä säädetään 14 ja 
16 §:ssä.

6 luku

Oikeuksien hallinnointi toisen yhteishallinnointiorganisaation puolesta

28 §

Kielto kohdella syrjivästi edustussopimuksen nojalla edustettuja oikeudenhaltijoita

Lisensioiva yhteishallinnointiorganisaatio ei saa soveltaa eri ehtoja oikeudenhaltijoihin, joi-
den oikeuksia se hallinnoi valtuuttavan yhteishallinnointiorganisaation kanssa tekemänsä 
edustussopimuksen nojalla, eikä muutoinkaan kohdella oikeudenhaltijoita syrjivästi.

29 §

Lisensioivan yhteishallinnointiorganisaation oikeus tehdä vähennyksiä tekijänoikeuskorvauk-
sista

Lisensioiva yhteishallinnointiorganisaatio ei saa tehdä tekijänoikeuskorvauksista muita vä-
hennyksiä kuin hallinnointipalkkion osuuden, ellei muista vähennyksistä ole nimenomaisesti 
sovittu valtuuttavan yhteishallinnointiorganisaation kanssa.

30 §

Tekijänoikeuskorvausten tilittäminen edustussopimuksen nojalla

Lisensioivan yhteishallinnointiorganisaation on säännöllisesti ja täsmällisesti tilitettävä val-
tuuttaville yhteishallinnointiorganisaatioille niiden välityksellä maksettavat tekijänoikeuskor-
vaukset. Tekijänoikeuskorvaus tulee tilittää valtuuttavalle yhteishallinnointiorganisaatiolle 
mahdollisimman pian ja viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua sen tilikauden lopusta, jona 
tekijänoikeuskorvaus kerättiin, ellei tämä ole mahdotonta.

31 §

Valtuuttavalle yhteishallinnointiorganisaatiolle annettavat tiedot

Lisensioivan yhteishallinnointiorganisaation tulee vähintään kerran vuodessa asettaa sähköi-
sessä muodossa sellaisen yhteishallinnointiorganisaation saataville, jonka puolesta se hallinnoi 
oikeuksia edustussopimuksen nojalla kyseisellä kaudella, ainakin seuraavat tiedot:

1) eritelty selvitys valtuuttavalle yhteishallinnointiorganisaatiolle tai sen edustamalle oikeu-
denhaltijalle tilitettävistä tekijänoikeuskorvauksista;

2) mihin tahansa kauteen kohdistuvat tekijänoikeuskorvaukset, joita ei ole vielä tilitetty;
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3) hallinnointipalkkioiden vuoksi tehdyt vähennykset;
4) muihin tarkoituksiin kuin hallinnointipalkkioihin tehdyt vähennykset, jos tällaisten vä-

hennysten tekemisestä on sovittu yhteishallinnointiorganisaatioiden välillä;
5) tiedot edustussopimuksen kattamiin teoksiin ja muihin suojan kohteisiin liittyvistä lisens-

seistä, jotka on myönnetty tai evätty;
6) yleiskokouksen tekemät päätökset siltä osin kuin ne ovat olennaisia edustussopimukseen 

perustuvan oikeuksien hallinnoinnin kannalta.

32 §

Velvollisuus tilittää tekijänoikeuskorvaukset edelleen oikea-aikaisesti

Valtuuttavan yhteishallinnointiorganisaation tai sen jäsenyhteisön tulee tilittää edelleen tili-
tettävät tekijänoikeuskorvaukset oikeudenhaltijoille mahdollisimman pian ja viimeistään kuu-
den kuukauden kuluttua korvausten vastaanottamisesta, ellei tämä ole mahdotonta.

7 luku

Yhteishallinnointiorganisaation suhde käyttäjiin

33 §

Velvollisuus tarjota lisenssi

Yhteishallinnointiorganisaation on vastattava ilman aiheetonta viivytystä käyttäjän lisenssiä 
koskevaan tiedusteluun ja ilmoitettava käyttäjälle, mitä tietoja se tarvitsee voidakseen tarjota 
lisenssin.

Saatuaan käyttäjältä kaikki olennaiset tiedot yhteishallinnointiorganisaation on ilman aihee-
tonta viivytystä joko tarjottava lisenssi tai annettava käyttäjälle kirjallinen vastaus, jonka pe-
rusteluista ilmenee, miksi se ei tarjoa lisenssiä.

34 §

Velvollisuus käydä lisensiointineuvottelut vilpittömästi

Yhteishallinnointiorganisaation ja käyttäjän on annettava toisilleen kaikki oikeuksien lisen-
sioimiseksi tarvittavat tiedot ja muutoinkin neuvoteltava oikeuksien lisensioinnista vilpittö-
mästi.

35 §

Lisensiointiehtoja koskevat vaatimukset

Lisensiointiehtojen on perustuttava objektiivisiin ja syrjimättömiin kriteereihin. Yhteishal-
linnointiorganisaation on ilmoitettava käyttäjälle hintojen vahvistamisessa käytetyt perusteet.

Oikeudenhaltijoiden tulee saada oikeuksien käytöstä asianmukainen korvaus. Yksinoikeuk-
sien ja korvausoikeuksien hintojen on oltava kohtuullisia. Tekijänoikeuskorvauksen kohtuulli-
suutta arvioitaessa otetaan huomioon:

1) oikeuksien käytön taloudellinen arvo liiketoiminnassa teosten ja muiden suojan kohteiden 
käytön luonne ja laajuus huomioon ottaen;

2) yhteishallinnointiorganisaation tarjoaman palvelun taloudellinen arvo;
3) muut korvauksen kohtuullisuuteen vaikuttavat seikat.
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36 §

Kokeellinen lisensiointi

Yhteishallinnointiorganisaatio ei ole velvollinen jatkamaan alle kolmen vuoden ajan yleisön 
saatavilla olleen uudentyyppisen palvelun lisensioimista kyseisen koejakson jälkeen koejakson 
aikana käytetyin ehdoin eikä soveltamaan tällaisessa kokeellisessa lisensioinnissa sovellettuja 
ehtoja toiseen samantyyppiseen palveluun.

37 §

Käyttäjän asiointiin liittyvät oikeudet

Käyttäjällä on oikeus asioida yhteishallinnointiorganisaation kanssa ja saada yhteishallin-
nointiorganisaatiolta lisensiointiehdot tai 33 §:n 2 momentissa tarkoitettu kirjallinen vastaus 
sekä 39 §:ssä tarkoitetut tiedot valintansa mukaan suomeksi tai ruotsiksi.

Yhteishallinnointiorganisaation on tarjottava käyttäjälle mahdollisuus olla siihen yhteydessä 
sähköisesti. Jos yhteishallinnointiorganisaatiolla on teosten tai muiden suojan kohteiden käy-
tön sähköinen raportointijärjestelmä, organisaation tulee tarjota käyttäjälle mahdollisuus käyt-
tää sitä.

38 §

Käytön raportointi

Käyttäjän tulee toimittaa yhteishallinnointiorganisaatiolle, siten kuin käyttäjä ja yhteishal-
linnointiorganisaatio ovat sopineet, hallussaan olevat yhteishallinnointiorganisaation edusta-
mien oikeuksien käyttöä koskevat tiedot, jotka ovat tarpeen tekijänoikeuskorvausten keräämi-
seksi sekä oikeudenhaltijoille kuuluvien korvausmäärien jakamiseksi ja tilittämiseksi.

Yhteishallinnointiorganisaation ja käyttäjän on otettava mahdollisuuksien mukaan huomi-
oon vapaaehtoiset alan standardit sopiessaan 1 momentissa tarkoitettujen tietojen toimittami-
sen muodosta.

8 luku

Avoimuus ja tiedonantovelvollisuus

39 §

Yhteishallinnointiorganisaation velvollisuus antaa teosvalikoimatietoa

Yhteishallinnointiorganisaation on pyynnöstä ilman aiheetonta viivytystä annettava oikeu-
denhaltijalle, teoksen käyttäjälle ja edustussopimuksen osapuolena olevalle valtuuttavalle yh-
teishallinnointiorganisaatiolle seuraavat tiedot:

1) yhteishallinnointiorganisaation edustamat teokset tai muut suojan kohteet, joita se edustaa 
suoraan tai edustussopimuksen nojalla, tai edustamiensa teosten ja muiden suojan kohteiden 
tyypit, jos teoksia tai muita suojan kohteita ei ole mahdollista yksilöidä;

2) yhteishallinnointiorganisaation edustamat oikeudet;
3) maantieteelliset alueet, joilla tapahtuvaa käyttöä varten yhteishallinnointiorganisaatiolla 

on oikeus myöntää lisenssejä.
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Jos yhteishallinnointiorganisaatio ei voi itse myöntää lisenssiä puuttuvan valtuutuksen vuok-
si, sen on ilmoitettava teoksen käyttäjälle tiedossaan oleva oikeudenhaltijan nimi ja yhteystie-
dot, jos oikeudenhaltija ei ole kieltänyt niiden antamista. Yhteishallinnointiorganisaation on 
myös ilmoitettava, jos lisenssin hankkiminen on tarpeetonta teoksen tai muun suojan kohteen 
suoja-ajan lakkaamisen tai muun syyn vuoksi.

40 §

Yhteishallinnointiorganisaation velvollisuus julkaista tietoja verkkosivuillaan

Yhteishallinnointiorganisaation on julkaistava ja pidettävä ajan tasalla verkkosivuillaan seu-
raavat tiedot suomeksi ja ruotsiksi:

1) yhteishallinnointiorganisaation säännöt tai yhtiöjärjestys;
2) jäsenyysehdot;
3) oikeuksien hallinnointia koskevan valtuutuksen peruuttamisehdot;
4) valvontaelimen jäsenten nimet;
5) toimitusjohtajan tai muun 17 §:ssä tarkoitetun henkilön nimi;
6) lisenssien vakioehdot ja sovellettavat vakiohinnat mahdollisine alennuksineen;
7) tekijänoikeuskorvauksia oikeudenhaltijoille tilitettäessä noudatettavat yleiset periaatteet;
8) hallinnointipalkkioita koskevat yleiset periaatteet;
9) tekijänoikeuskorvauksista ja niiden sijoittamisesta saatavista tuloista muihin tarkoituksiin 

kuin hallinnointipalkkioihin tehtäviä vähennyksiä koskevat yleiset periaatteet;
10) luettelo edustussopimuksista ja niistä yhteishallinnointiorganisaatioista, joiden kanssa 

edustussopimukset on tehty;
11) jakamatta jääneiden tekijänoikeuskorvausten käytön yleiset periaatteet;
12) tieto oikeudenhaltijoiden ja käyttäjien käytössä olevasta yhteishallinnointiorganisaation 

tarjoamasta valitusmahdollisuudesta, vaihtoehtoisesta riitojenratkaisumenettelystä sekä riitoi-
hin sovellettavasta tuomioistuinmenettelystä.

Yhteishallinnointiorganisaation on toimitettava 1 momentissa tarkoitetut tiedot ja tieto niissä 
tapahtuneista muutoksista 54 §:ssä tarkoitetulle valvontaviranomaiselle viipymättä tietojen 
julkaisemisen jälkeen.

41 §

Vuotuinen avoimuusraportti

Yhteishallinnointiorganisaation tulee laatia tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivises-
ta hallinnoinnista sekä usean valtion alueen kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensioin-
nista verkkokäyttöä varten annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2014/26/EU liitteen mukainen vuotuinen avoimuusraportti, joka sisältää erityisraportin yhteis-
hallinnointiorganisaation tarjoamista sosiaali-, kulttuuri- ja koulutuspalveluista. Vuotuisen 
avoimuusraportin tilinpäätöstiedot on tarkastettava tilintarkastuslain (1141/2015) säännösten 
mukaisesti ja tilintarkastuskertomus mahdollisine varaumineen on toisinnettava täydellisenä 
vuotuisessa avoimuusraportissa. Tässä pykälässä tarkoitettuna vuotuisena avoimuusraporttina 
pidetään yhteishallinnointiorganisaation tilinpäätöstä ja toimintakertomusta, jotka sisältävät 
mainitun direktiivin liitteessä tarkoitetut tiedot.

Yhteishallinnointiorganisaation tulee julkaista vuotuinen avoimuusraportti verkkosivuillaan 
kahdeksan kuukauden kuluessa organisaation tilikauden päättymisestä ja pitää se verk-
kosivuillaan yleisön saatavilla vähintään viiden vuoden ajan raportin julkaisuvuodesta. Yh-
teishallinnointiorganisaation tulee edellä säädetyssä määräajassa toimittaa avoimuusraportti 
myös 54 §:ssä tarkoitetulle valvontaviranomaiselle.
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Tarkempia säännöksiä 1 momentissa tarkoitetussa vuotuisessa avoimuusraportissa annetta-
vista tiedoista voidaan antaa opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella.

9 luku

Sävellysteosten usean valtion alueen kattavien verkko-oikeuksien lisensiointi

42 §

Erityinen soveltamisala

Sen lisäksi, mitä muualla tässä laissa säädetään, tämän luvun säännöksiä sovelletaan yhteis-
hallinnointiorganisaatioon sen myöntäessä usean valtion alueen kattavia sävellysteosten verk-
ko-oikeuksien lisenssejä.

Tämän luvun säännöksiä ei kuitenkaan sovelleta:
1) yhteishallinnointiorganisaation myöntäessä usean valtion alueen kattavia lisenssejä verk-

kopalveluille, jotka tarjoavat sävellysteoksia ainoastaan graafisessa muodossa;
2) yhteishallinnointiorganisaation myöntäessä tarvittavien oikeuksien vapaaehtoisen yhdis-

tämisen perusteella usean valtion alueen kattavan sävellysteosten verkko-oikeuksien lisenssin, 
jota lähettäjäyritys tarvitsee saattaakseen yleisön saataville radio- tai televisio-ohjelmiaan sa-
manaikaisesti niiden alkuperäisen lähetyksen kanssa tai alkuperäisen lähetyksen jälkeen;

3) lähettäjäyrityksen tuottamaan tai sille tuotettuun aineistoon, joka on tarkoitettu julkaista-
vaksi verkossa radio- tai televisio-ohjelman alkuperäisen lähetyksen oheisaineistona.

43 §

Valmiudet käsitellä usean valtion alueen kattavia lisenssejä

Usean valtion alueen kattavia sävellysteosten verkko-oikeuksien lisenssejä myöntävällä yh-
teishallinnointiorganisaatiolla tulee olla riittävät valmiudet käsitellä tällaisten lisenssien hal-
linnoinnissa tarvittavat tiedot sähköisessä muodossa tehokkaalla, täsmällisellä ja avoimella ta-
valla teosvalikoiman yksilöintiä ja sen käytön seuraamista, käyttäjien laskuttamista, tekijänoi-
keuskorvausten keräämistä ja oikeudenhaltijoille kuuluvien tekijänoikeuskorvausten tilittämis-
tä ja 39 §:ssä tarkoitettujen tietojen antamista varten.

Tarkempia säännöksiä vaatimuksista, jotka koskevat yhteishallinnointiorganisaation val-
miuksia käsitellä tietoja 1 momentissa mainittuja tarkoituksia varten, voidaan antaa opetus- ja 
kulttuuriministeriön asetuksella.

44 §

Teosvalikoimatietojen oikeellisuus

Usean valtion alueen kattavia sävellysteosten verkko-oikeuksien lisenssejä myöntävällä yh-
teishallinnointiorganisaatiolla tulee olla käytössään järjestelyt, joiden avulla oikeudenhaltijat, 
muut yhteishallinnointiorganisaatiot ja niiden edustamat oikeudenhaltijat sekä verkkopalvelu-
jen tarjoajat voivat pyytää yhteishallinnointiorganisaatiota korjaamaan seuraavissa tiedoissa 
olevat virheet:

1) sävellysteosten tai niiden osien yksilöintitiedot;
2) yhteishallinnointiorganisaation hallinnoimia oikeuksia tai niiden haltijoita koskevat tie-

dot;
3) oikeudenhaltijoiden tai sävellysteosten yksilöintiin tarkoitetut ainutkertaiset tunnisteet;
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4) epäjohdonmukaisuudet tiedoissa, jotka ovat muiden usean valtion alueen kattavia sävel-
lysteosten verkko-oikeuksien lisenssejä myöntävien yhteishallinnointiorganisaatioiden hallus-
sa.

Yhteishallinnointiorganisaation tulee korjata virheelliseksi todettu tieto ilman aiheetonta vii-
vytystä.

Usean valtion alueen kattavia sävellysteosten verkko-oikeuksien lisenssejä myöntävän yh-
teishallinnointiorganisaation on tarjottava oikeudenhaltijoille ja valtuuttaville yhteishallinnoin-
tiorganisaatioille mahdollisuus toimittaa sävellysteoksia, hallinnoitavia oikeuksia, oikeuden-
haltijoita sekä maantieteellistä aluetta koskevat tiedot sähköisessä muodossa.

45 §

Käytön täsmällinen ja oikea-aikainen seuranta

Yhteishallinnointiorganisaation tulee seurata kokonaan tai osittain edustamiensa sävellyste-
osten verkko-oikeuksien käyttöä verkkopalveluissa, joiden tarjoajille se on myöntänyt usean 
valtion alueen kattavan lisenssin.

Yhteishallinnointiorganisaation on tarjottava verkkopalvelun tarjoajalle mahdollisuus antaa 
selvitys sävellysteosten verkko-oikeuksien tosiasiallisesta käytöstä sähköisesti. Verkkopalve-
lujen tarjoajan on annettava täsmällinen selvitys näiden teosten tosiasiallisesta käytöstä.

Yhteishallinnointiorganisaatio saa kieltäytyä hyväksymästä selvityksen verkkopalvelun tar-
joajan valitsemassa esitysmuodossa, jos yhteishallinnointiorganisaatio tarjoaa selvityksen te-
kemistä varten vähintään yhden menetelmän, jossa tietojen sähköisessä vaihtamisessa hyö-
dynnetään kansainvälistä tai Euroopan unionin alueella laajasti käytettyä alan standardia.

46 §

Sähköinen laskutus

Yhteishallinnointiorganisaation on laskutettava verkkopalvelun tarjoajaa sähköisesti käyttä-
en vähintään yhtä sellaista laskutusmuotoa, jossa hyödynnetään kansainvälistä tai Euroopan 
unionin alueella laajasti käytettyä alan standardia.

Laskussa on yksilöitävä teokset ja oikeudet, jotka on lisensioitu kokonaan tai osittain, sekä 
oikeuksien tosiasiallinen käyttö siinä määrin kuin se on verkkopalvelun tarjoajan antamien tie-
tojen ja tietojen antamisessa käytetyn esitysmuodon perusteella mahdollista.

Verkkopalvelun tarjoaja ei saa kieltäytyä hyväksymästä laskua sen esitysmuodon perusteel-
la, jos se on 1 momentissa tarkoitetun standardin mukainen.

47 §

Täsmällinen ja oikea-aikainen laskutus

Yhteishallinnointiorganisaation on laskutettava verkkopalvelun tarjoajaa täsmällisesti ja vii-
pymättä sen jälkeen, kun sävellysteoksen verkko-oikeuksien tosiasiallisesta käytöstä on annet-
tu selvitys 45 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
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48 §

Menettelyt laskun oikeellisuuden kiistämiseksi

Yhteishallinnointiorganisaatiolla on oltava käytössään soveltuva järjestely, jotta verkkopal-
velun tarjoaja voi kiistää laskun oikeellisuuden, jos se saa useita laskuja yhdeltä tai useammal-
ta yhteishallinnointiorganisaatiolta saman sävellysteoksen samoista verkko-oikeuksista.

49 §

Täsmällinen ja oikea-aikainen tilitys oikeudenhaltijoille

Lisensioivan yhteishallinnointiorganisaation tulee tilittää tekijänoikeuskorvaus oikeudenhal-
tijalle tai valtuuttavalle yhteishallinnointiorganisaatiolle täsmällisesti ja viipymättä 45 §:ssä 
tarkoitetun selvityksen perusteella sen jälkeen, kun verkkopalvelun tarjoaja on maksanut kor-
vauksen lisensioivalle yhteishallinnointiorganisaatiolle.

Tilityksen yhteydessä lisensioivan yhteishallinnointiorganisaation on annettava oikeudenhal-
tijalle tai valtuuttavalle yhteishallinnointiorganisaatiolle vähintään seuraavat tiedot:

1) ajanjakso, jonka aikana oikeudenhaltijoille kuuluvien korvausten perusteena olevien oi-
keuksien käyttö tapahtui, sekä maantieteelliset alueet, joilla tämä käyttö tapahtui;

2) kerätyt korvaukset, tehdyt vähennykset ja jaetut korvaukset kustakin sellaisesta sävellys-
teoksen verkko-oikeudesta, jota oikeudenhaltijat ovat valtuuttaneet yhteishallinnointiorgani-
saation edustamaan kokonaan tai osittain;

3) lisensioivan yhteishallinnointiorganisaation oikeudenhaltijoiden puolesta keräämät kor-
vaukset, tekemät vähennykset ja jakamat korvaukset kunkin verkkopalvelun tarjoajan osalta.

Valtuuttava yhteishallinnointiorganisaatio vastaa korvausten tilittämisestä ja 2 momentissa 
tarkoitettujen tietojen toimittamisesta edustamilleen oikeudenhaltijoille, jollei yhteishallin-
nointiorganisaatioiden välillä toisin sovita.

50 §

Yhteishallinnointiorganisaatioiden väliset sopimukset usean valtion alueen kattavaa lisensi-
ointia varten

Yhteishallinnointiorganisaatioiden välinen edustussopimus, jolla yhteishallinnointiorgani-
saatio valtuuttaa toisen yhteishallinnointiorganisaation myöntämään usean valtion alueen kat-
tavia sävellysteosten verkko-oikeuksien lisenssejä, ei saa antaa yksinoikeutta teosten lisensi-
ointiin.

Lisensioivan yhteishallinnointiorganisaation on annettava valtuuttavalle yhteishallinnointi-
organisaatiolle tiedot tärkeimmistä ehdoista, joiden mukaisesti valtuutuksen piiriin kuuluvat 
verkko-oikeudet lisensioidaan. Näihin tietoihin kuuluvat:

1) oikeuksien käyttötavat;
2) lisenssimaksuun liittyvät tai vaikuttavat ehdot;
3) lisenssin voimassaoloaika;
4) lisensioivan yhteishallinnointiorganisaation tilikaudet;
5) lisensioinnin kattama maantieteellinen alue;
6) muut lisensioinnin ehdot, jotka olennaisesti vaikuttavat valtuutuksen piiriin kuuluvien oi-

keuksien lisensiointiin.

HE 119/2016 vp



116

Valtuuttavan yhteishallinnointiorganisaation on ilmoitettava edustamilleen oikeudenhalti-
joille tiedot edustussopimuksen voimassaoloajasta ja lisensioivan yhteishallinnointiorganisaa-
tion tarjoamien palvelujen kustannuksista ja muista sopimuksen keskeisistä ehdoista.

51 §

Velvollisuus edustaa toista yhteishallinnointiorganisaatiota usean valtion alueen kattavassa 
lisensioinnissa

Yhteishallinnointiorganisaatiolla, joka myöntää tai tarjoaa usean valtion alueen kattavia sä-
vellysteosten verkko-oikeuksien lisenssejä samassa oikeuksien luokassa jonkin toisen yhteis-
hallinnointiorganisaation teosvalikoimaan, on velvollisuus ottaa myös muun yhteishallinnoin-
tiorganisaation teosvalikoima edustettavakseen, jos pyynnön esittänyt yhteishallinnointiorga-
nisaatio ei itse myönnä eikä tarjoa usean valtion alueen kattavia sävellysteosten verkko-
oikeuksien lisenssejä. Yhteishallinnointiorganisaation on vastattava pyyntöön kirjallisesti ja 
ilman aiheetonta viivytystä.

Jos yhteishallinnointiorganisaatio 1 momentin mukaisesti ottaa toisen yhteishallinnointior-
ganisaation teosvalikoiman edustettavakseen, sen on:

1) sisällytettävä valtuuttavan yhteishallinnointiorganisaation teosvalikoima kaikkiin verkko-
palvelun tarjoajille osoittamiinsa tarjouksiin; 

2) hallinnoitava valtuuttavan yhteishallinnointiorganisaation teosvalikoimaa ja omaa teosva-
likoimaansa samoin ehdoin;

3) määriteltävä hallinnointipalkkio niin, ettei se ylitä hallinnoinnista aiheutuvia kohtuullisia 
kustannuksia.

Valtuuttavan yhteishallinnointiorganisaation on annettava lisensioivan yhteishallinnointior-
ganisaation käyttöön sävellysteosvalikoimaa koskevat tiedot, jotka tarvitaan usean valtion alu-
een kattavien sävellysteosten verkko-oikeuksien lisenssien myöntämiseksi. Jos tiedot ovat riit-
tämättömiä tai sellaisessa muodossa, ettei lisensioiva yhteishallinnointiorganisaatio voi täyttää 
43—49 §:ssä säädettyjä vaatimuksia, lisensioivalla yhteishallinnointiorganisaatiolla on oikeus 
veloittaa valtuuttavalta yhteishallinnointiorganisaatiolta mainittujen vaatimusten täyttämisestä 
aiheutuvat kohtuulliset kustannukset tai sulkea edustuksen ulkopuolelle sellaiset teokset, joi-
den tiedot ovat riittämättömät tai joiden osalta tietoja ei voida käyttää.

52 §

Pääsy usean valtion alueen kattavan lisensioinnin piiriin

Oikeudenhaltija voi peruuttaa yhteishallinnointiorganisaatiolle antamansa valtuutuksen hal-
linnoida usean valtion alueen kattavia sävellysteosten verkko-oikeuksien lisenssejä ja säilyttää 
yhteishallinnointiorganisaation valtuutuksen hallinnoida oikeuksia yhden alueen kattavaa li-
sensiointia varten, jos yhteishallinnointiorganisaatio ei viimeistään 10 päivänä huhtikuuta 
2017 myönnä tai tarjoa usean valtion alueen kattavia sävellysteosten verkko-oikeuksien li-
senssejä tai ole valtuuttanut toista yhteishallinnointiorganisaatiota edustamaan kyseisiä oike-
uksia.

Yhteishallinnointiorganisaatio ei saa asettaa oikeudenhaltijalle estettä myöntää usean valtion 
alueen kattavia sävellysteosten verkko-oikeuksien lisenssejä itse tai toisen yhteishallinnointi-
organisaation tai muun valtuuttamansa osapuolen kautta.
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10 luku

Viranomaisvalvonta

53 §

Ilmoitus tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista

Yhteishallinnointiorganisaation tulee tehdä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle ennen 
tässä laissa tarkoitetun toiminnan aloittamista.

Ilmoitukseen tulee sisältyä seuraavat tiedot:
1) yhteishallinnointiorganisaation nimi ja yhteystiedot;
2) 17 §:ssä tarkoitetun henkilön nimi; 
3) kuvaus yhteishallinnointiorganisaation edustamien teosten ja muiden suojan kohteiden 

tyypeistä ja edustetuista oikeuksista; 
4) tieto siitä, onko yhteishallinnointiorganisaation tarkoitus tarjota tai myöntää usean valtion 

alueen kattavia sävellysteosten verkko-oikeuksien lisenssejä.

54 §

Valvontaviranomainen

Valvontaviranomaisen tehtävänä on:
1) valvoa, että Suomeen sijoittautuneet yhteishallinnointiorganisaatiot ja niiden jäsenyhtei-

söt noudattavat tämän lain säännöksiä oikeuksien yhteishallinnoinnissa;
2) neuvoa yhteishallinnointiorganisaatioita ja muita osapuolia tämän lain säännösten sovel-

tamiseen liittyvissä kysymyksissä ja edistää hyvien käytäntöjen noudattamista tämän lain pii-
riin kuuluvassa toiminnassa;

3) vastata toisten jäsenvaltioiden viranomaisten esittämiin tietopyyntöihin, jotka koskevat 
Suomeen sijoittautuneiden yhteishallinnointiorganisaatioiden toimintaa siten kuin tekijänoi-
keuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista sekä usean valtion alueen kattavasta 
musiikkiteosten oikeuksien lisensioinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla annetun Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/26/EU 37 artiklassa säädetään;

4) yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa seurata yhteishallinnoinnin kehitystä 
Suomessa ja antaa Euroopan unionin komissiolle sen tarvitsemat tiedot yhteishallinnoinnista 
ja sen kehityksestä sekä osallistua muuhun Euroopan talousalueen viranomaisyhteistyöhön si-
ten kuin 3 kohdassa mainitussa direktiivissä säädetään.

Patentti- ja rekisterihallitus valvoo tämän lain noudattamista.

55 §

Viranomaisten yhteistyö

Patentti- ja rekisterihallitus ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto ovat tarkoituksenmukaisessa yh-
teistyössä keskenään hoitaessaan yhteishallinnointiorganisaatioihin kohdistuvia tämän lain ja 
kilpailulain mukaisia valvontatehtäviä.

Työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Patentti- ja rekisterihallitus ovat 
keskenään tarkoituksenmukaisessa yhteistyössä tässä laissa säädettyjen tehtävien järjestämi-
seksi sekä tämän lain soveltamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriön toimivaltaan tekijänoi-
keuslaissa säädetyissä asioissa.
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56 §

Valvonta-asian vireilletulo

Patentti- ja rekisterihallitukselle saadaan tehdä toimenpidepyyntö yhteishallinnointiorgani-
saation menettelystä tai laiminlyönnistä, joka on vastoin tämän lain säännöksiä. Toimenpide-
pyynnössä on kuvattava moitittavana pidettävä yhteishallinnointiorganisaation menettely tai 
laiminlyönti.

Patentti- ja rekisterihallitus voi myös omasta aloitteestaan ryhtyä tässä laissa tarkoitettuihin 
valvontatoimenpiteisiin.

57 §

Asioiden tärkeysjärjestys ja tutkimatta jättäminen

Patentti- ja rekisterihallitus voi jättää yhteishallinnointiorganisaation menettelyä tai laimin-
lyöntiä koskevan asian tutkimatta, jos:

1) asiaa koskeva toimenpidepyyntö on ilmeisen perusteeton;
2) yhteishallinnointiorganisaatio on ryhtynyt toimenpiteisiin asian oikaisemiseksi;
3) yhteishallinnointiorganisaation menettelyllä tai laiminlyönnillä on vain vähäistä vaikutus-

ta tämän lain tavoitteiden toteutumiseen;
4) tuomioistuimessa vireillä olevan samaa menettelyä koskevan riita- tai rikosasian johdosta 

ei yksityisen tai yleisen edun suojelemiseksi katsota olevan tarpeen ryhtyä toimenpiteisiin;
5) asia on vireillä myös Kilpailu- ja kuluttajavirastossa eikä lisätoimenpiteisiin katsota ole-

van tarpeen ryhtyä.
Päätös tutkimatta jättämisestä on tehtävä viipymättä.

58 §

Tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus

Patentti- ja rekisterihallituksella on oikeus pyynnöstä saada tämän lain ja sen nojalla annet-
tujen säännösten noudattamisen valvontaa varten kaikki valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot 
ja asiakirjat yhteishallinnointiorganisaatiolta tai sen puolesta tähän lakiin perustuvaa tehtävää 
suorittavalta yhteisöltä tai säätiöltä.

Patentti- ja rekisterihallituksella on muualla kuin pysyväisluonteiseen asumiseen käytettä-
vissä tiloissa tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvontaa varten 
oikeus tehdä tarkastuksia.

Patentti- ja rekisterihallituksella on oikeus saada maksutta jäljennöksiä tarkastettavista asia-
kirjoista ja tulosteita tai kopioita tietojärjestelmissä olevista tiedoista tai tallenteista.

59 §

Tilintarkastajan oikeus antaa tietoja valvontaviranomaiselle

Yhteishallinnointiorganisaation tilintarkastaja saa ilmoittaa valvontaviranomaiselle organi-
saatiota koskevasta seikasta tai päätöksestä, jonka hän on saanut tietoonsa tehtäväänsä suorit-
taessaan. Tilintarkastaja saa myös toimittaa valvontaviranomaiselle jäljennöksen tilintarkas-
tuslain 3 luvun 7 §:ssä tarkoitetusta tilintarkastuspöytäkirjasta.
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60 §

Huomautus ja varoitus sekä uhkasakko

Patentti- ja rekisterihallitus voi tämän lain mukaisia tehtäviä hoitaessaan antaa kirjallisen tai 
suullisen huomautuksen tai kirjallisen varoituksen sille, joka rikkoo tätä lakia tai sen nojalla 
annettuja säännöksiä tai päätöksiä, ja velvoittaa tämän korjaamaan virheensä tai laiminlyön-
tinsä kohtuullisessa määräajassa.

Varoitus voidaan antaa, jos huomautusta ei asiasta ilmenevät seikat kokonaisuudessaan 
huomioon ottaen voida pitää riittävänä.

Patentti- ja rekisterihallitus voi asettaa 1 momentissa tarkoitetun päätöksen tehosteeksi uh-
kasakon.

61 §

Muutoksenhaku

Patentti- ja rekisterihallituksen tämän lain nojalla antamaan päätökseen saa hakea muutosta 
valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sääde-
tään.

Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei hal-
linto-oikeus toisin määrää.

Patentti- ja rekisterihallituksella on oikeus hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeuden 
päätökseen, jolla hallinto-oikeus on kumonnut Patentti- ja rekisterihallituksen antaman pää-
töksen tai muuttanut sitä.

62 §

Yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunta

Valtioneuvosto asettaa määräajaksi yhteishallinnointijärjestöjen, oikeudenhaltijoiden, teos-
ten käyttäjien ja viranomaisten edustajista koostuvan neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on:

1) seurata ja arvioida tekijänoikeuden ja lähioikeuden yhteishallinnointia koskevien käytän-
töjen kehittymistä;

2) edistää hyvien käytäntöjen noudattamista ja antaa suosituksia alalla noudatettavista me-
nettelytavoista ja standardeista;

3) edistää vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen hyödyntämistä tämän lain piiriin kuu-
luvien riitojen käsittelyssä;

4) muutoin avustaa opetus- ja kulttuuriministeriötä ja Patentti- ja rekisterihallitusta tämän 
lain ja tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista sekä usean valtion 
alueen kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensioinnista verkkokäyttöä varten annetun Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/26/EU piiriin kuuluvissa asioissa.

Tarkemmat säännökset neuvottelukunnan kokoonpanosta, toimikaudesta ja tehtävistä anne-
taan valtioneuvoston asetuksella.
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11 luku

Erinäiset säännökset

63 §

Vastuu ulkoistetuista yhteishallinnointitehtävistä

Mitä tässä laissa säädetään yhteishallinnointiorganisaation tai riippumattoman hallinnointi-
organisaation toiminnasta, sovelletaan myös muuhun yhteisöön tai säätiöön, joka harjoittaa 
tämän lain mukaista toimintaa ja joka on suoraan, välillisesti, kokonaan tai osittain yhteishal-
linnointiorganisaation tai riippumattoman hallinnointiorganisaation omistuksessa tai määräys-
vallassa.

Jos yhteishallinnointiorganisaatio tai riippumaton hallinnointiorganisaatio on sopimuksen tai 
muun vastaavan järjestelyn perusteella siirtänyt sille tämän lain mukaan kuuluvan tehtävän 
sellaiselle yhteisölle tai säätiölle, joka ei ole sen omistuksessa eikä määräysvallassa, tehtävän 
siirtänyt organisaatio vastaa siitä, että tehtävä suoritetaan tämän lain säännösten mukaisesti.

64 §

Yhteishallinnointiorganisaation velvollisuus käsitellä valituksia

Yhteishallinnointiorganisaation on vastattava jäseneltään, edustamaltaan oikeudenhaltijalta 
tai toiselta yhteishallinnointiorganisaatiolta saamaansa valitukseen menettelystään, laimin-
lyönnistään tai päätöksestään, jolla on vaikutusta valittajan tämän lain mukaisiin oikeuksiin tai 
etuihin.

Yhteishallinnointiorganisaation on annettava kirjallinen vastaus valitukseen kohtuullisessa 
ajassa. Kielteinen vastaus on perusteltava.

65 §

Kielletyt sopimusehdot ja menettelyt

Yhteishallinnointiorganisaatio ei saa soveltaa sopimusehtoa eikä menetellä tavalla, joka on 
35 §:n vastainen tai toisena sopijapuolena olevien yhteishallinnointiorganisaation jäsenten, yh-
teishallinnointiorganisaation edustamien oikeudenhaltijoiden, käyttäjien tai toisten yhteishal-
linnointiorganisaatioiden kannalta kohtuuton. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon 
toisen sopijapuolen heikommasta asemasta johtuva suojan tarve ja muut asiaan vaikuttavat 
seikat.

66 §

Kiellon määrääminen

Markkinaoikeus voi kieltää yhteishallinnointiorganisaatiota soveltamasta 65 §:ssä kiellettyä 
sopimusehtoa tai menettelyä. Kieltoa on tehostettava uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä 
ole tarpeetonta.

Kielto ja uhkasakko voidaan, jos siihen on erityistä syytä, kohdistaa oikeushenkilöön, joka 
toimii yhteishallinnointiorganisaation lukuun.
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67 §

Oikeuspaikka

Edellä 2, 7, 9 ja 11 lukuun perustuvat riita-asiat käsitellään markkinaoikeudessa ja 3—6 ja 8 
lukuun perustuvat riita-asiat käräjäoikeudessa.

12 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

68 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan  päivänä      kuuta 20  .

69 §

Siirtymäsäännökset

Yhteishallinnointiorganisaation, joka harjoittaa tässä laissa tarkoitettua tekijänoikeuden yh-
teishallinnointia lain tullessa voimaan, on annettava 53 §:ssä tarkoitettu ilmoitus viimeistään 
kuukauden kuluttua lain voimaantulosta.

Jos 5 §:ssä tarkoitettu valtuutus on annettu ennen tämän lain voimaantuloa, 9 §:ssä tarkoite-
tut tiedot on annettava oikeudenhaltijalle viimeistään 10 päivänä lokakuuta 2016. Ennen tä-
män lain voimaantuloa tehdyn valtuutuksen ehto, joka on tämän lain säännösten vastainen, on 
pätemätön.

Yhteishallinnointiorganisaation tulee laatia ja julkaista 41 §:ssä tarkoitettu vuotuinen avoi-
muusraportti viimeistään lain voimaantulon jälkeen alkavalta kokonaiselta tilikaudelta. Lain 
voimaan tullessa käynnissä olevalta tilikaudelta yhteishallinnointiorganisaatio voi avoimuus-
raportin sijasta 41 §:n 2 momentin mukaisesti julkaista 18 §:n 2 momentissa tarkoitetut henki-
lökohtaiset sidonnaisuuslausumat sekä kirjanpitolain (1336/1997) mukaisen toimintakerto-
muksen ja tilinpäätöksen, jotka on tarkastettu tilintarkastuslain säännösten mukaisesti.

Jos ennen lain voimaantuloa rekisteröidyn yhteishallinnointiorganisaation sääntöihin tai yh-
tiöjärjestykseen sisältyy tämän lain vastaisia määräyksiä, niiden sijasta on noudatettava tämän 
lain säännöksiä. Säännöt tai yhtiöjärjestys on muutettava tämän lain mukaisiksi viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 2016.

Ennen lain voimaantuloa valitun hallituksen tai hallintoneuvoston kokoonpano on muutetta-
va tämän lain mukaiseksi viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016.

Yhteishallinnointiorganisaation on noudatettava 10, 37 ja 40 §:n säännöksiä suomen ja ruot-
sin kielen käyttämisestä viimeistään vuoden kuluttua lain voimaantulosta.

—————
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2.

Laki

oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 2 §:n 2 

momentin 2 kohta, 5 §:n 1 ja 2 momentti sekä 6 §:n 2 momentin 3 kohta, 4 luvun 1 §:n 2 mo-
mentti ja 17 §, 5 luvun 2 §:n 1 momentin 7 kohta ja 4 momentti, 3 §, 9 §:n 2 momentti, 15 §:n 
1 momentti, 6 luvun 1 §:n 1 momentti, 2 §, 3 §:n 1 momentti ja 8 §:n 1 momentti sekä 7 luvun 
4 §:n 1 momentti, ja

lisätään 1 luvun 4 §:ään uusi 4 momentti, 6 §:n 2 momenttiin uusi 4 kohta ja 5 luvun 2 §:n 1 
momenttiin uusi 8 kohta seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

2 §

Kilpailu- ja valvonta-asiat

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Markkinaoikeus käsittelee kilpailu- ja valvonta-asioina myös sen toimivaltaan kuuluviksi 

säädetyt:
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2) tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 334 §:ssä tarkoitetun seuraamusmaksun määräämistä 
koskevat asiat;
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4 §

Teollis- ja tekijänoikeudelliset asiat

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Markkinaoikeus käsittelee teollis- ja tekijänoikeudellisina asioina myös tekijänoikeuden yh-

teishallinnoinnista annetussa laissa (  /    ) sen toimivaltaan kuuluviksi säädetyt riita-asiat.

5 §

Toimivalta teollis- tai tekijänoikeudelliseen asiaan liittyvässä riita-asiassa

Markkinaoikeus voi 4 §:n 1 momentin 1—10, 13 tai 15 kohdassa taikka 2 tai 4 momentissa 
mainitussa laissa sen toimivaltaan kuuluvaksi säädetyn riita-asian yhteydessä tutkia myös 
muun riita-asian, jos kantaja nostaa kanteet samanaikaisesti samaa vastaajaa tai eri vastaajia 
vastaan ja kanteet johtuvat olennaisesti samasta perusteesta. Erityisestä syystä markkinaoikeus 
voi tutkia mainitun muun riita-asian, vaikka sitä tarkoittavaa kannetta ei ole nostettu samanai-
kaisesti. Kanne on tällöinkin nostettava ennen kuin valmistelu on oikeudenkäymiskaaren 5 lu-
vun 28 §:n 1 momentin mukaisesti todettu päättyneeksi tai ennen kuin oikeudenkäymiskaaren 
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5 luvun 22 §:n mukaisesti asetettu määräaika on kulunut umpeen, jos tällainen määräaika on 
asianosaiselle asetettu.

Markkinaoikeus voi 4 §:n 1 momentin 1—10, 13 tai 15 kohdassa taikka 2 tai 4 momentissa 
mainitussa laissa sen toimivaltaan kuuluvaksi säädetyn riita-asian yhteydessä tutkia myös vas-
taajan kantajaa vastaan nostaman muuta asiaa koskevan vastakanteen, jos se koskee samaa tai 
samaan yhteyteen kuuluvaa asiaa kuin alkuperäinen kanne.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

6 §

Markkinaoikeudelliset asiat

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Markkinaoikeus käsittelee markkinaoikeudellisina asioina myös sen toimivaltaan kuuluviksi 

säädetyt:
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3) tietoyhteiskuntakaaren 330 §:n 2 momentin mukaiset kuluttaja-asiamiehen valvontaan 
kuuluvat asiat;

4) tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista annetun lain 66 §:ssä tarkoitetun kiellon määrää-
mistä koskevat asiat, joissa vaaditaan sopimusehdon tai menettelyn kieltämistä kyseisellä alal-
la ja kyseisissä sopimustilanteissa sopijapuolina olevien oikeudenhaltijoiden, teosten käyttäji-
en tai toisten yhteishallinnointiorganisaatioiden kannalta tyypillisesti kohtuuttomana.

4 luku

Teollis- ja tekijänoikeudellisten asioiden käsittely

1 §

Luvun säännösten soveltamisala

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 luvun 4 §:n 1 momentin 1—10, 13 ja 15 kohdassa sekä 2 ja 4 momentissa maini-

tuissa laeissa markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaksi säädetty riita- tai hakemusasia (teol-
lis- tai tekijänoikeudellinen riita- tai hakemusasia) sekä mainitun luvun 5 §:ssä tarkoitettu rii-
ta-asia käsitellään markkinaoikeudessa siten kuin 17—24 §:ssä säädetään.

17 §

Oikeudenkäymiskaaren soveltaminen

Jollei tästä laista tai teollis- tai tekijänoikeudellisen riita- tai hakemusasian osalta 1 luvun 
4 §:n 1 momentin 1—10, 13 tai 15 kohdassa taikka 2 tai 4 momentissa mainitusta laista muuta 
johdu, mainituissa lainkohdissa mainituissa laeissa markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluviksi 
säädettyjen riita- ja hakemusasioiden sekä mainitun luvun 5 §:ssä tarkoitettujen riita-asioiden 
käsittelyyn markkinaoikeudessa sovelletaan, mitä oikeudenkäymiskaaressa säädetään riita- ja 
hakemusasioiden käsittelystä käräjäoikeudessa.

HE 119/2016 vp



124

5 luku

Markkinaoikeudellisten asioiden käsittely

2 §

Asian vireillepanoon oikeutetut

Edellä 1 §:ssä tarkoitetun hakemuksen voi tehdä:
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

7) rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain mukaisissa asioissa ulkomainen järjestö 
tai viranomainen sen mukaan kuin mainitussa laissa tarkemmin säädetään;

8) tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista annetun lain 66 §:ssä tarkoitetun kiellon määrää-
mistä koskevissa asioissa se luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, johon mainitun lain 
65 §:ssä tarkoitettua sopimusehtoa tai menettelyä sovellettaisiin, tai elinkeinonharjoittajien 
etujen valvomiseksi toimiva rekisteröity yhdistys, joka on neuvotellut kyseessä olevan sopi-
muksen kahden tai useamman edustamansa elinkeinonharjoittajan puolesta.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Tietoyhteiskuntakaaren 330 §:n 2 momentin mukaisissa asioissa tämän luvun 1 §:ssä tarkoi-
tetun hakemuksen voi tehdä kuluttaja-asiamies.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3 §

Toissijainen vireillepano-oikeus

Jos kuluttaja-asiamies kieltäytyy saattamasta markkinaoikeuden käsiteltäväksi kuluttajan-
suojalain, Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain, saatavien perinnästä annetun lain 
13 §:n 1 momentin tai tietoyhteiskuntakaaren 330 §:n 2 momentin mukaista asiaa, joka koskee 
markkinointitoimen, sopimusehdon tai perintämenettelyn kieltämistä, 1 §:ssä tarkoitetun ha-
kemuksen voi tehdä palkansaajien ja kuluttajien etujen valvomiseksi toimiva rekisteröity yh-
distys.

9 §

Väliaikaista kieltoa koskevan vaatimuksen käsittely

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Kuluttaja-asiamiehen vaatimus väliaikaisen kiellon määräämisestä kuluttajansuojalain, Kil-

pailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain, saatavien perinnästä annetun lain 13 §:n 1 momentin 
tai tietoyhteiskuntakaaren 330 §:n 2 momentin mukaisessa asiassa voidaan ratkaista, vaikka si-
tä ei ole saatu annettua tiedoksi sille, johon vaatimus kohdistuu.

15 §

Korvaus valtion varoista

Markkinaoikeudessa todistajana tai asiantuntijana kuullulle suoritetaan kuluttajansuojalain, 
Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain, saatavien perinnästä annetun lain 13 §:n 1 mo-
mentin, rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain sekä tietoyhteiskuntakaaren 330 §:n 2 
momentin mukaisissa asioissa korvausta valtion varoista sen mukaan kuin valtion varoista 
maksettavista todistelukustannuksista annetussa laissa (666/1972) säädetään.
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— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

6 luku

Erinäiset säännökset

1 §

Teollis- ja tekijänoikeudellisten riita-asioiden käsitteleminen samassa oikeudenkäynnissä

Samojen tai eri asianosaisten väliset 1 luvun 4 §:n 1 momentin 1—10, 13 ja 15 kohdassa se-
kä 2 ja 4 momentissa mainituissa laeissa markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluviksi säädetyt 
riita-asiat voidaan käsitellä samassa oikeudenkäynnissä, jos se edistää asioiden selvittämistä.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2 §

Teollis- tai tekijänoikeudellisen riita-asian ja muun riita-asian käsitteleminen samassa oikeu-
denkäynnissä

Edellä 1 luvun 4 §:n 1 momentin 1—10, 13 tai 15 kohdassa taikka 2 tai 4 momentissa maini-
tussa laissa markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaksi säädetty riita-asia ja mainitun luvun 
5 §:ssä tarkoitettu riita-asia on käsiteltävä samassa oikeudenkäynnissä.

Jos 1 luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu kanne nostetaan sen jälkeen, kun mainitun luvun 
4 §:n 1 momentin 1—10, 13 tai 15 kohdassa taikka 2 tai 4 momentissa mainitussa laissa tar-
koitetussa riita-asiassa valmistelun on oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 28 §:n 1 momentin mu-
kaisesti todettu päättyneen, markkinaoikeus voi käsitellä riita-asiat erikseen, jos niiden samas-
sa oikeudenkäynnissä käsitteleminen ei käy haitatta päinsä. Samalla tavoin voidaan menetellä 
myös silloin, kun 1 luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu kanne nostetaan sen jälkeen, kun asi-
anosaiselle oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 22 §:n mukaan asetettu määräaika on kulunut um-
peen.

3 §

Teollis- tai tekijänoikeudellisen riita-asian ja markkinaoikeudellisen asian käsitteleminen sa-
massa oikeudenkäynnissä

Edellä 1 luvun 4 §:n 1 momentin 1—10, 13 tai 15 kohdassa taikka 2 tai 4 momentissa maini-
tussa laissa markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaksi säädetty riita-asia ja markkinaoikeu-
dellinen asia voidaan käsitellä samassa oikeudenkäynnissä, jos asioilla on yhteyttä keskenään 
ja niiden käsitteleminen yhdessä käy haitatta päinsä.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

8 §

Ratkaisun julistaminen tai antaminen muussa asiassa

Edellä 1 luvun 4 §:n 1 momentin 1—10, 13 ja 15 kohdassa sekä 2 ja 4 momentissa maini-
tuissa laeissa markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluviksi säädetyissä riita- ja hakemusasioissa, 
mainitun luvun 5 §:ssä tarkoitetuissa riita-asioissa sekä markkinaoikeudellisissa asioissa 
markkinaoikeuden ratkaisu julistetaan päätösneuvottelun päätyttyä tai annetaan markkinaoi-
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keuden kansliassa. Julistettu ratkaisu päivätään julistamispäivälle ja kansliassa annettu ratkai-
su sille päivälle, jona se on asianosaisten saatavissa.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

7 luku

Muutoksenhaku markkinaoikeuden ratkaisuun

4 §

Muutoksenhaku teollis- ja tekijänoikeudellisissa riita- ja hakemusasioissa sekä markkinaoi-
keudellisissa asioissa

Markkinaoikeuden ratkaisuun 1 luvun 4 §:n 1 momentin 1—10, 13 ja 15 kohdassa sekä 2 ja 
4 momentissa mainitussa laissa sen toimivaltaan kuuluvaksi säädetyssä riita- ja hakemusasias-
sa, 1 luvun 5 §:ssä tarkoitetussa riita-asiassa sekä markkinaoikeudellisessa asiassa haetaan 
muutosta valittamalla korkeimpaan oikeuteen, jos korkein oikeus oikeudenkäymiskaaren 30 
luvun 3 §:n nojalla myöntää valitusluvan.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan  päivänä         kuuta 20  .

—————
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3.

Laki

kilpailulain 39 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kilpailulain (948/2011) 39 §, sellaisena kuin se on laissa 592/2013, seuraavasti:

39 §

Salassa pidettävän asiakirjan luovuttaminen eräille viranomaisille

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään, Kilpai-
lu- ja kuluttajavirastolla on oikeus luovuttaa tässä laissa säädettyjen tehtävien hoitamisen yh-
teydessä saamansa tai laatimansa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:ssä 
tarkoitettu salassa pidettävä asiakirja Finanssivalvonnalle, Energiamarkkinavirastolle, Viestin-
tävirastolle ja Patentti- ja rekisterihallitukselle, jos se on näiden tehtävien hoitamiseksi välttä-
mätöntä.

———
Tämä laki tulee voimaan  päivänä         kuuta 20  .

—————
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4.

Laki

Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 2 §:n 1 momentti, sel-

laisena kuin se on laissa 1144/2015, seuraavasti:

2 §

Tehtävät

Patentti- ja rekisterihallitus käsittelee patenttia, integroidun piirin piirimallia, hyödyllisyys-
mallioikeutta, mallioikeutta, tavaramerkkiä, yrityskiinnitystä, kaupparekisteriä, yhdistysrekis-
teriä, säätiörekisteriä ja säätiölaissa (487/2015) tarkoitettua säätiöiden valvontaa, tekijänoi-
keuden yhteishallinnointia koskevassa laissa (  /    ) tarkoitettua valvontaa, tilinpäätösasiakirjo-
jen julkistamista, toiminimeä ja tilintarkastuslaissa (1141/2015) tarkoitettua tilintarkastusval-
vontaa koskevat asiat sekä tarjoaa näihin tehtäviin liittyviä tietopalveluja. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan  päivänä        kuuta 20  .

—————

Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2016

Pääministeri

Juha Sipilä

Sisäministeri Paula Risikko
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Liite
Rinnakkaistekstit

2.

Laki

oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 2 §:n 2 

momentin 2 kohta, 5 §:n 1 ja 2 momentti sekä 6 §:n 2 momentin 3 kohta, 4 luvun 1 §:n 2 mo-
mentti ja 17 §, 5 luvun 2 §:n 1 momentin 7 kohta ja 4 momentti, 3 §, 9 §:n 2 momentti, 15 §:n 
1 momentti, 6 luvun 1 §:n 1 momentti, 2 §, 3 §:n 1 momentti ja 8 §:n 1 momentti sekä 7 luvun 
4 §:n 1 momentti, ja

lisätään 1 luvun 4 §:ään uusi 4 momentti, 6 §:n 2 momenttiin uusi 4 kohta ja 5 luvun 2 §:n 1 
momenttiin uusi 8 kohta seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

1 luku

Yleiset säännökset

2 §

Kilpailu- ja valvonta-asiat

— — — — — — — — — — — — — —
Markkinaoikeus käsittelee kilpailu- ja val-

vonta-asioina myös sen toimivaltaan kuulu-
viksi säädetyt:
— — — — — — — — — — — — — —

2) televisio- ja radiotoiminnasta annetun 
lain (744/1998) 36 a §:ssä tarkoitetun seu-
raamusmaksun määräämistä koskevat asiat;
— — — — — — — — — — — — — —

1 luku

Yleiset säännökset

2 §

Kilpailu- ja valvonta-asiat

— — — — — — — — — — — — — —
Markkinaoikeus käsittelee kilpailu- ja val-

vonta-asioina myös sen toimivaltaan kuulu-
viksi säädetyt:
— — — — — — — — — — — — — —

2) tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 
334 §:ssä tarkoitetun seuraamusmaksun mää-
räämistä koskevat asiat;
— — — — — — — — — — — — — —

4 §

Teollis- ja tekijänoikeudelliset asiat

— — — — — — — — — — — — — —

4 §

Teollis- ja tekijänoikeudelliset asiat

— — — — — — — — — — — — — —
Markkinaoikeus käsittelee teollis- ja teki-

jänoikeudellisina asioina myös tekijänoikeu-
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den yhteishallinnoinnista annetussa laissa 
( /   ) sen toimivaltaan kuuluviksi säädetyt 
riita-asiat.

5 §

Toimivalta teollis- tai tekijänoikeudelliseen 
asiaan liittyvässä riita-asiassa

Markkinaoikeus voi 4 §:n 1 momentin
1—10, 13 tai 15 kohdassa taikka 2 momen-
tissa mainitussa laissa sen toimivaltaan kuu-
luvaksi säädetyn riita-asian yhteydessä tutkia 
myös muun riita-asian, jos kantaja nostaa 
kanteet samanaikaisesti samaa vastaajaa tai 
eri vastaajia vastaan ja kanteet johtuvat olen-
naisesti samasta perusteesta. Erityisestä syys-
tä markkinaoikeus voi tutkia mainitun muun 
riita-asian, vaikka sitä tarkoittavaa kannetta 
ei ole nostettu samanaikaisesti. Kanne on täl-
löinkin nostettava ennen kuin valmistelu on 
oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 28 §:n 1 
momentin mukaisesti todettu päättyneeksi tai 
ennen kuin oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 
22 §:n mukaisesti asetettu määräaika on ku-
lunut umpeen, jos tällainen määräaika on asi-
anosaiselle asetettu.

Markkinaoikeus voi 4 §:n 1 momentin
1—10, 13 tai 15 kohdassa taikka 2 momen-
tissa mainitussa laissa sen toimivaltaan kuu-
luvaksi säädetyn riita-asian yhteydessä tutkia 
myös vastaajan kantajaa vastaan nostaman 
muuta asiaa koskevan vastakanteen, jos se 
koskee samaa tai samaan yhteyteen kuuluvaa 
asiaa kuin alkuperäinen kanne.

5 §

Toimivalta teollis- tai tekijänoikeudelliseen 
asiaan liittyvässä riita-asiassa

Markkinaoikeus voi 4 §:n 1 momentin
1—10, 13 tai 15 kohdassa taikka 2 tai 4 mo-
mentissa mainitussa laissa sen toimivaltaan 
kuuluvaksi säädetyn riita-asian yhteydessä 
tutkia myös muun riita-asian, jos kantaja nos-
taa kanteet samanaikaisesti samaa vastaajaa 
tai eri vastaajia vastaan ja kanteet johtuvat 
olennaisesti samasta perusteesta. Erityisestä 
syystä markkinaoikeus voi tutkia mainitun 
muun riita-asian, vaikka sitä tarkoittavaa 
kannetta ei ole nostettu samanaikaisesti. 
Kanne on tällöinkin nostettava ennen kuin 
valmistelu on oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 
28 §:n 1 momentin mukaisesti todettu päät-
tyneeksi tai ennen kuin oikeudenkäymiskaa-
ren 5 luvun 22 §:n mukaisesti asetettu määrä-
aika on kulunut umpeen, jos tällainen määrä-
aika on asianosaiselle asetettu.

Markkinaoikeus voi 4 §:n 1 momentin
1—10, 13 tai 15 kohdassa taikka 2 tai 4 mo-
mentissa mainitussa laissa sen toimivaltaan 
kuuluvaksi säädetyn riita-asian yhteydessä 
tutkia myös vastaajan kantajaa vastaan nos-
taman muuta asiaa koskevan vastakanteen, 
jos se koskee samaa tai samaan yhteyteen 
kuuluvaa asiaa kuin alkuperäinen kanne.

6 §

Markkinaoikeudelliset asiat

— — — — — — — — — — — — — —
Markkinaoikeus käsittelee markkinaoikeu-

dellisina asioina myös sen toimivaltaan kuu-
luviksi säädetyt:
— — — — — — — — — — — — — —

3) televisio- ja radiotoiminnasta annetun 
lain 36 §:n mukaiset kuluttaja-asiamiehen 
valvontaan kuuluvat asiat.

6 §

Markkinaoikeudelliset asiat

— — — — — — — — — — — — — —
Markkinaoikeus käsittelee markkinaoikeu-

dellisina asioina myös sen toimivaltaan kuu-
luviksi säädetyt:
— — — — — — — — — — — — — —

3) tietoyhteiskuntakaaren 330 §:n 2 mo-
mentin mukaiset kuluttaja-asiamiehen val-
vontaan kuuluvat asiat;

4) tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista
annetun lain 66 §:ssä tarkoitetun kiellon 
määräämistä koskevat asiat, joissa vaaditaan 
sopimusehdon tai menettelyn kieltämistä ky-
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seisellä alalla ja kyseisissä sopimustilanteis-
sa sopijapuolina olevien oikeudenhaltijoiden, 
teosten käyttäjien tai toisten yhteishallinnoin-
tiorganisaatioiden kannalta tyypillisesti koh-
tuuttomana.

4 luku

Teollis- ja tekijänoikeudellisten asioiden 
käsittely

1 §

Luvun säännösten soveltamisala

— — — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 luvun 4 §:n 1 momentin 1—10, 13 

ja 15 kohdassa sekä 2 momentissa mainituis-
sa laeissa markkinaoikeuden toimivaltaan 
kuuluvaksi säädetty riita- tai hakemusasia 
(teollis- tai tekijänoikeudellinen riita- tai ha-
kemusasia) sekä mainitun luvun 5 §:ssä tar-
koitettu riita-asia käsitellään markkinaoikeu-
dessa siten kuin 17—24 §:ssä säädetään.

4 luku

Teollis- ja tekijänoikeudellisten asioiden 
käsittely

1 §

Luvun säännösten soveltamisala

— — — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 luvun 4 §:n 1 momentin 1—10, 13 

ja 15 kohdassa sekä 2 ja 4 momentissa mai-
nituissa laeissa markkinaoikeuden toimival-
taan kuuluvaksi säädetty riita- tai hake-
musasia (teollis- tai tekijänoikeudellinen rii-
ta- tai hakemusasia) sekä mainitun luvun 
5 §:ssä tarkoitettu riita-asia käsitellään mark-
kinaoikeudessa siten kuin 17—24 §:ssä sää-
detään.

17 §

Oikeudenkäymiskaaren soveltaminen

Jollei tästä laista tai teollis- tai tekijänoi-
keudellisen riita- tai hakemusasian osalta 1 
luvun 4 §:n 1 momentin 1—10, 13 tai 15 
kohdassa taikka 2 momentissa mainitusta 
laista muuta johdu, mainitun luvun 4 §:n 1 
momentin 1—10, 13 ja 15 kohdassa sekä 2 
momentissa mainituissa laeissa markkinaoi-
keuden toimivaltaan kuuluviksi säädettyjen 
riita- ja hakemusasioiden sekä mainitun lu-
vun 5 §:ssä tarkoitettujen riita-asioiden käsit-
telyyn markkinaoikeudessa sovelletaan sovel-
tuvin osin, mitä oikeudenkäymiskaaressa 
säädetään riita- ja hakemusasioiden käsitte-
lystä käräjäoikeudessa.

17 §

Oikeudenkäymiskaaren soveltaminen

Jollei tästä laista tai teollis- tai tekijänoi-
keudellisen riita- tai hakemusasian osalta 1 
luvun 4 §:n 1 momentin 1—10, 13 tai 15 
kohdassa taikka 2 tai 4 momentissa mainitus-
ta laista muuta johdu, mainituissa lainkohdis-
sa mainituissa laeissa markkinaoikeuden 
toimivaltaan kuuluviksi säädettyjen riita- ja 
hakemusasioiden sekä mainitun luvun 5 §:ssä 
tarkoitettujen riita-asioiden käsittelyyn mark-
kinaoikeudessa sovelletaan, mitä oikeuden-
käymiskaaressa säädetään riita- ja hakemus-
asioiden käsittelystä käräjäoikeudessa.
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5 luku

Markkinaoikeudellisten asioiden käsittely

2 §

Asian vireillepanoon oikeutetut

Edellä 1 §:ssä tarkoitetun hakemuksen voi 
tehdä:
— — — — — — — — — — — — — —

7) rajat ylittävästä kieltomenettelystä anne-
tun lain mukaisissa asioissa ulkomainen jär-
jestö tai viranomainen sen mukaan kuin mai-
nitussa laissa tarkemmin säädetään.

— — — — — — — — — — — — — —
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 

36 §:n mukaisissa asioissa tämän luvun 
1 §:ssä tarkoitetun hakemuksen voi tehdä ku-
luttaja-asiamies.
— — — — — — — — — — — — — —

5 luku

Markkinaoikeudellisten asioiden käsittely

2 §

Asian vireillepanoon oikeutetut

Edellä 1 §:ssä tarkoitetun hakemuksen voi 
tehdä:
— — — — — — — — — — — — — —

7) rajat ylittävästä kieltomenettelystä anne-
tun lain mukaisissa asioissa ulkomainen jär-
jestö tai viranomainen sen mukaan kuin mai-
nitussa laissa tarkemmin säädetään;

8) tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista 
annetun lain 66 §:ssä tarkoitetun kiellon 
määräämistä koskevissa asioissa se luonnol-
linen henkilö tai oikeushenkilö, johon maini-
tun lain 65 §:ssä tarkoitettua sopimusehtoa
tai menettelyä sovellettaisiin, tai elinkeinon-
harjoittajien etujen valvomiseksi toimiva re-
kisteröity yhdistys, joka on neuvotellut ky-
seessä olevan sopimuksen kahden tai use-
amman edustamansa elinkeinonharjoittajan 
puolesta.
— — — — — — — — — — — — — —

Tietoyhteiskuntakaaren 330 §:n 2 momen-
tin mukaisissa asioissa tämän luvun 1 §:ssä 
tarkoitetun hakemuksen voi tehdä kuluttaja-
asiamies.
— — — — — — — — — — — — — —

3 §

Toissijainen vireillepano-oikeus

Jos kuluttaja-asiamies kieltäytyy saattamas-
ta markkinaoikeuden käsiteltäväksi kulutta-
jansuojalain, Kilpailu- ja kuluttajavirastosta 
annetun lain, saatavien perinnästä annetun 
lain 13 §:n 1 momentin tai televisio- ja radio-
toiminnasta annetun lain 36 §:n mukaista asi-
aa, joka koskee markkinointitoimen, sopi-
musehdon tai perintämenettelyn kieltämistä, 
1 §:ssä tarkoitetun hakemuksen voi tehdä 
palkansaajien ja kuluttajien etujen valvomi-
seksi toimiva rekisteröity yhdistys.

3 §

Toissijainen vireillepano-oikeus

Jos kuluttaja-asiamies kieltäytyy saattamas-
ta markkinaoikeuden käsiteltäväksi kulutta-
jansuojalain, Kilpailu- ja kuluttajavirastosta 
annetun lain, saatavien perinnästä annetun 
lain 13 §:n 1 momentin tai tietoyhteiskunta-
kaaren 330 §:n 2 momentin mukaista asiaa, 
joka koskee markkinointitoimen, sopimuseh-
don tai perintämenettelyn kieltämistä, 1 §:ssä 
tarkoitetun hakemuksen voi tehdä palkansaa-
jien ja kuluttajien etujen valvomiseksi toimi-
va rekisteröity yhdistys.
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9 §

Väliaikaista kieltoa koskevan vaatimuksen 
käsittely

— — — — — — — — — — — — — —
Kuluttaja-asiamiehen vaatimus väliaikaisen 

kiellon määräämisestä kuluttajansuojalain, 
Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain, 
saatavien perinnästä annetun lain 13 §:n 1 
momentin tai televisio- ja radiotoiminnasta 
annetun lain 36 §:n mukaisessa asiassa voi-
daan ratkaista, vaikka sitä ei ole saatu annet-
tua tiedoksi sille, johon vaatimus kohdistuu.

9 §

Väliaikaista kieltoa koskevan vaatimuksen 
käsittely

— — — — — — — — — — — — — —
Kuluttaja-asiamiehen vaatimus väliaikaisen 

kiellon määräämisestä kuluttajansuojalain, 
Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain, 
saatavien perinnästä annetun lain 13 §:n 1 
momentin tai tietoyhteiskuntakaaren 330 §:n 
2 momentin mukaisessa asiassa voidaan rat-
kaista, vaikka sitä ei ole saatu annettua tie-
doksi sille, johon vaatimus kohdistuu.

15 §

Korvaus valtion varoista

Markkinaoikeudessa todistajana tai asian-
tuntijana kuullulle suoritetaan kuluttajan-
suojalain, Kilpailu- ja kuluttajavirastosta an-
netun lain, saatavien perinnästä annetun lain 
13 §:n 1 momentin, rajat ylittävästä kielto-
menettelystä annetun lain sekä televisio- ja 
radiotoiminnasta annetun lain 36 §:n mukai-
sissa asioissa korvausta valtion varoista sen 
mukaan kuin valtion varoista maksettavista 
todistelukustannuksista annetussa laissa 
(666/1972) säädetään.
— — — — — — — — — — — — — —

15 §

Korvaus valtion varoista

Markkinaoikeudessa todistajana tai asian-
tuntijana kuullulle suoritetaan kuluttajan-
suojalain, Kilpailu- ja kuluttajavirastosta an-
netun lain, saatavien perinnästä annetun lain 
13 §:n 1 momentin, rajat ylittävästä kielto-
menettelystä annetun lain sekä tietoyhteis-
kuntakaaren 330 §:n 2 momentin mukaisissa 
asioissa korvausta valtion varoista sen mu-
kaan kuin valtion varoista maksettavista to-
distelukustannuksista annetussa laissa 
(666/1972) säädetään.
— — — — — — — — — — — — — —

6 luku

Erinäiset säännökset

1 §

Teollis- ja tekijänoikeudellisten riita-asioiden 
käsitteleminen samassa oikeudenkäynnissä

Samojen tai eri asianosaisten väliset 1 lu-
vun 4 §:n 1 momentin 1—10, 13 ja 15 koh-
dassa sekä 2 momentissa mainituissa laeissa 
markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluviksi 
säädetyt riita-asiat voidaan käsitellä samassa 
oikeudenkäynnissä, jos se edistää asioiden 
selvittämistä.
— — — — — — — — — — — — — —

6 luku

Erinäiset säännökset

1 §

Teollis- ja tekijänoikeudellisten riita-asioiden 
käsitteleminen samassa oikeudenkäynnissä

Samojen tai eri asianosaisten väliset 1 lu-
vun 4 §:n 1 momentin 1—10, 13 ja 15 koh-
dassa sekä 2 ja 4 momentissa mainituissa la-
eissa markkinaoikeuden toimivaltaan kuulu-
viksi säädetyt riita-asiat voidaan käsitellä 
samassa oikeudenkäynnissä, jos se edistää 
asioiden selvittämistä.
— — — — — — — — — — — — — —
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2 §

Teollis- tai tekijänoikeudellisen riita-asian ja 
muun riita-asian käsitteleminen samassa oi-

keudenkäynnissä

Edellä 1 luvun 4 §:n 1 momentin 1—10, 13 
tai 15 kohdassa taikka 2 momentissa maini-
tussa laissa markkinaoikeuden toimivaltaan 
kuuluvaksi säädetty riita-asia ja mainitun lu-
vun 5 §:ssä tarkoitettu riita-asia on käsiteltä-
vä samassa oikeudenkäynnissä.

Jos 1 luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu 
kanne nostetaan sen jälkeen, kun mainitun 
luvun 4 §:n 1 momentin 1—10, 13 tai 15 
kohdassa taikka 2 momentissa mainitussa 
laissa tarkoitetussa riita-asiassa valmistelun 
on oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 28 §:n 1 
momentin mukaisesti todettu päättyneen, 
markkinaoikeus voi käsitellä riita-asiat erik-
seen, jos niiden samassa oikeudenkäynnissä 
käsitteleminen ei käy haitatta päinsä. Samalla 
tavoin voidaan menetellä myös silloin, kun 1 
luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu kanne 
nostetaan sen jälkeen, kun asianosaiselle oi-
keudenkäymiskaaren 5 luvun 22 §:n mukaan 
asetettu määräaika on kulunut umpeen.

2 §

Teollis- tai tekijänoikeudellisen riita-asian ja 
muun riita-asian käsitteleminen samassa oi-

keudenkäynnissä

Edellä 1 luvun 4 §:n 1 momentin 1—10, 13 
tai 15 kohdassa taikka 2 tai 4 momentissa 
mainitussa laissa markkinaoikeuden toimi-
valtaan kuuluvaksi säädetty riita-asia ja mai-
nitun luvun 5 §:ssä tarkoitettu riita-asia on 
käsiteltävä samassa oikeudenkäynnissä.

Jos 1 luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu 
kanne nostetaan sen jälkeen, kun mainitun 
luvun 4 §:n 1 momentin 1—10, 13 tai 15 
kohdassa taikka 2 tai 4 momentissa mainitus-
sa laissa tarkoitetussa riita-asiassa valmiste-
lun on oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 28 §:n 
1 momentin mukaisesti todettu päättyneen, 
markkinaoikeus voi käsitellä riita-asiat erik-
seen, jos niiden samassa oikeudenkäynnissä 
käsitteleminen ei käy haitatta päinsä. Samalla 
tavoin voidaan menetellä myös silloin, kun 1 
luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu kanne 
nostetaan sen jälkeen, kun asianosaiselle oi-
keudenkäymiskaaren 5 luvun 22 §:n mukaan 
asetettu määräaika on kulunut umpeen.

3 §

Teollis- tai tekijänoikeudellisen riita-asian ja 
markkinaoikeudellisen asian käsitteleminen 

samassa oikeudenkäynnissä

Edellä 1 luvun 4 §:n 1 momentin 1—10, 13 
tai 15 kohdassa taikka 2 momentissa maini-
tussa laissa markkinaoikeuden toimivaltaan 
kuuluvaksi säädetty riita-asia ja markkinaoi-
keudellinen asia voidaan käsitellä samassa 
oikeudenkäynnissä, jos asioilla on yhteyttä 
keskenään ja niiden käsitteleminen yhdessä 
käy haitatta päinsä.
— — — — — — — — — — — — — —

3 §

Teollis- tai tekijänoikeudellisen riita-asian ja 
markkinaoikeudellisen asian käsitteleminen 

samassa oikeudenkäynnissä

Edellä 1 luvun 4 §:n 1 momentin 1—10, 13 
tai 15 kohdassa taikka 2 tai 4 momentissa 
mainitussa laissa markkinaoikeuden toimi-
valtaan kuuluvaksi säädetty riita-asia ja 
markkinaoikeudellinen asia voidaan käsitellä 
samassa oikeudenkäynnissä, jos asioilla on 
yhteyttä keskenään ja niiden käsitteleminen 
yhdessä käy haitatta päinsä.
— — — — — — — — — — — — — —

8 §

Ratkaisun julistaminen tai antaminen muussa 
asiassa

Edellä 1 luvun 4 §:n 1 momentin 1—10, 13 
ja 15 kohdassa sekä 2 momentissa mainituis-
sa laeissa markkinaoikeuden toimivaltaan 

8 §

Ratkaisun julistaminen tai antaminen muussa 
asiassa

Edellä 1 luvun 4 §:n 1 momentin 1—10, 13 
ja 15 kohdassa sekä 2 ja 4 momentissa mai-
nituissa laeissa markkinaoikeuden toimival-
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kuuluviksi säädetyissä riita- ja hakemusasi-
oissa, mainitun luvun 5 §:ssä tarkoitetuissa 
riita-asioissa sekä markkinaoikeudellisissa 
asioissa markkinaoikeuden ratkaisu juliste-
taan päätösneuvottelun päätyttyä tai annetaan 
markkinaoikeuden kansliassa. Julistettu rat-
kaisu päivätään julistamispäivälle ja kansli-
assa annettu ratkaisu sille päivälle, jona se on 
asianosaisten saatavissa.
— — — — — — — — — — — — — —

taan kuuluviksi säädetyissä riita- ja hakemus-
asioissa, mainitun luvun 5 §:ssä tarkoitetuissa 
riita-asioissa sekä markkinaoikeudellisissa 
asioissa markkinaoikeuden ratkaisu juliste-
taan päätösneuvottelun päätyttyä tai annetaan 
markkinaoikeuden kansliassa. Julistettu rat-
kaisu päivätään julistamispäivälle ja kansli-
assa annettu ratkaisu sille päivälle, jona se on 
asianosaisten saatavissa.
— — — — — — — — — — — — — —

7 luku

Muutoksenhaku markkinaoikeuden rat-
kaisuun

4 §

Muutoksenhaku teollis- ja tekijänoikeudelli-
sissa riita- ja hakemusasioissa sekä markki-

naoikeudellisissa asioissa

Markkinaoikeuden ratkaisuun 1 luvun 4 §:n 
1 momentin 1—10, 13 ja 15 kohdassa sekä 2 
momentissa mainitussa laissa sen toimival-
taan kuuluvaksi säädetyssä riita- ja hake-
musasiassa, 1 luvun 5 §:ssä tarkoitetussa rii-
ta-asiassa sekä markkinaoikeudellisessa asi-
assa haetaan muutosta valittamalla korkeim-
paan oikeuteen, jos korkein oikeus oikeuden-
käymiskaaren 30 luvun 3 §:n nojalla myöntää 
valitusluvan.
— — — — — — — — — — — — — —

7 luku

Muutoksenhaku markkinaoikeuden rat-
kaisuun

4 §

Muutoksenhaku teollis- ja tekijänoikeudelli-
sissa riita- ja hakemusasioissa sekä markki-

naoikeudellisissa asioissa

Markkinaoikeuden ratkaisuun 1 luvun 4 §:n 
1 momentin 1—10, 13 ja 15 kohdassa sekä 2 
ja 4 momentissa mainitussa laissa sen toimi-
valtaan kuuluvaksi säädetyssä riita- ja hake-
musasiassa, 1 luvun 5 §:ssä tarkoitetussa rii-
ta-asiassa sekä markkinaoikeudellisessa asi-
assa haetaan muutosta valittamalla korkeim-
paan oikeuteen, jos korkein oikeus oikeuden-
käymiskaaren 30 luvun 3 §:n nojalla myöntää 
valitusluvan.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan  päivänä     kuuta 

20  .
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3.

Laki

kilpailulain 39 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kilpailulain (948/2011) 39 §, sellaisena kuin se on laissa 592/2013, seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

39 §

Salassa pidettävän asiakirjan luovuttaminen 
eräille viranomaisille

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa säädetään, Kil-
pailu- ja kuluttajavirastolla on oikeus luovut-
taa tässä laissa säädettyjen tehtävien hoitami-
sen yhteydessä saamansa tai laatimansa mai-
nitun lain 24 §:ssä tarkoitettu salassa pidettä-
vä asiakirja Finanssivalvonnalle, Energia-
markkinavirastolle ja Viestintävirastolle, jos 
se on näiden tehtävien hoitamiseksi välttämä-
töntä.

39 §

Salassa pidettävän asiakirjan luovuttaminen 
eräille viranomaisille

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa säädetään, Kil-
pailu- ja kuluttajavirastolla on oikeus luovut-
taa tässä laissa säädettyjen tehtävien hoitami-
sen yhteydessä saamansa tai laatimansa vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain 24 §:ssä tarkoitettu salassa pidettävä 
asiakirja Finanssivalvonnalle, Energiamark-
kinavirastolle, Viestintävirastolle ja Patentti-
ja rekisterihallitukselle, jos se on näiden teh-
tävien hoitamiseksi välttämätöntä.

———
Tämä laki tulee voimaan  päivänä         

kuuta 20  .
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4.

Laki

Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 2 §:n 1 momentti, sel-

laisena kuin se on laissa 1144/2015, seuraavasti:
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2 §

Tehtävät

Patentti- ja rekisterihallitus käsittelee pa-
tenttia, integroidun piirin piirimallia, hyödyl-
lisyysmallioikeutta, mallioikeutta, tavara-
merkkiä, yrityskiinnitystä, kaupparekisteriä, 
yhdistysrekisteriä, säätiörekisteriä ja säätiö-
laissa (487/2015) tarkoitettua säätiöiden val-
vontaa, tilinpäätösasiakirjojen julkistamista, 
toiminimeä ja tilintarkastuslaissa 
(1141/2015) tarkoitettua tilintarkastusvalvon-
taa koskevat asiat sekä tarjoaa näihin tehtä-
viin liittyviä tietopalveluja.

— — — — — — — — — — — — — —

2 §

Tehtävät

Patentti- ja rekisterihallitus käsittelee pa-
tenttia, integroidun piirin piirimallia, hyödyl-
lisyysmallioikeutta, mallioikeutta, tavara-
merkkiä, yrityskiinnitystä, kaupparekisteriä, 
yhdistysrekisteriä, säätiörekisteriä ja säätiö-
laissa (487/2015) tarkoitettua säätiöiden val-
vontaa, tekijänoikeuden yhteishallinnointia 
koskevassa laissa (  /    ) tarkoitettua valvon-
taa, tilinpäätösasiakirjojen julkistamista, toi-
minimeä ja tilintarkastuslaissa (1141/2015) 
tarkoitettua tilintarkastusvalvontaa koskevat 
asiat sekä tarjoaa näihin tehtäviin liittyviä tie-
topalveluja.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan  päivänä        kuu-

ta 20  .
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