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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta
Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 43/1997 vp laiksi tekijänoikeuslain
muuttamisesta. Eduskunta, jolle sivistysva-

liokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o
17/1997 vp, on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
tekijänoikeuslain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun tekijänoikeuslain (404/1961) 45 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 446/1995, sekä
lisätään lakiin uusi 29 a § ja sen edelle uusi väliotsikko seuraavasti:

Oikeus korvaukseen elokuvaan tai
äänitteeseen tallennetun teoksen kappaleen
vuokrauksesta
29 a §
Tekijällä, joka on luovuttanut elokuvan tai
äänitteen tuottajalle oikeuden levittää yleisölle vuokraamalla elokuvaan tai äänitteeseen tallennetun teoksen kappaleita, on oikeus saada tuottajalta kohtuullinen korvaus
vuokrauksesta. Tekijä ei voi luopua oikeudestaan korvaukseen.
45 §
Tässä pykälässä tarkoitettuun esityksen
tallentamiseen, kopiointiin, saattamiseen
yleisön saataviin ja levittämiseen on vastaavasti sovellettava, mitä 3 §:ssä, 6-8 §:ssä,
11 §:ssä, 12 §:n 1-3 momentissa, 14 §:n
270732

1 momentissa, 15 ja 16 §:ssä, 17 §:n 2 momentissa, 19 §:n 1 ja 2 momentissa, 21, 22,
25 b, 25 d, 25 g-25 i, 26 a-26 h §:ssä,
27 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 28, 29, 29 a,
41 ja 42 §:ssä säädetään. Kuitenkin 19 §:n 1
momenttia on sovellettava ainoastaan, jos
tallennettu esitys on esittävän taiteilijan
suostumuksella myyty tai muutoin pysyvästi
luovutettu Euroopan talousalueella.
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 1997.
Lakia sovelletaan myös sellaisiin teoksiin,
jotka on luotu ennen lain voimaantuloa ja
jotka ovat edelleen suojattuja.
Ennen lain voimaantuloa tehtyihin toimiin
sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa
olleita säännöksiä.
Lain 29 a §:ää sovelletaan aikaisintaan 19
päivänä marraskuuta 1992 tehtyihin sopimuksiin. Ennen 1 päivää heinäkuuta 1994
tehtyjen sopimusten osalta oikeus korvauk-
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seen on kuitenkin vain, jos tekijä on tehnyt
tätä koskevan vaatimuksen ennen 1 päivää
tammikuuta 1997.
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Mitä 2-4 momentissa säädetään, sovelletaan vastaavasti esittäviin taiteilijoihin ja
45 §:ssä tarkoitettuihin suojan kohteisiin.

