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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 8/1995 vp laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta. Eduskunta, jolle sivistysvaliokunta on

antanut asiasta mietintönsä n:o 13/1995 vp, on
hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
tekijänoikeuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun tekijänoikeuslain (404/61) 43 ja 44 §, 45 §:n 2
momentti, 46 §:n 1 momentti, 46 a §:n 1 momentti, 48 §:n 2 momentti ja 72 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 45 §:n 2 momentti, 46 §:n 1 momentti, 46 a §:n 1 momentti ja 48 §:n

2 momentti 24 päivänä maaliskuuta 1995 annetussa laissa (446/95), sekä
lisätään lakiin uusi 44 a ja 63 a § seuraavasti:
43 §
Tekijänoikeus on voimassa, kunnes 70 vuotta on kulunut tekijän tai, jos kysymys on
6 §:ssä tarkoitetusta teoksesta, viimeksi kuolleen tekijän kuolinvuodesta. Elokuvateoksen
tekijänoikeus on voimassa, kunnes 70 vuotta
on kulunut viimeksi kuolleen pääohjaajan, käsikirjoittajan, vuoropuhelun kirjoittajan tai nimenomaisesti kyseistä elokuvateosta varten
luodun musiikin säveltäjän kuolinvuodesta.

44 a§
Se, joka ensimmäisen kerran julkaisee tai
julkistaa aikaisemmin julkaisemattoman tai julkistamattoman teoksen, joka on ollut Suomen
lain mukaan suojattu ja jonka suoja on lakannut, saa teokseen tämän lain 2 §:n mukaisen
oikeuden. Oikeus on voimassa, kunnes 25
vuotta on kulunut siitä vuodesta, jona teos
julkaistiin tai julkistettiin.

44§
Teokseen, joka on julkistettu tekijän nimeä
taikka yleisesti tunnettua salanimeä tai nimimerkkiä ilmoittamatta, on tekijänoikeus voimassa, kunnes 70 vuotta on kulunut siitä
vuodesta, jona teos julkistettiin. Jos teos julkaistaan osina, lasketaan tekijänoikeuden voimassaoloaika erikseen kullekin osalle.
Jos tekijän henkilöllisyys selviää 1 momentissa mainitun ajan kuluessa, noudatetaan, mitä
43 §:ssä säädetään.
Julkistamattoman teoksen, jonka tekijää ei
tunneta, tekijänoikeus on voimassa, kunnes 70
vuotta on kulunut siitä vuodesta, jona teos
luotiin.

5 luku
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Eräät tekijänoikeutta lähellä olevat oikeudet

45 §
Edellä 1 momentissa mainitulle laitteelle
tallennettua esitystä ei taiteilijan suostumuksetta saa kopioida eikä levittää yleisön keskuuteen
ennen kuin 50 vuotta on kulunut esitysvuodesta. Jos esityksen talienne julkaistaan tai julkistetaan mainitun ajan kuluessa, on suoja voimassa, kunnes 50 vuotta on kulunut siitä
vuodesta, jona tallennettu esitys ensimmäisen
kerran julkaistiin tai julkistettiin.
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46§
Äänilevyä tai muuta laitetta, jolle on tallennettu ääntä, ei tuottajan suostumuksetta saa
kopioida tai levittää yleisön keskuuteen ennen
kuin 50 vuotta on kulunut tallentamisvuodesta.
Jos talienne julkaistaan tai julkistetaan mainitun ajan kuluessa, on suoja voimassa, kunnes
50 vuotta on kulunut siitä vuodesta, jona
talienne ensimmäisen kerran julkaistiin tai julkistettiin.

46 a§
Filmiä tai muuta laitetta, jolle on tallennettu
liikkuvaa kuvaa, ei tuottajan suostumuksetta
saa kopioida tai levittää yleisön keskuuteen
ennen kuin 50 vuotta on kulunut tallentamisvuodesta. Jos talienne julkaistaan tai julkistetaan mainitun ajan kuluessa, on suoja voimassa, kunnes 50 vuotta on kulunut siitä vuodesta,
jona talienne ensimmäisen kerran julkaistiin tai
julkistettiin.

48 §
Tallennettua lähetystä ei lähettäjäyrityksen
suostumuksetta saa kopioida, lähettää uudelleen eikä levittää yleisön keskuuteen ennen
kuin 50 vuotta on kulunut siitä vuodesta, jona
ensimmäinen lähettäminen tapahtui.

63 a§
Mitä 44 a §:ssä säädetään, sovelletaan Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaiseen ja henkilöön, jolla on vakinainen
asuinpaikka tällaisessa valtiossa, sekä oikeushenkilöön, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.
72§
Mitä 66-68 §:ssä säädetään, sovelletaan vastaavasti oikeuteen, jota suojataan 5 luvussa
olevan säännöksen mukaan.
päivänä
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 1996.
Lakia sovelletaan myös teoksiin, jotka on
luotu ennen tämän lain voimaantuloa.
Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin
sopimuksiin ja hankittuihin oikeuksiin sovelle-
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olleita säännöksiä.
Teoksen kappaleita, jotka on valmistettu
ennen tämän lain voimaantuloa tämän lain
voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten
mukaisesti, saa edelleen levittää ja näyttää
julkisesti. Lain 19 §:n 2-4 momentin ja 2 b
luvun säännöksiä sovelletaan kuitenkin myös
ennen tämän lain voimaantuloa valmistettuihin
kappaleisiin.
Joka on ennen tämän lain voimaantuloa
valmistamaHa kappaleita teoksesta tai saattamalla teosta yleisön saataville tavalla, joka on
vaatinut olennaisia toimenpiteitä, ryhtynyt
käyttämään sellaista teosta, jonka suoja on
lakannut ennen tämän lain voimaantuloa, saa
tämän lain säännösten estämättä saattaa aloitetun käytön loppuun tavanomaisessa ja käytön kannalta tarpeellisessa laajuudessa 1 päivään tammikuuta 2003 mennessä. Mitä edellä
säädetään aloitetun käytön loppuun saattamisesta, koskee myös sitä, joka on vastaavissa
olosuhteissa ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin valmistaakseen teoksesta kappaleita tai
saattaakseen teosta yleisön saataviin. Näiden
säännösten perusteella valmistettuja kappaleita
saa edelleen levittää ja näyttää julkisesti. Niihin
sovelletaan kuitenkin lain 19 §:n 2-4 momentin ja 2 b luvun säännöksiä.
Jos teos sisältyy tallenteeseen, jonka lähettäjäyritys on suojan lakattua tallentanut nimenomaan käytettäväksi radio- tai televisiolähetyksissä, ja jos tallennus on tehty ennen tämän lain
voimaantuloa, saadaan teosta edelleen käyttää
lähetyksissä tämän lain säännösten estämättä 1
päivään tammikuuta 2003 asti. Tämä koskee
julkisen esittämisen osalta myös teoksia, jotka
on otettu elokuvaa sisältävään tallenteeseen.
Mitä edellä 2-6 momentissa säädetään,
sovelletaan vastaavasti lain 45, 46, 46 a ja
48 §:ssä tarkoitettuihin suojan kohteisiin.
Mitä edellä 2-6 momentissa säädetään,
sovelletaan
1) teoksiin, joiden alkuperämaa on Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio,
2) edellä 7 momentissa tarkoitettuihin suojan kohteisiin, jotka ovat peräisin Euroopan
talousalueeseen kuuluvasta valtiosta ja joiden
suojasta Suomessa on erikseen säädetty, sekä
3) Maailman kauppajärjestön perustaruissopimuksen teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyviä näkökohtia koskevan liitesopimuksen (SopS 5/95) 14 artiklan 1, 2 ja 4
kappaleiden mukaisiin äänitteitä koskeviin oi-
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keuksiin siten kuin sanotun artiklan 6 kappaleessa on määrätty.
Muihin kuin edellä 8 momentissa tarkoitetHelsingissä 12 päivänä joulukuuta 1995

HE 8/1995 vp

3

tuihin teoksiin ja muihin suojan kohteisiin tätä
lakia sovelletaan ainoastaan, mikäli ne ovat
suojattuja tämän lain voimaan tullessa.

