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Komissio julkaisi 13.7.2011 audiovisuaalisten teosten verkkolevitystä koskevan vihreän 
kirjan. Se liittyy Eurooppa 2020-strategiaan, jonka tavoitteena on edistää älykästä, kestävää 
ja osallisuutta lisäävää taloudellista kasvua Euroopassa, sisämarkkinoiden 
toimenpidepakettiin sekä teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaan komission strategiaan ja 
Euroopan digitaalistrategiaan. 

Vihreässä kirjassa esitettyihin kysymyksiin lausumme seuraavaa:  

Tiivistelmä

Direktiivin 2001/29/EY 5 artiklan poikkeussäännöksiä on mukautettava siten, että 
eurooppalaisten audiovisuaalisesta perinnöstä huolehtivien laitosten toimintaan saadaan 
tarvittava oikeusvarmuus. Audiovisuaalisesta perinnöstä huolehtivien laitosten toiminta ei 
tähtää ainoastaan teosten fyysiseen säilymiseen arkistossa. Laitosten toiminnan kannalta on 
keskeistä, että audiovisuaalista arkistomateriaalia voidaan käyttää myös kulttuurin ja 
opetuksen tarpeisiin, erityisesti tieteelliseen ja taiteelliseen tutkimukseen ja näihin 
perustuvaan yliopistotasoiseen opetukseen.

Audiovisuaalisesta perinnöstä vastaavien laitosten oikeudellinen toimintaympäristö 

Audiovisuaalisten teosten verkkolevitystä koskevan vihreän kirjan luvussa 5. 
ERIKOISKÄYTTÖ  JA EDUNSAAJAT  käsitellään elokuvaperinnöstä vastaavia laitoksia ja niiden 
oikeudellisia toimintaedellytyksiä (kohta 5.1.).  Kohdan kysymykset kuuluvat seuraavasti: 

5.2. Kysymyksiä
21. Tarvitaanko lainsäädäntöön muutoksia elokuvaperinnöstä vastaavien laitosten julkisen
tehtävän täyttämiseksi? Olisiko direktiivin 2001/29/EY 5 artiklan 2 kohdan c alakohdassa
(kirjastokappaleiden valmistaminen) ja 5 artiklan 3 kohdan n alakohdassa (saataville
saattaminen tutkimusta varten) säädettyjä poikkeuksia mukautettava, jotta saadaan
eurooppalaisten elokuvaperinnöstä huolehtivien laitosten päivittäisen toimintaan tarvittava
oikeusvarmuus?



Direktiivin 2001/29/EY 5 artiklassa luetellaan poikkeussäännöksiä, joita jäsenvaltiot voivat 
niin halutessaan säätää. Direktiivin 2001/29/EY 5 artiklan 2 c alakohdan mukaan 
jäsenvaltiot voivat säätää poikkeuksista tai rajoituksista 2 artiklassa säädettyyn kappaleen 
valmistamista koskevaan oikeuteen, kun kyseessä on välitöntä tai välillistä taloudellista tai 
kaupallista etua tavoittelemattomien yleisölle avointenkirjastojen, oppilaitosten tai 
museoiden taikka välitöntä tai välillistä taloudellista tai kaupallista etua tavoittelemattomien 
arkistojen suorittama tarkoin määritelty kappaleen
valmistaminen.

Direktiivin 2001/29/EY 5 artiklan 3 n alakohdan mukaan jäsenvaltiot voivat säätää 
poikkeuksista tai rajoituksista 2 ja 3 artiklassa säädettyihin oikeuksiin 2  c alakohdassa 
tarkoitettujen laitosten kokoelmiin sisältyvien hankinta- tai lisensointiehtojen piiriin 
kuulumattomien
teosten ja muun aineiston näiden laitosten tiloissa tarkoitukseen varatuilla päätteillä 
tapahtuva välittäminen yleisöön kuuluville henkilöille tai saattaminen heidän saataviinsa
tutkimusta tai yksityistä opiskelua varten.

Säännöstä tulee mukauttaa ja se tulee ottaa pakollisena Direktiivin 2001/29/EY 5 artiklaan 
esim. seuraavasti.

Direktiivin 2001/29/EY 5 artiklan 2 c alakohta: ” Jäsenvaltioiden tulee säätää poikkeuksista 
tai rajoituksista 2 artiklassa säädettyyn kappaleen valmistamista koskevaan oikeuteen, kun 
kyseessä on välitöntä tai välillistä taloudellista tai kaupallista etua tavoittelemattomien 
yleisölle avointen
kirjastojen, oppilaitosten tai museoiden taikka välitöntä tai välillistä taloudellista tai 
kaupallista etua tavoittelemattomien arkistojen suorittama tarkoin määritelty kappaleen
valmistaminen ”

Direktiivin 2001/29/EY 5 artiklan 3 n alakohta: ”Jäsenvaltioiden tulee säätää poikkeuksista 
tai rajoituksista 2 ja 3 artiklassa säädettyihin oikeuksiin 2 c alakohdassa tarkoitettujen 
laitosten kokoelmiin sisältyvien hankinta- tai lisensointiehtojen piiriin kuulumattomien 
teosten ja muun aineiston näiden laitosten tiloissa tarkoitukseen varatuilla päätteillä 
tapahtuva välittäminen yleisöön kuuluville henkilöille yksityistä opiskelua varten tai 
saattaminen heidän saataviinsa tutkimusta tai tutkimukseen perustuvaa yliopistotasoista 
opetusta varten. 
 
Direktiivin 2001/29/EY 5 artiklan 2 c alakohdan ja 3 n alakohdan oikeusohjeet ilmenevät 
audiovisuaalisten teosten osalta kansallisessa tekijänoikeuslaissa 16 c §:n pykälässä  
(28.12.2007/1436). Säännöksen 16 c §.n 4 momentissa on erityisesti huomioitu 
yliopistotutkimuksen ja yliopisto-opetuksen tarpeet.  16 c §.n 4 momentin säännöksen 
mukaan kansallisen audiovisuaalisen arkiston kokoelmissa olevaa teosta saa, lukuun 
ottamatta ulkomaisen tuottajan tallentamaa elokuvateosta, käyttää tutkimukseen ja 
korkeakoulutasoiseen elokuvaopetukseen. 



Audiovisuaalista perintöä tulee voida hyödyntää myös muussa yliopisto-opetuksessa kuin 
puhtaasti elokuvaopetuksessa. Aloja, joissa audiovisuaalisten arkistomateriaalien 
käyttömahdollisuus yliopisto-opetukselle on elintärkeää, ovat erityisesti media, uudet 
kuvataiteen muodot ja taideyliopistojen esittävän taiteen opetus. 

Kansallisen tekijänoikeuslain 16 c § pykälä tulisi muuttaa esim. seuraavasti: 
Audiovisuaalisesta perinnöstä vastaavien yleishyödyllisten laitosten kokoelmissa olevaa 
teosta saa, lukuun ottamatta EU:n ulkopuolisen tuottajan tallentamaa elokuvateosta, käyttää 
tutkimukseen ja tutkimukseen perustuvaan korkeakoulutasoiseen opetukseen. 
Yliopistotutkimuksen ja opetuksen osalta tulisi huomioida, että audiovisuaalista perintöä on 
kansallisen audiovisuaalisen arkiston lisäksi myös muissa arkistoissa. 

 


