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EDUSKUNNAN SIVISTYSVALIOKUNNALLE  

 

Kopiosto ry:n asiantuntijalausunto  

Valtioneuvoston kirjelmästä (U 51/2016 vp) eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansal-
lisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta 
sisämarkkinoilla ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 (asetus kuluttajansuojaa koskevasta yh-
teistyöstä) ja direktiivin 2009/22/EY (direktiivi kuluttajien etujen suojaamista tarkoittavista 
kieltokanteista) muuttamisesta 

 

 

+ + + 

Kiitämme tilaisuudesta lausua asiassa. 

Suhtaudumme valtioneuvoston tavoin ehdotuksen tavoitteisiin myönteisesti ja pidämme pe-
rusteettomiin maarajoituksiin puuttumista tärkeänä. 

Emme kuitenkaan voi hyväksyä tekijänoikeudella suojatun aineiston, joka ei sisällä musiikkia 
tai audiovisuaalista aineistoa, sisällyttämistä asetusehdotuksen soveltamisalaan.  

Kopiosto katsoo, että sisältöpalvelujen tarjoajan tulee saada itse määrittää se, mille alueelle 
tuotetta tai palvelua tarjoaa. Jos kustantajalla tai muulla oikeudenhaltijalla on hankittuna 
oikeudet tietylle alueelle ja kyseisellä alueella on riittävästi kysyntää tälle palvelulle, kustantaja 
tai muu oikeudenhaltija luonnollisesti tarjoaa palvelua. Sitävastoin on aiheetonta pakottaa 
sisältöpalvelujen tarjoajaa järjestämään palvelua sellaisille alueille, joilla kaupallista 
menestymisen mahdollisuutta ei ole tai ei vielä ole. Tämä ei ole perusteltua myöskään siksi, 
että erityisesti muun kuin musiikin ja av-teosten kaupallinen digitaalinen markkina on vielä 
kehitystilassa, eikä toimijoihin missään tapauksessa tulisi nyt kohdistaa uusia lisärasitteita, 
jotka olisivat omiaan vain vaikeuttamaan kaupallisesti kestävien palvelujen syntyä. 
Käsityksemme mukaan sähköisten julkaisujen, kuten e-kirjojen, myynnin maantieteellinen 
alue tulisi ratkaista markkinaehtoisesti. 

Näillä perusteilla vastustamme tehtyä ehdotusta.  

 

Helsingissä, marraskuun 16. päivänä 2017 

Kopiosto ry 

 

Valtteri Niiranen Jukka-Pekka Timonen 
toimitusjohtaja johtaja, lakiasiat ja edunvalvonta 
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Lisätietoja: Valtteri Niiranen, 0400 245 008 ja valtteri.niiranen@kopiosto.fi sekä johtaja, 
lakiasiat ja edunvalvonta Jukka-Pekka Timonen, 040 722 8082 ja jukka-
pekka.timonen@kopiosto.fi  

 

Kopiosto ry on tekijöitä, esittäviä taiteilijoita ja kustantajia edustava tekijänoikeusjärjestö. 

Kopiosto edustaa erillisillä valtakirjoilla yli 50.000 kotimaista oikeudenomistajaa sekä 

vastavuoroisuussopimuksien perusteella ulkomaisia oikeudenomistajia. Kopiosto edistää ja valvoo 

tekijänoikeuslainsäädännön tarkoittamien oikeuksien haltijoiden yhteistä etua oikeuksien käyttöä 

koskevissa asioissa. Kopioston tehtäviin kuuluu muun muassa myöntää käyttölupia valokopiointiin, 

teosten digitaaliseen kopiointiin ja välittämiseen oppilaitoksissa ja tieteellisessä tutkimuksessa, 

opetustallennukseen sekä radio- ja televisio-ohjelmien edelleen lähettämiseen kaapeliverkossa ja 

yhteisantennijärjestelmissä.  
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