
DSM-direktiivi Uusi tekijänoikeuslaki Lisätietoja

2 artikla: Määritelmät 55 a §: Määritelmä
2 art. 6 kohta (verkkosisällönjakopalvelun tarjoaja) on

täytäntöönpantu 55 a §:ssä

3 artikla: Tekstin- ja tiedonlouhinta tieteellistä tutkimusta varten 13 b §: Teosten kappaleiden valmistaminen tekstin- ja tiedonlouhintaa varten 3 art. on pantu täytäntöön 13 b §:n 2 mom.:ssa

4 artikla: Tekstin- ja tiedonlouhintaa koskeva poikkeus tai rajoitus 13 b §: Teosten kappaleiden valmistaminen tekstin- ja tiedonlouhintaa varten 4 art. on pantu täytäntöön 13 b §:n 1 mom.:ssa

5 artikla: Teosten ja muun suojatun aineiston käyttö digitaalisessa ja
rajatylittävässä opetustoiminnassa 

14 a §: Teosten käyttäminen opetuksen havainnollistamiseen, 64 c §: Opetuskäyttöä
koskevien säännösten alueellinen soveltaminen

6 artikla: Kulttuuriperinnön säilyttäminen Ei nimenomaista täytäntöönpanoa
Tekijänoikeuslain 16 § vastaa direktiivin 6 artiklan

mukaista kulttuuriperintölaitoksia koskevaa pakottavaa
rajoitusta (HE 43/2022 vp, s. 19)

7 artikla: Yhteiset säännökset 
14 a §: Teosten käyttäminen opetuksen havainnollistamiseen , 50 c §: Teknisin

toimenpitein suojattujen teosten käyttäminen
7 artiklan 1 kohta on pantu täytäntöön 14 a §:ssä

8 artikla: Kaupallisesta jakelusta poistuneiden teosten ja muun suojatun
aineiston käyttö kulttuuriperintölaitoksissa 

16 h §: Kaupallisesta jakelusta poistuneiden teosten käyttäminen tekijänoikeuden
rajoituksen nojalla eräissä tilanteissa, 64 e §: Euroopan talousalueen ulkopuolisista

valtioista peräisin olevat kaupallisesta jakelusta poistuneet teokset
16 h §:n 5 mom. perustuu 8 artiklan 4 kohtaan

9 artikla: Rajatylittävä käyttö
64 d §: Kaupallisesta jakelusta poistuneiden teosten käyttöä koskevien säännösten

alueellinen soveltaminen 

10 artikla: Tiedottamistoimenpiteet Asettaa EUIPO:lle velvollisuuksia, ei merkintää täytäntöönpanosta HE:ssä

11 artikla : Sidosryhmien vuoropuhelu Ei merkintää täytäntöönpanosta HE:ssä

12 artikla: Vaikutukseltaan laajennettu kollektiivinen lisensointi 26 §: Sopimuslisenssi 
26 § on yhteensovitettu artiklan kanssa. Pykälän

lisäykset perustuvat artiklaan

13 artikla: Neuvottelumekanismi Artiklaa ei panna erikseen täytäntöön.

Tekijänoikeuslakia tai muuta lakia ei tarpeen muuttaa
tältä osin, sillä direktiivi ei sisällä vaatimusta perustaa

uutta mekanismia tai sovitteluelintä. Jo olemassa olevia
sovittelukeinoja voidaan käyttää vaihtoehtoisena

riidanratkaisukeinona (HE 43/2022 vp, 39)

14 artikla: Tekijänoikeuksista vapaat (public domain) kuvataiteen teokset 49 a §: Valokuvaaja 14 artikla on pantu täytäntöön 49 a §:n 4 mom.:ssa

15 artikla: Lehtijulkaisujen suoja verkkokäytössä 50 §: Lehtijulkaisun kustantaja

16 artikla: Sopivaa hyvitystä koskevat vaatimukset Ei täytäntöönpanna. Artikla ei edellytä lain muuttamista  

17 artikla: Verkkosisällönjakopalvelujen tarjoajien toteuttama suojatun
sisällön käyttö  

6 a luku: Verkkosisällönjakopalvelut 

18 artikla: Asianmukaisen ja oikeasuhteisen korvauksen periaate 28 a §: Oikeus asianmukaiseen ja oikeasuhtaiseen korvaukseen

19 artikla: Avoimuusvelvoite 30 a §: Selvitys teoksen hyödyntämisestä

20 artikla: Sopimuksen kohtuullistamismekanismi 29 §: Tekijänoikeuden luovutusta koskevan kohtuuttoman sopimusehdon sovittelu

21 artikla: Vaihtoehtoinen riitojenratkaisumenettely  Ei nimenomaista täytäntöönpanoa. 

Laki ei aseta esteitä sille, että organisaatio voisi tekijän
tai esittävän taiteilijan valtuutuksella edustaa tätä

välimiesmenettelyssä tai sovittelussa (HE 43/2022 vp,
s. 40)

22 artikla: Peruuttamisoikeus 30 b §: Oikeudenluovutuksen peruuttaminen

23 artikla: Yhteiset säännökset Ei nimenomaista täytäntöönpanoa erillisillä säännöksillä
Lain 40 b § sulkee ulkopuolelleen tietokoneohjelmien

tekijät. 23 artiklan 2 kohta on pantu täytäntöön 27 §:n 3
momentissa



Verkkolähetysdirektiivi Uusi tekijänoikeuslaki Lisätietoja

3 artikla: Alkuperämaan periaatteen soveltaminen verkossa tarjottaviin
oheispalveluihin  

64 b §: Maantieteelliset rajat ylittävä radion tai television oheispalvelun välittäminen
yleisölle 

4 artikla: Muiden oikeudenhaltijoiden kuin lähetystoimintaa harjoittavien
organisaatioiden edelleenlähetysoikeuksien

käyttö  
26 §: Sopimuslisenssi, 25 h §: Radio- ja televisiolähetysten edelleen lähettäminen

4 artiklan 2 ja 3 kohdan vaatimukset sisältyvät 26
§:ään. Artiklan 1 kohdan mukaista pakollista

kollektiivista hallinnointia ei ole säädetty, vaan
hallinnointi on toteutettu sopimuslisenssijärjestelmällä

5 artikla: Lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden
edelleenlähetysoikeuksien käyttö 

48 §: Radio- ja televisioyritys, 25 h §: Radio- ja televisiolähetysten edelleen
lähettäminen

6 artikla: Välitys Edellytykset ovat jo olemassa + 54 §: Välimiesmenettely

7 artikla: Samasta jäsenvaltiosta peräisin olevan alkuperäisen lähetyksen
edelleenlähetykset 

25 h §: Radio- ja televisiolähetysten edelleen lähettäminen 

8 artikla: Ohjelmien lähetys suoran siirron menetelmällä 25 m §: Radio- ja televisio-ohjelmien suora siirto, 50 f §: Suora siirto


