
Tekijänoikeudet esille valiokunnissa

Osapuolia yhdistävän
viivan paksuus osoittaa
kontaktien määrän.
Mitä paksumpi viiva
sitä enemmän on
kontakteja.
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Tiukka tekijänoikeuslaki
on jäsenistön etu

Kannattaa tekijänoikeuksien
löyhentämistä

Yritys

Muu taho

Koonnut: TUOMAS PELTOMÄKI HS, grafiikka: PETRI SALMÉN HS
Lähde: Eduskunnan tietojärjestelmä
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ainutlaatuisella ja tehokkaalla
harjoitusohjelmalla

Ylipaino, huono kunto, kohonnut verenpaine ja veren sokeri lisäävät 
riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen ja sepelvaltimotautiin.

CorusCardio-valmennusohjelma on uudenlainen harjoitus ohjelma, jolla 
saat tuloksia jo 3 kk:ssa. Tehokkuus perustuu yksilölliseen harjoitusoh-
jelmaan, lääkärin tai fysioterapeutin kuntokartoitukseen ja kuntotestiin. 
Valmennus toteutetaan pienryhmissä ammattilaisten ohjaamana.

Soita, tiedustele lisää ja varaa aikasi puh. 050 563 9188

sydämelle
Sykettä

Miksi ja miten siltä voi suojautua? 
Uutta tietoa tupakoitsijoille, alkoholinkäyttäjille, terveellistä ravin-

toa etsiville, todettavissa oleville riskiryhmille ja kaikille omasta 
tai läheisensä tulevasta terveydestä kiinnostuneille.

tiistaina 7.5. klo 18-20 

Luennoitsijana emeritusprofessori Mikko Salaspuro

Gastroenterologian erikoislääkäri, emeritusprofessori Mikko  
Salaspuro on Suomen johtava asetaldehydiasiantuntija. Hän toimii 

Biomedicum Helsingissä, asetaldehydi ja syöpä -tutkimusyksikön esimiehenä.

Lisätiedot: Biohit Oyj, puh. 09 773 861
info@biohit.fi • www.acetium.fi

Helsinki, Postitalo (ravintolasali)
Mannerheiminaukio 1 B, 00100 Helsinki

Tilaisuus on maksuton. Kahvitarjoilu.

VETOVOIMAINEN
MARKKINA - ALUE !

Hyvien liikenneyhteyksien, mm lentokenttä, Tuusulanväylä ja Lahdentie, varrella myytävänä kiin-
teistö; toimistotilaa 312 m2, varasto/tuotantotilaa yht. 640 m2 sekä kolme vuokrattua huoneistoa 
75 m2, 70 m2 ja 37 m2. Laajat lastausalueet. Tontti 9000 m2. Rak.oik. jäljellä! 
Paljon ostopotentiaalia/ vilkas markkina-alue! Myös vuokausvaihtoehto mahdollinen ! 
Tiedustelut paula.martikainen@asuntotuomarit.fi  tai puh. 045-138 5000.

• arkkitehtisuunnittelu
• rakennesuunnittelu
• lviS-suunnittelu
• sisustussuunnittelu
• projektijohto

Kaikki lupa- 
ja rakennus-
piirustukset 
meiltä

Meiltä kaikki suunnittelupalvelut 
saman katon alta. Ota yhteyttä!

pyydä tarjous: info@penandhammer.COM tai 09-667017                    
www.penandhammer.com
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tunnin ilmainen 

konsultointi

Selvityksessä mukana ovat eduskunnan arkistosta
ne 67 lakihanketta ja mietintöä, jotka otsikon

perusteella käsittelevät tekijänoikeuslakia.
Verkostoon on poimittu valtionhallin-

non ja yliopistojen ulkopuoliset
organisaatiot, joita valiokunnat

ovat kuulleet näiden yhteydes-
sä vähintään kymmenesti.

HS:n eduskunnalta pyy-
tämä aineisto sisältää

tiedot noin 93 000
asiantuntijakuule-

misesta vuosilta
1997–2013.

Mukana 67 lakihanketta

NÄIN SELVIT YS TEHTIIN l

YLI 27 800 kannatusilmoitusta
kerännyt kansalaisaloite Järkeä
tekijänoikeuslakiin on noin puo-
livälissä kannatusmäärästä, joka
veisi sen eduskuntaan.

HS selvitti eduskunnan valio-
kuntien kuulemisia koskevasta
93 000 nimen datasta, kenen
ääni on kuulunut voimakkaim-
min, kun tekijänoikeusasioita on
käsitelty aiempina vuosina.

TEKIJÄNOIKEUTTA koskevaan
lainsäädäntöön kohdistuu huo-
mattavia paineita. Siitä riippuvat
yhä suuremmat viestintä- ja viih-
deteollisuuden yritysten voitot
ja työntekijäjoukon elanto.

Toisaalta laiton kopiointi on
niin arkipäiväistä, etteivät suo-
malaiset usein edes miellä teke-
vänsä mitään väärää katsoes-
saan esimerkiksi televisiosarjoja
laittomasti. Siksi aloitteessa eh-
dotetaan nykyisen tekijänoikeus-
lain ylilyöntien korjaamista. Eh-
kä tärkeimpänä asiana ehdote-
taan lataamisen muuttamista ri-
koksesta vain rikkomukseksi. 

Kansalaisaloitteita organisoi-
van Avoimen ministeriön toi-
minnanjohtaja Joonas Pekka-
nen kertoo, että aloitteen taakse
ovat asettuneet sekä vasemmis-
ton että oikeiston poliittiset nuo-
risojärjestöt. Tekijänoikeuksien
höllentäminen ei siis jaa kansaa
oikealle ja vasemmalle vaan eri
sukupolviin.

Jos aloite kerää heinäkuun 22.
päivään mennessä 50 000 kan-
natusilmoitusta, eduskunnan on
otettava asiaan kantaa.

EDUSKUNTA on käsitellyt tekijän-
oikeuksia koskevaa lainsäädän-
töä vuosina 1997–2013 yhteensä
67 asian yhteydessä. Valtaosa
käsittelystä on tapahtunut sivis-
tysvaliokunnassa. Virkamiesten

ja yliopistojen edustajien ohella
tekijänoikeusasioissa on kuun-
neltu eniten tekijänoikeusjärjes-
tö Kopiostoa (25 kertaa) ja vies-
tintä- ja viihdeteollisuuden etu-
järjestöä Viestinnän keskusliittoa
(25 kertaa).

Tekijänoikeuslakiin tiukasti
suhtautuneita järjestöjä ja yri-
tyksiä on kuunneltu huomatta-
vasti enemmän kuin muita.

Henkilöistä eniten on kuultu
Viestinnän keskusliiton laki-
asiainjohtaja Satu Kangasta (16
kertaa). 

Useita tekijänoikeusjärjestöjä
edustanutta Arto Alaspäätä on
kuultu 15 kertaa. 

Netinkäyttäjien etujärjestö Effi
ja Näkövammaisten keskusliitto
ovat ainoat eduskunnan kuule-
mat merkittävät tahot, joilla ei
ole suoraa liiketaloudellista
intressiä tekijäoikeuksiin.

SIVISTYSVALIOKUNNAN puheen-
johtaja Raija Vahasalo (kok) va-
kuuttaa kuitenkin, että valiokun-
ta pyrkii tekijänoikeusasioissa
kuuntelemaan eri osapuolia ta-
sapuolisesti. 

”Se on sellainen aihe, jossa on
kaksi vastakkaista näkemystä, ja
meidän pitää löytää ratkaisu näi-
den kahden eri maailman välil-
tä”, Vahasalo sanoo. ”[Kuunnel-
tavat] tahot ovat usein samoja.
Toiset edustavat toista ja toiset
toista puolta.”

EDUSKUNNAN puhemies Eero
Heinäluoma (sd) ehdotti viime
viikolla, että eduskunnan valio-
kuntien kuulemisten julkisuutta
olisi varsinkin kansalaisaloittei-
den yhteydessä lisättävä. 

Samaa mieltä on perustuslaki-
valiokunnan puheenjohtaja Jo-
hannes Koskinen (sd). Hänen
mukaansa tekijänoikeutta koske-
vaan lainsäädäntöön kohdistuu
huomattava lobbaaminen var-
sinkin EU-tasolla, ja asiantunte-
mus on jakautunut epätasaisesti
eri osapuolten kesken. Siksi kan-
salaisaloitteiden yhteydessä olisi
Koskisen mielestä järkevää pitää
julkinen alkukuuleminen.

”Jos kansalaisaloitteen käsit-
tely tapahtuu suljettujen ovien

Tuomas Peltomäki HS

Kansalaisaloite
kohtuullisemmasta
tekijänoikeuslaista voi päätyä
eduskunnan käsittelyyn, mutta
valiokuntia lobbaavat lähes
pelkästään tiukan
tekijänoikeuden kannattajat.

takana, perinteiset lobbausjär-
jestöt pääsevät rauhassa esittä-
mään kansanedustajille oman
näkemyksensä ilman kritiikkiä”,
Avoimen ministeriön Joonas
Pekkanen sanoo.

Vahasalon mukaan julkisia
kuulemisia voidaan harkita, jos
aloite koskaan pääsee eduskun-
taan asti, mutta valiokunnan pi-
tää päättää asia itsenäisesti.

Netinkäyttäjien ja viihdebisneksen
ristipaineessa bisneksellä on isompi ääni

Kansalais-
aloitteella
kova vastus

Nopea ostoskanava verkossa
Ostat ja teet ilmoitukset Hesariin hetkessä:

HS.fi/ilmoittajapalvelu


