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Rytinki, Markus, The duration of copyright, new revenue-generating models for
the music industry, and access to digital content on the internet. 
University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Humanities, Information
Studies
Acta Univ. Oul. B 169, 2018
University of Oulu, P.O. Box 8000, FI-90014 University of Oulu, Finland

Abstract

This study addresses the justifications of the duration of copyright, the revenue-generating models
in the music business, and the availability of digital music in Finland. The first goal was to
understand how different stakeholders in the music industry relate to copyright and how they
justify what they consider the optimal duration. The second goal was to map out the revenue-
generating models in the music industry at a time when the consumption of music has changed
from analogue to digital formats, from physical products to streaming services. The third goal was
to find out the different ways in which digital music is available on the internet in Finland.

The research material consists of survey research, half-structured theme interviews and
documentary material. The applied research methods are theory- and material-based content
analysis. The theoretical approaches utilized are the theory of justice by John Rawls, the theory of
hegemony by Antonio Gramsci, the classical communication model by Roman Jakobson, and
power theory by Lawrence Lessig. It uses as its interpretational theory the model of justification
of copyright by Laura Leppämäki.

The results state the following: The most common justification provided for the optimal
duration of copyright is utilitarianism – advantage to society as a whole. The same justification is
given by stakeholders who want to keep the duration as it stands, and also by those who wish to
shorten it. Another common justification is to see copyright as a natural item of ownership,
claimed by work, and especially as a subject of inheritance, preferably for two subsequent
generations. The problems concerning the revenue-generating models in the digital world tend to
focus on distribution of income on three different levels: record contracts; the distribution models
of the streaming companies; and contracts between content sharing companies, record companies
and rights organizations. The authors and artists have the weakest bargaining position in the
negotiations. The results on availability of digital music show that digital music can be discovered
via public services (music libraries), commercial services (streaming companies), and ad hoc
societal services (peer-to-peer networks). The role of music libraries as a content provider has
decreased since the majority of music consumption has altered to digital services.

Keywords: access, collective management organization, copyrights, creative industries,
digital music, immaterial rights, library, music industry, neighboring rights, peer-to-peer
networks, piracy, revenue generating models, streaming services, theory of justice,
value gap
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Tiivistelmä

Tutkimus käsittelee musiikin tekijänoikeuden keston perusteluja, musiikkialan ansaintalogiikoi-
ta ja digitaalisten musiikkiaineistojen saatavuutta Suomessa. Tarkoituksena oli hahmottaa, miten
musiikkiteollisuuden eri osapuolet suhtautuvat tekijänoikeuteen ja miten ne perustelevat tekijän-
oikeuksien optimaalista kestoa. Tavoitteena oli myös kartoittaa musiikkialan ansaintalogiikat,
jotka ovat muuttuneet siirryttäessä analogisesta musiikin kulutuksesta digitaaliseen musiikin
kulutukseen, ennen kaikkea suoratoistopalveluihin. Kolmantena tehtävänä oli selvittää, millä
tavoilla digitaalista musiikkia on saatavilla internetin välityksellä Suomessa.

Tutkimusaineisto koostuu kyselytutkimuksesta, puolistrukturoiduista teemahaastatteluista
sekä dokumenttiaineistosta. Tutkimusmenetelmänä käytettiin sekä teoria- että aineistolähtöistä
sisällönanalyysia. Tutkimuksessa sovellettuja teorioita ovat John Rawlsin oikeudenmukaisuus-
teoria, Antonio Gramscin hegemoniateoria, Roman Jakobsonin klassinen kommunikaatiomalli ja
Lawrence Lessigin valtateoria. Tutkimus käyttää tekijänoikeuksia koskevan tutkimuskysymyk-
sen kohdalla tulkintateoriana Laura Leppämäen esittämää mallia oikeuksien perusteluista.

Tutkimuksen tuloksena on, että sekä tekijänoikeuden nykyistä kestoa että sen lyhentämistä
perustellaan ennen kaikkea utilitarismilla. Toinen keskeinen perustelukeino oli työn kautta teok-
siin saatava omistusoikeus ja tämän omistusoikeuden kautta tarjoutuva mahdollisuus oikeuksien
jättämiseen perintönä tekijän jälkipolville. Ansaintalogiikoiden kohdalla esiin nousi digitaalises-
ta myynnistä generoituvien tulojen jakamiseen liittyvät ongelmat, joita esiintyy niin musiikinte-
kijöiden ja levy-yhtiöiden välisissä sopimuksissa, suoratoistopalvelujen sisäisissä maksumalleis-
sa kuin internetin alustapalveluiden ja oikeudenhaltijoiden sekä heitä edustavien järjestöjen väli-
sissä sopimuksissa. Heikoimmassa asemassa sopimuksia koskevissa neuvotteluissa ovat musii-
kintekijät ja artistit. Digitaalisen musiikkiaineiston saatavuuden kohdalla keskeisenä tuloksena
on, että aineistoa on saatavilla julkisen palvelun eli yleisten musiikkikirjastojen, kaupallisten
palveluiden eli suoratoistopalveluiden ja yhteisöllisten palveluiden eli vertaisverkkojen välityk-
sellä. Musiikkikirjastojen rooli aineistojen tarjoajana on pienentynyt siirryttäessä analogisen
musiikin kulutuksesta digitaalisen musiikin kulutukseen.

Asiasanat: access, ansaintalogiikka, arvokuilu, digitaalinen musiikki,
immateriaalioikeudet, kirjasto, kollektiivihallinnointi, luovat alat, lähioikeus,
musiikkiteollisuus, oikeudenmukaisuusteoria, piratismi, suoratoistopalvelut,
tekijänoikeus, vertaisverkot
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1 Johdanto  
Vuonna 2014 musiikin digitaalinen myynti ohitti fyysisten teoskappaleiden 

myynnin Suomessa ensimmäistä kertaa (Music Finland 2015). Suurin osa musiikin 

kulutuksesta on siirtynyt internetiin ja vaihtunut äänitteiden omistusoikeudesta 

niiden käyttöoikeuteen.  

Väitöskirjani tutkii musiikkiteollisuuden kolmea osa-aluetta eli 

tekijänoikeuksia, ansaintalogiikoita sekä musiikkiaineistojen saatavuutta 

digitaalisessa maailmassa. Selvitän, mitä eri mahdollisuuksia ja muutoksia 

siirtyminen analogisesta digitaaliseen musiikkiin avaa sekä tekijöiden että 

kuluttajien kannalta.  

Musiikkiteoksen vaihtoarvo on pudonnut viimeisimmän kahdenkymmenen 

vuoden aikana lähelle nollaa. Musiikista on tullut kuuntelijalle tiettyjen kriteerien 

täyttyessä ilmaista. Musiikkiteoksen digitaalinen kopiointi ei myöskään maksa 

käytännössä mitään, mikä tekee niukkuuden ylläpitämisestä keinotekoista, 

tekijänoikeuslain määräämää. Tässä prosessissa keskiöön nousee teosten 

oikeudenhaltijoiden tekijänoikeudet suhteessa kuuntelijoiden perusoikeuksiin. Eli 

keskeistä on se, miten pääsy teosten pariin turvataan kaikille kuluttajille, ja samalla 

turvataan myös musiikintekijöiden työstään saama palkkio.  

Musiikkialalla tapahtuneet uudistukset toimivat suuntaviivoina myös muille 

sisällöntuotantoon pohjautuville aloille, kuten elokuvateollisuudelle ja 

kirjankustantamiselle (ks. esim. Mason 2008, 30; Pihlajarinne 2013, 1218). 

Työelämän digitaalinen murros koskettaakin koko luovien alojen kenttää. Piratismi, 

kivijalkakauppojen katoaminen ja suoratoistopalvelujen nousu ovat kaikki tämän 

digitalisaatioprosessin maamerkkejä. Musiikkikenttä on pirstaloitunut ja on erittäin 

nopeasti etenevässä, dynaamisessa muutostilassa, jossa varmaa on ainoastaan se, 

että paluuta fyysisten tuotteiden kuluttamiseen ei ole. Samaan aikaan yleisten 

kirjastojen digitaalinen musiikkitarjonta on jäänyt jälkeen kirjastoista lainattavasta 

analogisesta musiikkiaineistosta. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö (2017, 7) on linjannut yhdeksi 

kulttuuripolitiikan strategiseksi tavoitteeksi vuoteen 2025 mennessä ”osallisuuden 

ja osallistumisen kulttuuriin” siten, että eri väestöryhmien erot osallistumisessa 

ovat kaventuneet. Samaan aikaan tavoitteena on, että ”taiteellisen ja muun luovan 

työn tekemisen edellytykset ovat parantuneet ja tuotannon ja jakelun muodot 

monipuolistuneet.” Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan tämä turvataan muun 

muassa panostamalla taidealojen koulutukseen sekä turvaamalla luovan työn 

tekijöiden tuottamien teosten tekijänoikeudellinen suoja. Lisäksi julkisen vallan 
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tehtävänä on luoda edellytyksiä kansalaisten perus- ja kulttuuristen oikeuksien 

toteutumiselle, ”ylläpitämällä ja tukemalla kirjastolaitosta ja kulttuurilaitoksia sekä 

avustamalla ja muulla tavoin mahdollistamalla taiteen harjoittamista ja 

kulttuuritoimintoja.” (em, 15–6.) Kirjastojen nähdään ”ehkäisevän merkittävällä 

tavalla kuilun levenemistä digitaalisessa osallisuudessa”. Kirjastoja kehitetään 

linjauksen mukaan digitaalista tasa-arvoa turvaavina toimijoina, joiden tarjoamat 

palvelut ovat maksuttomia. (em, 28, 42.)  

Juuri tämä kulttuuripolitiikan ”kolmikanta” eli osallistava aineistoihin pääsy, 

luovan työn ansaintamahdollisuudet ja näiden välissä toimiva, pääsyä rajaava ja 

ansaintalogiikoita mahdollistava tekijänoikeus ovat tämän tutkimuksen keskiössä. 

Väitöskirjani pyrkii analysoimaan tulkintoja siitä, miten musiikin sisällöntuottajien 

toimeentulo turvataan niin, että digitaalinen aineisto olisi mahdollisimman vapaasti 

saatavilla. 

1.1 Tutkimuksen aihepiiri ja tausta  

Tämä väitöskirja on jatkoa pro gradussani ”Internetsensuuri Suomessa: sensuurin 

aiheet, sensuuriin liittyvät lait ja lakien valvonnan käytäntö” alkaneelle 

tutkimukselle. Jaoin opinnäytteessäni suomalaisen internetsensuurin perusteet 

kolmeen pääryhmään: lapsipornoon, sananvapauteen liittyviin aiheisiin sekä 

immateriaalioikeuksilla varustetun materiaalin sensuuriin (Rytinki 2014). Päätin 

keskittyä jatko-opinnoissani näistä yhteen. Valitsin immateriaalioikeuksilla 

varustetun materiaalin, erityisesti musiikin saatavuutta rajoittavien tekijöiden 

tutkimisen henkilökohtaisista syistä: olen intohimoinen musiikin kuuntelija. 

Valittunani suunnan kysyin, onko piratismi tuhoamassa musiikkiteollisuuden. 

Suhteellisen nopeasti kävi ilmi, että alan ammattilaiset eivät pitäneet 

musiikkitiedostojen piratismia enää merkittävänä uhkana musiikkiteollisuudelle. 

Uusi musiikin kuuntelemisen tapa, suoratoistopalvelut, olivat vähentäneet 

musiikkitiedostojen laitonta lataamista erittäin merkittävästi. ”Spotify tappoi 

musiikkipiratismin”, kuten yksi tämän tutkimuksen haastateltava asian kiteytti. 

Suoratoistopalvelujen tarjoama universaalirepertuaari, ideaalitilanteessa kaiken 

maailmassa koskaan äänitetyn musiikin sisältävä runsaudensarvi, oli vihdoinkin 

toteutettu levy-yhtiöiden ja muiden oikeudenhaltijoiden siunauksella. Laiton 

vertaisverkkojakaminen oli jo ennen tutkimukseni aloittamista käynyt lähes 

tarpeettomaksi. Nyt jokaisen ihmisen kotikoneelta sai käsiinsä ja korviinsa nappia 

painamalla minkä tahansa musiikkiteoksen, lähes ilmaiseksi ja täysin laillisesti.  
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Musiikkiparatiisi maan päällä ja valtakunnassa kaikki hyvin? Mitä vielä. 

Musiikin fyysinen teosmyynti romahti digitaalisen kulutuksen esiinmarssin myötä, 

ja kuudesta suuresta levy-yhtiöstä selvisi tästä muutoksesta hengissä vain kolme. 

Viime vuosina onkin eri valtamedioissa toistuvasti raportoitu musiikintekijöiden ja 

tuottajien taloudellisen tilanteen epävarmuuden lisääntymisestä. Musiikkiala 

vaikuttaa supistuneen ja musiikin tekemisellä toimeen tuleminen hankaloituneen. 

Äänitemyynnin arvo onkin lähes puolittunut 2000-luvun alun huippuvuosista. 

Johtopäätökseni oli, että köyhtyneiden musiikintekijöiden ja artistien 

ansaintalogiikat tulisi kartoittaa muuttuneessa tilanteessa. Lisäksi tulisi löytää 

keinoja tulovirran ehtymisen kääntämiseksi nousuun. Paras keino tähän oli 

käsitykseni mukaan se, että keinoja suunnanmuutokseen tulee kysyä 

musiikkiteollisuuden ammattilaisilta, kuten musiikintekijöiltä, levy-yhtiöiltä, 

managereilta ja tekijänoikeusjärjestöiltä. Fyysinen levymyynti on vähentynyt, mikä 

sen korvaa? 

Viimeinen käänne työhöni tuli, kun silmiini sattui kahden piratismitutkijan, 

Michael Smithin ja Rahul Telangin, johtopäätösten ja tulosten sijaan heidän 

tutkimuksiaan rahoittavat tahot. Smith ja Telang (2016) tutkivat piratismia omien 

sanojensa mukaan tieteellisen puolueettomasti – mutta mediateollisuuden 

sponsoroimana. Tämä huomio pakotti minut kysymään, eikö tieteen tehtävänä 

ideaalitilanteessa ole maksimoida hyöty koko yhteiskunnan eikä tietyn 

erityisryhmän kannalta. Onko musiikintekijöiden tulovirtojen kartoittaminen paras 

näkökulma musiikkialan digitaalisen muutoksen kuvaamiseksi? Riittääkö 

yhteiskunnan, yksittäisen valtion mittakaava? Onko kyse esimerkiksi suomalaisen 

musiikkiteollisuuden kilpailukyvyn ylläpitämisestä, vai pitäisikö ansaintalogiikoita 

ja tekijänoikeuksia tutkia pitäen mielessä myös kuuntelijoiden asema ja oikeudet? 

Miten pääsy aineistoihin voitaisiin turvata kaikille kansalaisille? Voiko eri ryhmien 

välillä löytyä kaikkia hyödyttävä tasapainopiste? 

Nämä uudet kysymykset mielessäni kävin lopulta analysoimaan aineistoa, 

jonka olin jo ehtinyt hankkia. Lukijan on syytä tietää, että tutkimuksen tekijä ei ole 

juristi eikä kaupallisen alan, esimerkiksi markkinoinnin, asiantuntija. En ole 

myöskään IT-teknologian ekspertti tai koodivelho: osaan kuunnella 

musiikkikappaleen Spotifysta tai ladata sen The Pirate Baysta, mutta uuden 

musiikkiohjelman koodaus jää muille. Taustani on näiden alojen sijaan 

informaatiotutkimuksessa. Tieteenalana informaatiotutkimus on viestintätieteisiin 

kuuluva ihmistiede, jonka tutkimuskohteina ovat muun muassa ihmisten tavat 

tuottaa, organisoida ja käyttää tietoa. Kulttuuristen sisältöjen säilyttämisen, 

välittämisen ja hankkimisen tutkimus ovat alan tärkeitä osa-alueita (Mäkinen 2010, 
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14). Oppiaineen vanha nimi Oulun yliopistossa oli kirjastotiede. Näin ollen 

informaatiotutkimus soveltuu käsittääkseni erittäin hyvin käsillä olevan 

väitöskirjan lähtökohdaksi, koska tutkimusaiheina ovat juuri kulttuurisisältöjen 

jakamiseen liittyvät tekijät, kuten kirjastolaitos. Tämä väitöskirja onkin 

poikkitieteellistä tutkimusta, jossa informaatiotutkimus yhdistyy muun muassa 

oikeustieteeseen, kaupallisiin aloihin sekä yhteiskuntatieteisiin. Nähdäkseni 

poikkitieteellisyys laajentaa perspektiiviä ja auttaa näkemään tarkemmin 

musiikkialan muutosten kokonaisvaikutuksia yksittäisten tieteenalojen 

suppeamman linssin sijaan tai niiden lisäksi.  

1.2 Tutkimusongelma ja -kysymykset  

Kuten edellisestä luvusta kävi ilmi, tutkimuspolkuni eri vaiheissa nousi esiin 

toisistaan hyvin poikkeavia kysymyksiä. Kaikki kysymykset kuitenkin valottavat 

eri näkökulmista samaa asiaa eli sitä, missä on se eri etujen ja hyötyjen 

tasapainopiste, jossa kohtaavat musiikintekijöiden ja oikeudenhaltijoiden saama 

korvaus tekemästään työstä sekä musiikin käyttäjien mahdollisimman vapaa ja 

laaja käyttöoikeus kaikkeen maailmassa tallennettuun musiikkiin. Tämä on 

kiteytettynä väitöskirjani tutkimusongelma. 

Tutkimuskysymykset muotoutuivat lopulta seuraaviksi: 

1. Miten musiikin tekijänoikeuden kestoon suhtaudutaan ja miten optimaalista 

kestoa perustellaan suomalaisten musiikkialan toimijoiden keskuudessa? 

2. Mitkä ansaintalogiikat ovat eri osapuolten mukaan tärkeitä musiikkialalla nyt 

ja tulevaisuudessa? 

3. Miten eri tavoin digitaalista musiikkiaineistoa on saatavilla Suomessa? 

Ensimmäisen kysymyksen keskiössä on tekijänoikeuslaki, joka muodostaa pohjan 

kaikille sävellystöiden hyödyntämiseen liittyville ansaintalogiikoille. 

Oikeudenomistajat päättävät tekemiensä teosten käytöstä. Tekijänoikeuslaki turvaa 

sen, ettei musiikintekijöiden työ eli musiikkiteos ole ”vapaata riistaa” heti julkaisun 

jälkeen. Samalla tekijänoikeuslaki estää musiikkitiedostojen vapaan jakamisen ja 

vapaan jatkohyödyntämisen. Jos tekijänoikeuden kestoa tulisi muuttaa, mikä olisi 

sille sopivampi aika ja miten tämä voidaan perustella? Miten löydettäisiin tapa, 

jolla sekä oikeudenhaltijoiden että käyttäjien intressit voitaisiin yhdistää? 

Toinen kysymys, musiikkialan ansaintalogiikat, koskee edellä mainittujen 

tekijänoikeuksien hyödyntämistä musiikkibisneksessä. Tavoitteena oli kerätä 

yhteen kattava lista siitä, miten musiikkiteollisuus ja erityisesti tekijät voisivat 
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saada korvattua itselleen laskeneesta levymyynnistä johtuvat ansioiden menetykset. 

Pohdinnan kohteena ovat ammattimaisen musiikintekemisen jatkuvuuden 

mahdollisuudet, erityisesti uudet ja vasta kehitteillä olevat ansaintalogiikat. Onko 

ammattimainen musiikin tekeminen ja sillä itsensä elättäminen ylipäätään 

mahdollista tulevaisuudessa? 

Kolmas kysymys koskee suomalaisen kuluttajan pääsyä digitaalisen 

musiikkiaineiston pariin. Tarkoituksena on hahmottaa sekä julkisen että yksityisen 

puolen tarjoamia mahdollisuuksia ja näiden vaikutusta musiikkiteollisuuteen 

kokonaisuutena. Pohdinnassa on myös musiikkiaineiston säilytyksen jatkuvuus. 

Miten voidaan turvata musiikkitiedostojen pitkäaikaissäilytys ja se, että kaikki 

kansalaiset voivat kuunnella musiikkia tulotasosta riippumatta? 

Näihin tutkimuskysymyksiin vastaamisen lisäksi nostan Pohdinta-osiossa esiin 

jokaisesta aihepiiristä eli tekijänoikeuden kestosta, ansaintalogiikoiden 

kehityksestä ja digitaalisen aineiston saatavuudesta yhden keskeisen piirteen, johon 

syvennyn tarkemmin. Tällä tavoin saan yleiskuvan lisäksi tuotua esiin 

ajankohtaista ja spesifiä tietoa, joka on mielestäni kussakin kohdassa kaikkein 

olennaisinta juuri tällä hetkellä. Tämän lisäksi esittelen eri lukujen lopussa lukuisia 

uusia tutkimuskysymyksiä ja -polkuja, joita eri osa-alueet mahdollistavat ja 

nostavat esiin. Keskeiset jatkotutkimuskohteet esittelen luvussa 8.6 (Tutkimuksen 

luotettavuus ja jatkotutkimus). 

1.3 Tutkimusprosessi  

Tutkimukseni ensimmäinen vaihe oli tutkimusalueiden kuvauksen laatiminen. 

Kävin läpi huomattavan määrän tekstejä, jotka käsittelevät tekijänoikeuksia, 

internetsensuuria, musiikkialan ansaintalogiikoita ja muutosta, jonka internet ja 

vertaisverkkojakaminen on tuonut tapaamme tuottaa, kuluttaa ja jakaa 

informaatiota. Tämä materiaali koostui monografioiden lisäksi muun muassa 

artikkeleista, uutisista (painetut sanomalehdet, e-lehdet), dokumenttielokuvista, 

musiikkialan tilastoista ja muista virallisista julkaisuista. Vietin pari vuotta netissä 

ja kirjastossa musiikkialaan ja vertaisverkkoihin paneutuen. Tärkeintä oli tässä 

vaiheessa tutkimusta –ja myöhemminkin, kuten edellä kävi ilmi– löytää 

välittömien vastausten sijaan oikeat kysymykset. 

Kirjallisuuskatsauksen jälkeen hahmotin musiikkiteollisuuden ja sen yhteyteen 

liittyvien osapuolten rakennemallin, joka on kuvattu luvussa 2.2.4 

(Musiikkiteollisuuden rakenne). Tätä mallia hyväksi käyttäen paikansin lopulta 

musiikkialan yksittäiset osapuolet Suomessa. Lähestyin kutakin tahoa 
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sähköpostitse ja pyysin heitä vastaamaan kyselyyn, jonka olin muotoillut 

kokoamieni tietojen perusteella. Tämän jälkeen pyysin kutakin osapuolta 

osallistumaan haastatteluun.  

Sain kaksi kolmasosaa kyselytutkimuksen vastauksista jo ennen ensimmäistä 

haastattelua. Jo kyselyn ensimmäisiä vastauksia läpi käydessäni alkoi selvitä, ettei 

piratismi enää ole musiikkiteollisuuden suurin ongelma, ainakaan verrattuna 

muiden mediatuotteiden, kuten elokuvien, laittomaan lataamiseen. Lähes ilmainen 

oli suurilta osin korvannut laittoman materiaalin musiikin jakamisessa. Tästä syystä 

päätin muuttaa haastattelujen toista painopistettä piratismista tekijänoikeuden 

kestoon ja musiikkialan uusiin ansaintalogiikoihin. Vaikka piratismi onkin 

musiikkialalla vähentynyt huomattavasti suoratoistopalvelujen nousun myötä, 

asiaa kuitenkin käsiteltiin haastatteluissa suhteellisen laajasti.  

Kyselyiden ja haastattelujen kerääminen oli väitöskirjatyössäni ajallisesti 

päällekkäistä, ja toisinaan lähde vastasi kyselyyn vasta haastattelun jälkeen. 

Pidättäydyin kuitenkin muokkaamasta kyselyä tutkimuksen edetessä, vaikka 

tutkimuksen painopiste muuttuikin tutkimuksen luonnollisen evoluution 

seurauksena haastattelujen osalta. Lopulta käsissäni oli sekä kyselytutkimuksen 

että haastattelujen vastaukset. Koodattuani aineiston analysoin sen muodostamieni 

tutkimuskysymysten perusteella. Analyysin tuloksena aineistosta nousi esiin 

vertaisverkkokeskustelun piirteenä digitaalisen aineiston saatavuuden yleinen 

problematiikka. 

Tutkimusmateriaalin analysointi ja tulosten kirjoittaminen on hidasta työtä. 

Niinpä kohtasin käsittääkseni varsin yleisen tuoretta, ”tämän päivän” nopeasti 

muuttuvia asioita ja ilmiöitä käsittelevää tutkimusta koskevan ongelman: osa 

tuloksista oli vanhenemassa saman tien, kun ne olivat valmiit.  

Tämä johtui siitä, että musiikkiteollisuuden muutos viimeisimmän 20 vuoden 

aikana on ollut rakenteellisesti hyvin dramaattinen (eikä kehitys ole nähdäkseni 

pysähtynyt). Esimerkiksi tavallisen musiikinystävän keino saada kuuluviin 

lempikappaleensa ei muistuta vanhaa cd:n ostomallia suoratoistopalvelujen aikana 

juuri mitenkään. Lisäksi rohkenisin väittää, että tulevien vuosikymmenten 

dominantit kulutuksen ja tuotannon mallit ovat vielä muotoutumisen tilassa. Tästä 

syystä perehdyin jokaiseen tutkimustulosten alalukuun analyysivaiheen jälkeen 

vielä uudelleen kohta kohdalta ja lisäsin mukaan tuoreimmat kehityskulut 

kokoamani aineiston pohjalta. Tuorein tieto on toivoakseni täten mukana tuloksissa 

kattavasti, jokaisessa alaluvussa erikseen. Tämä aineisto koostuu alan 

tutkimuksista ja muista relevanteista raporteista sekä uutisista. 
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Aineiston analyysivaiheessa esiin nousi kysymys yleisten kirjastojen roolista 

digitaalisten musiikkiaineistojen tarjoajana. Musiikkikirjastoista ei kysytty 

kyselytutkimuksessa mitään, eikä myöskään haastatteluissa kirjastoja sivuttu kuin 

satunnaisesti. Musiikkikirjastojen rooli nousi esiin kahden ensimmäisen 

tutkimuskysymyksen vastausten yhteenvetoa kirjoittaessani. Siksi tätä kolmatta 

tutkimuskysymystä käsitellään ennen kaikkea aihetta koskevan 

kirjallisuuskatsauksen –joka oli väitöskirjan viimeinen tutkimusvaihe– keinoin. 

Koin yllätyksenä sen, että informaatiotutkimuksen koulutuksen saaneena en 

havainnut musiikkikirjastojen (kaventunutta) roolia aineiston tarjoajana aiemmin. 

Kirjaston roolin muutos on erittäin merkittävä digitaalisen musiikkiaineiston 

tarjonnan kokonaisuutta ajatellen. Aiheen tiimoilta etsin käsiini lopulta yhden 

musiikkikirjastoammattilaisen, jonka haastattelu oli aiheen käsittelyn kannalta 

luonnollisesti hyvin tärkeä. 

Kysely, haastattelut ja relevantit dokumentit muodostavat teoksen aineiston; 

tutkijana tehtäväni oli koota ne yhteen, kirjata tulokset ylös ja vetää niistä loogiset 

johtopäätökset. Tutkimus on yhteinen yritys, jossa jokaisella on roolinsa: tutkijalla, 

aiemmalla tutkimuksella, eri osapuolilla, yliopistokontekstilla ja myös valmiin 

lopputuloksen lukijalla. Yhtä päätekijää ilmiön syntymiselle tai tulkinnan 

muodostumiselle ei ole olemassa. Tässä mielessä väitöskirja muistuttaa 

musiikkiteosta. 

1.4 Väitöskirjan rakenne  

Tämä johdantoluvun jälkeen kuvaan luvussa 2 väitöskirjani tutkimusalueet yksi 

kerrallaan. Aluksi selvitän tekijänoikeuslain rakennetta ja historiaa sekä lain ja 

moraalin suhdetta. Käyn läpi tekijänoikeuslakia ja kollektiivihallinnointia kohtaan 

esitettyä kritiikkiä ja listaan tekijänoikeuslakiin läheisesti liittyviä lakipykäliä. 

Musiikkiteollisuuden rakennetta, historiaa ja ansaintalogiikoita kuvaan seuraavassa 

alaluvussa, jossa esitellään myös aiempia, etupäässä kotimaisia tutkimuksia 

musiikkialan ja yleisemmin luovien alojen tulomalleista. Luvun päättää 

digitaalisten musiikkiaineistojen saatavuutta koskevien lakipykälien ja erilaisten 

saatavuutta koskevien vaihtoehtojen esittely.  

Luku 3 tuo tiiviisti esille tämän tutkimuksen taustalla vaikuttavat viisi 

taustateoriaa. Nämä teoriat ovat Jürgen Habermasin tiedonintressejä koskeva teoria, 

Roman Jakobsonin klassinen kommunikaatiomalli, Lawrence Lessigin pathetic dot 

-teoria, Antonio Gramscin hegemoniateoria sekä John Rawlsin 

oikeudenmukaisuusteoria. Teoriat toimivat pohjana sille, mitä tässä tutkimuksessa 
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käsitellään. Toisin sanoen aineistoa arvioidaan näitä taustateorioita vasten. 

Erityisen tärkeään rooliin ne nousevat luvussa 8 (Pohdinta). Luvun 3 päätteeksi 

käyn läpi Laura Leppämäen tekijänoikeuden perusteluja koskevan mallin, jota 

käytän tulkintateoriana ensimmäiseen tutkimuskysymykseen liittyvän aineiston 

analyysissa. 

Luvussa 4 selostan tutkimukseni aineistonhankintamenetelmät ja -

analyysimenetelmät ja kokoan yhteen tutkimusaineiston keskeiset piirteet. Työni 

on laadullista eli kvalitatiivista tutkimusta, jossa pyritään ymmärtämään 

käsiteltävää ilmiötä kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi&Huttunen 1995, 174). 

Kokonaisvaltaisen näkemyksen muodostamisessa käytän hyväkseni 

aineistotriangulaatiota (haastattelut, kyselytutkimus ja dokumenttiaineistot), jonka 

avulla saan muodostettua kaikista tutkimuksen osa-alueista lopulta kattavan ja 

monipuolisen kuvan. (Eskola&Suoranta 1998, 69–70.)  

Luvut 5, 6 ja 7 sisältävät tämän väitöskirjan tulokset. Jokainen luku vastaa 

yhteen tutkimuskysymykseen ja vetää lopuksi yhteen tulosten keskeiset piirteet. 

Lukuohjeena mainittakoon, että edellä mainituissa luvuissa esiintyvät rinnakkain 

haastattelut, kyselyaineisto, eri tutkimusmateriaalit ja omat johtopäätökseni. Ensin 

analysoin tekijänoikeuslain perusteluja edellä mainitun Laura Leppämäen teorian 

avulla luvussa 5. Luvussa 6 jaan musiikkialan keskeiset ansaintalogiikat viiteen 

ryhmään Music Finlandin kehittelemää mallia soveltaen ja jatkokehittäen. Luvussa 

7 kuvaan ja analysoin kolme eri tapaa jakaa digitaalista musiikkia internetin 

välityksellä. 

Kaikista tutkimusalueista ja -kysymyksistä nostan luvussa 8 esiin kolme 

tulosten osa-aluetta, jotka näkemykseni mukaan ovat täysin keskeisiä kullakin osa-

alueella. Aluksi paneudun tarkemmin tekijänoikeuden keston osalta 

tekijänoikeuden käsittämiseen perintönä ja vertaan suoja-aikojen pituuksia tekijän 

ja tekijän jälkikasvun odote-elinaikoihin. Tämän jälkeen analysoin 

musiikkiteollisuuden tulojaon osuusien muutosta siirryttäessä analogisesta 

digitaaliseen aikakauteen. Kolmanneksi keskityn musiikkikirjastojen rooliin 

digitaalisen aineiston tarjoajana. Avaan näkemyksiäni työni tieteellisestä ja 

käytännön merkityksestä sekä jatkotutkimuksen mahdollisuuksista Pohdinta-luvun 

päätteeksi. Viimeinen ja yhdeksäs luku kokoaa yhteen kaikki väitöskirjan keskeiset 

teemat ja tulokset sekä osoittaa johtopäätöksiä ja toimintaehdotuksia, joita tulosten 

perusteella ehdotan käyttöön otettaviksi.  
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2 Tutkimusalueiden kuvaus  

2.1 Tekijänoikeuslaki  

Tähän lukuun on nostettu mukaan tutkimusaiheen kannalta keskeiset 

tekijänoikeutta koskevat lain kohdat, käsitteet, olemassa olevat käytännöt ja 

historiallisen kehityksen piirteet. Lukija voi halutessaan löytää lähdeluettelosta 

teoksia, jotka paneutuvat kuhunkin aiheeseen tarkemmin. 

2.1.1 Lain, oikeuden ja moraalin suhde  

Oikeusfilosofian peruskysymyksiin kuuluu oikeuden käsitteen määrittäminen. 

Yleisesti ottaen kaikki oikeus on ”kieltä, sosiaalinen käytäntö ja institutionalisoitu 

oppirakennelma”. (Alen-Savikko 2015b, 111.) Oikeuteen liittyy säädettyjen lakien 

lisäksi tietyt periaatteet ja ideat. Suomen oikeusfilosofinen pohja on 

oikeuspositivismissa, jossa painottuu säädetty laki, lainsäätäjän –eli Suomessa 

eduskunnan– tahdon ilmaus (Leppämäki 2009, 45). Oikeuspositivismissa laki 

katsotaan luomukseksi, joka on erillinen luonnonoikeudesta ja moraalisista 

kysymyksistä (Hietanen 2008, 28).  

Tekijänoikeuslaki kuten muutkin lait on politiikan ja poliittisen harkinnan 

tuloksena muotoutuva säätelykokonaisuus. Oeschin (2005, 375) mukaan ”kaikki 

lait perustuvat poliittiseen toimintaan ja syntyvät sen tuloksena”. Bruunin (2013) 

mukaan tekijänoikeuden globaalia kehitystä luonnehtii aihealueen vahva 

politisoituminen. Alen-Savikko pitää puolestaan tekijänoikeuden tarkastelun 

ongelmana sitä, että ”se mielletään usein kapeasti vain teknis-juridiseksi 

kysymykseksi” (2015a, 177). Tekijänoikeuden taustalla olevat poliittiset ideat ja 

periaatteet jäävät tällöin lain soveltamista koskevien ongelmien varjoon. 

Tekijänoikeuslaissa nämä lain sisältöä määrittävät ideat ja periaatteet (ja myös lain 

tarkoitus) jäävät eksplisiittisesti ilmaisematta, mikä ohjaa tekijänoikeudesta 

käytävää keskustelua juuri teknis-juridisen diskurssin suuntaan. Kivistön (2016, 3, 

15) mukaan tekijänoikeuskulttuurissa hallitsee kasuistinen ote, joka voi 

johtaa ”ylikäytännölliseen” lainoppiin, jossa yksittäiset ongelmat ovat keskiössä 

(ks. myös Pihlajarinne 2012, 383, 393, 395). Tämä sääntökeskeisyys jättää 

tekijänoikeuden taustatavoitteet ja yleiset periaatteet vähemmälle huomiolle. 

Esimerkiksi tekijänoikeuden rajoitukset sisältävät Kivistön mukaan 

taustaoletuksissaan ”erilaisia presumoituja intressiasetelmia”, joiden tuntemus on 
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Viljasen mukaan ”keskeinen edellytys yksittäisessä punnintatilanteessa” (Kivistö 

2016, 445–6). Kivistön mukaan suomalaisen tekijänoikeuden teoreettinen tausta 

on ”verrattain epämääräisesti artikuloitu” ja yleisten oppien 

periaateulottuvuus ”heikosti kehittynyt” tai ”ainakin riittämättömästi ilmaistu”. 

Tämän vuoksi on mielestäni syytä kiinnittää huomiota siihen, miten musiikkialalla 

tekijänoikeutta perustellaan ja mitkä perustelujen teoreettiset taustat ovat.  

Lion Zemerin mukaan tekijänoikeus on ”lähtökohtaisesti kiistanalainen käsite” 

muun muassa siksi, että ”edellytys oikeudenmukaisuudesta tekee siitä 

arvokäsitteen” (Kivistö 2016, 486). Klamin (2001, 1313) mukaan oikeudesta 

puhuttaessa on aina puhuttava myös arvoista ja moraalista. Tutkimukseni kannalta 

on siis hyödyllistä käydä tässä lyhyesti läpi moraalin ja oikeudenmukaisuuden 

merkitys lakien muodostumisessa.  

Ilkka Niiniluodon mukaan yhteiskunnan normijärjestelmistä tärkeimmät –laki 

ja moraali– edesauttavat oikeuden toteutumista. Niiniluodon mukaan lain ja 

moraalin suhde on kiistanalainen ja ajankohtainen aihe, ja oikeusfilosofiassa siitä 

on kiistelty vuosisatojen ajan. Kuten tunnettua, moraali sisältää käsityksen siitä, 

mikä on hyvää ja pahaa, oikeaa ja väärää. Moraaleja on monenlaisia, myös 

nimeämättömiä, siinä missä laki on aina säätäjän luomus ja niitä on käytössä vain 

yksi kerrallaan.  

Normatiivisen etiikan tehtävänä on kuvata systemaattisia perusteluja moraalin 

sisällöllisille periaatteille. Normatiivinen etiikka voidaan jakaa 1) utilitaristiseen 

hyötyetiikkaan eli seurausetiikkaan (keskeistä on tuottaa mahdollisimman paljon 

hyötyä mahdollisimman monelle), 2) aristoteeliseen hyve-etiikkaan (keskeistä ovat 

arvot ja niihin liittyvät, tavoiteltavat yksilölliset luonteenpiirteet) sekä 3) Kantin 

deontologiseen velvollisuusetiikkaan (jossa moraali on säännön seuraamista, 

vaikka se ei välttämättä edistäisi yleistä hyvää). Kiteytettynä utilitarismi keskittyy 

hyötyyn ja velvollisuusetiikka itse tekoon ja sen motiiveihin (Haaparanta & 

Niiniluoto 2016, 151–2).  

Koivunen ja Marsio (2006, 133) tulkitsevat, että kutakin normatiivisen etiikan 

alalajia kuvaa siihen liittyvä eetos, joka seurausetiikassa on hyöty, hyve-etiikassa 

vapaus ja velvollisuusetiikassa oikeus. Koivunen ja Marsio (2006, 45) kirjoittavat, 

että ”kulttuuripoliittiset valinnat muodostuvat erilaisiksi sen mukaan, johdetaanko 

eettinen perustelu hyve-etiikasta, velvollisuusetiikasta vai seurausetiikasta”. 

Koivusen ja Marsion mukaan seurausetiikan ulottuvuuksia ja lähestymistapoja ovat 

muun muassa henkisen omaisuuden suoja, kulttuuritoimialojen talous ja taiteen 

tuotteistaminen. Velvollisuusetiikkaan liittyy puolestaan mm. kulttuuristen 

oikeuksien toteutuminen, saatavuus ja osallisuus (Koivunen & Marsio 2006, 45). 
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Niiniluodon mukaan laki on vaikuttanut moraalin kehitykseen ja moraalin 

kehitys on vaikuttanut lakeihin. Hartia (1963) soveltaen Niiniluoto esittää neljä lain 

ja moraalin välisen vuorovaikutuksen aspektia, joista tässä keskeisin kuvaa lain ja 

moraalin sisällöllistä suhdetta. Kysymys kuuluu, onko lailla ja moraalilla 

sisällöllinen suhde eli pitääkö lain ja oikeusjärjestyksen adekvaatissa 

määritelmässä viitata moraaliin. Niiniluodon mukaan vastaukset jakaantuvat 

kahteen ääripäähän: 1) luonnonoikeuteen, jonka historiallisessa kehityksessä on 

edetty jumalan hallitsijalle antamista oikeuksista ihmisen luovuttamattomiin 

(perus)oikeuksiin, sekä 2) oikeuspositivismiin, jonka mukaan oikeus on 

tahdonvaraisesti säädeltyä, jolloin laki voi olla periaatteessa minkälainen tahansa. 

Jyrkkä oikeuspositivismi katsoo, että lakeja ei voi arvioida moraalin 

näkökulmasta. Tärkeämpää on sen sijaan laeista syntyvät seuraukset eli niistä 

yhteiskunnalle koituva hyöty. Suomessa oikeusfilosofian hallitseva suuntaus on 

juuri oikeuspositivismissa. Luonnonoikeudellinen traditio puolestaan katsoo, että 

moraalia ei voi jättää huomioimatta lakeja arvioitaessa eikä epäoikeudenmukainen 

laki edes ole laki. (Niiniluoto 2010, 93–102.) Tässä yhteydessä vedotaan usein 

kuuluisiin Olaus Petrin tuomarinohjeisiin: 

Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, se ei saata olla lakikaan: sen kohtuuden tähden, 

joka laissa on, se hyväksytään. Yhteisen kansan hyöty on paras laki: ja 

sentähden mikä havaitaan yhteiselle kansalle hyödylliseksi, se pidettäköön 

lakina, vaikka säädetyn lain sanat näyttäisivät toisin käskevän. 

Oikeuspositivismi on siis tällä hetkellä oikeusfilosofian hallitseva tulkintakehikko. 

Kuitenkin sitä vastaan on viime aikoina suunnattu runsaasti kritiikkiä. Niiniluodon 

mukaan oikeuspositivismin taustalle voidaan sijoittaa ”moraaliin ankkuroitu 

tunnistussääntö”, joka toimii legitiimin oikeusjärjestyksen pohjana. Esimerkkinä 

Niiniluoto mainitsee Hartin kehittelemän ”luonnonoikeuden vähimmäissisällön”, 

jonka mukaan oikeusjärjestyksen on turvattava ”ihmisen rajallisuuteen liittyviä 

minimiehtoja”. Nämä voitaneen tulkita yhdeksi ihmisen perusoikeuksien versioksi. 

Toinen jyrkkää oikeuspositivismia lieventävä teoria on Kaarlo Tuorin kriittinen 

oikeuspositivismi, jossa oikeus jaetaan 1) tahdonvaraisesti muutettavaan 

pintatasoon, 2) oikeuskulttuurin käytäntöihin ja 3) oikeuden syvätasolle kuuluviin 

ihmisoikeuksiin ja demokratian periaatteisiin. Niiniluoto (2010, 99) jatkaa 

moraalin ja lakien suhteesta seuraavasti: 

Oikeuspositivismin kriitikkoja myötäillen onkin tärkeä nähdä nämä kaksi 

järjestelmää keskinäisessä vuorovaikutuksessa, jonka myötä niiden välillä 
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vallitsee kohtuullinen sopusointu. Lakien säätäminen ja tuomarien 

ratkaisutoiminta ohjaavat ihmisten moraalikäsityksiä, mutta toisaalta 

moraaliset arvot ja niiden muutokset antavat perusteita lakien säätämiselle ja 

korjaamiselle. 

Niiniluoto (2010, 96) kirjoittaa, että mikäli ”lain olemassaolo ja moraalinen 

hyväksyttävyys ovat täysin erillisiä asioita, lain ja moraalinen sisällöllinen yhteys 

häviää”. Tällöin niiden yhtymäkohdat ovat puhtaasti satunnaisia. Niiniluodon 

mukaan lain ja moraalin identiteettikäsitys sisältää myös ongelmia, koska laki 

sisältää useita moraalisesti neutraaleja pykäliä ja koska on olemassa normatiivisia 

koodeja ja eettistä tuomiovaltaa, jotka eivät ole varsinaisia lakeja. Kuitenkin lain ja 

moraalin erillisyyskäsitys on kyseenalainen, koska esimerkiksi koko laissa säädetty 

rangaistusjärjestelmä on Niiniluodon mukaan moraalinen ratkaisu. 

2.1.2 Tekijänoikeuden historiaa  

Tekijänoikeuksien tarve nousi merkittävällä tavalla esiin kirjapainotaidon 

keksimisen myötä 1400-luvulla. Kirjapainoprivilegiot olivat tällöin käytännössä 

monopoleja, joilla kirjanpainajat saivat yksinoikeuden tiettyihin teoksiin. Suojan 

kohteena ei ollut luova työ, vaan kirjojen painamiseen tarvittavat investoinnit 

(Haarmann 2014, 5–6).  

Ensimmäinen tekijänoikeuslaki oli Englannin vuoden 1710 The Statute of 

Anne. Sen mukaan tekijänoikeus oli kirjailijoille eli tekijöille myönnettävä 

yksinoikeus. Tekijänoikeuden kesto rajattiin 14 vuoteen, jota jatkettiin 14 vuodella, 

mikäli tekijä oli vielä elossa. Vuonna 1787 Yhdysvaltojen perustuslakiin kirjattiin 

säännös, jossa tekijöille ja keksijöille annettiin määräaikainen yksinoikeus 

yhteiskunnan edun nimissä. Euroopassa puolestaan valistusfilosofit katsoivat, että 

tekijällä oli teokseensa luontainen omistusoikeus. Näkökulma oli lähtökohdiltaan 

täysin uudenlainen, ja Ranskan vallankumouksen jälkeinen tekijänoikeuslaki 

noudatti tätä uutta filosofiaa. (Haarmann 2014, 6–7.) Tekijänoikeuden 

myöhemmässä (eurooppalaisessa) kehityksessä on painottunut tämä 

tekijäkeskeisyys toisin kuin esimerkiksi patenttioikeudessa, jossa yhteiskunnan ja 

kansantalouden intressit ovat tärkeämpiä. Suomen ensimmäinen 

tekijänoikeusnormisto löytyy vuoden 1829 painoasetuksesta, jossa tekijänoikeuden 

kesto oli 25 vuotta tekijän kuolemasta. Vuonna 1865 kestoa pidennettiin 50 vuoteen. 

Voimassa oleva tekijänoikeuslakimme on säädetty vuonna 1961, mutta siihen on 

tehty myöhemmin useita korjauksia. (Haarmann 2014, 49.) 
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Jukka Liedeksen (2017, 11) mukaan tekijänoikeus ”muodostuu valtioiden 

kansallisesta suojasta, jota annetaan kansallisen lain mukaisesti”. Samalla 

tekijänoikeus sisältää vahvan kansainvälisen ulottuvuuden. Kansainvälisen 

tekijänoikeuslain merkittävin sopimus on Bernin yleissopimus kirjallisten ja 

taiteellisten teosten suojaamisesta vuodelta 1886. Sopimuksen piirissä on 167 

valtiota. Suomi liittyi sopimukseen vuonna 1928. Sopimuksessa päätettiin muun 

muassa vähimmäissuojasta, kansallisesta kohtelusta ja muotovaatimuksen 

kieltämisen periaatteesta. Sopimuksen ensimmäisen johdantokappaleen mukaisesti 

liittomaat haluavat ”kaikki samalla tavoin suojata mahdollisimman tehokkaasti ja 

yhdenmukaisesti tekijöiden oikeuksia heidän kirjallisiin ja taiteellisiin teoksiinsa”. 

(Liedes 2017, 18.) Bernin sopimuksen mukaan myös muista maista oleville 

teoksille on annettava sama suoja kuin kunkin maan sisällä luoduille teoksille, eli 

ulkomaisille teoksille tulee taata niin sanottu kansallinen kohtelu. Suojan tulee 

noudattaa sopimuksen ns. minimiehtoja ja vähimmäissuojaa, kuten 70 vuoden 

suoja-aikaa tekijän kuoleman jälkeen. Lähioikeuksien kannalta keskeinen on 

Rooman sopimus vuodelta 1961 (Suomi 1983). Siinä suojataan esiintyvien 

taiteilijoiden ja äänitteiden valmistajien oikeudet. Toinen äänitteiden valmistajia 

suojaava sopimus on Geneven sopimus vuodelta 1971, joka keskittyy luvattoman 

kopioinnin estämiseen. (Haarmann 2014, 12, 14.) 

Opetusministeriön mukaan nykypäivän keskeisimmät 

tekijänoikeussopimukset on tehty WIPOn alaisuudessa. YK:n alainen WIPO 

(World Intellectual Property Organisation, Maailman henkisen omaisuuden järjestö) 

perustettiin vuonna 1967. Vuoden 1996 WIPOn tekijänoikeussopimus sekä WIPOn 

esitys- ja äänitesopimus muokkasivat kansainvälistä tekijänoikeusajattelua 

digitaaliseen aikaan sopivammaksi. Suomi liittyi EU:n jäsenvaltiona sopimuksiin 

vuonna 2009. Vuonna 2016 sopimuksissa oli mukana 94 maata. Tekijänoikeuksia 

koskevia määräyksiä on mukana myös Maailman kauppajärjestön WTO:n 

perustamissopimuksessa vuodelta 1995. Sopimuksen liitteenä oleva niin sanottu 

TRIPS-sopimus vahvistaa oikeuksien maailmanlaajuista suojaa muun muassa 

digitaalisten hyödyntämistapojen suhteen. (minedu.fi/tekijänoikeudet) 

Lainsäädäntötyötä tehdään Euroopassa nykyisin ennen kaikkea Euroopan 

Unionin tasolla. Tekijänoikeuksia koskevia direktiivejä on tällä hetkellä kymmenen, 

ja jäsenmaiden on pantava direktiivit täytäntöön omassa lainsäädännössään. EU:n 

direktiivit määrittävät EU:n ja ETA-maiden kansallisen suojan. Suojan 

kansainvälinen ulottuvuus puolestaan määräytyy kansainvälisten sopimusten 

mukaisesti. (Liedes, 2017, 65.) Tällä hetkellä Euroopan unionissa ollaan 

parhaillaan säätämässä uutta DSM (Digital Single Market) -direktiiviä. Ehdotuksen 
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direktiivistä jätti Euroopan komissio vuonna 2016, ja sen tarkoituksena on uudistaa 

unionin digitaaliset sisämarkkinat. Direktiivillä on kolme keskeistä tavoitetta: 1) 

sisällön parempi valikoima ja saatavuus verkossa ja valtioiden rajojen yli, 2) 

paremmat tekijänoikeussäännöt koulutusta, kulttuuriperintöä ja vammaisten 

osallisuuden lisäämistä varten ja 3) reilummat ja kestävämmät markkinat luovan 

työn tekijöille, luovalle alalle ja lehdistölle. (Pääkkönen 2016, 3.) Euroopan unioni 

on julkistanut tekijänoikeuksia koskevia näkemyksiään myös niin sanotuissa 

vihreissä kirjoissa. Huomionarvoista on, että historiallisesti Pohjoismaat ovat 

tehneet vahvaa yhteistyötä tekijänoikeuslakeja laadittaessa. Erot eri Pohjoismaiden 

lakien kesken ovat kuitenkin nykyään kasvaneet (Haarmann 2014, 40). 

Tällä hetkellä suurin osa tekijänoikeuslain tuoreimmista avauksista tulee ennen 

kaikkea Yhdysvalloista. Manner-eurooppalaisella ja angloamerikkalaisella 

tekijänoikeusperinteellä on toisistaan poikkeavat kehityshistoriat: amerikkalaista 

voi kutsua copyright-perinteeksi ja manner-eurooppalaista droit d`auteur -

perinteeksi. Amerikkalainen perinne on enemmän varallisuusoikeuksia korostavaa. 

Amerikkalainen tekijänoikeus kehittyy tuomioistuinratkaisujen myötä, 

mannereurooppalainen tekijänoikeus on puolestaan säädännäisoikeutta. 

(Heikkinen 2014, 28.) Angloamerikkalaiset käytännöt vaikuttavat kuitenkin 

vahvasti myös Suomen lainsäädäntöön. Pihlajarinteen (2017, 1124) mukaan 

kansainvälisiä tekijänoikeussopimuksia (mm. Bernin yleissopimus) onkin 

käytetty ”siirrännäisten omaksumisen välineinä”. Globaalin kaupankäynnin myötä 

kansainväliset sopimukset näyttelevät suurta roolia tekijänoikeuslakien 

harmonisoimisessa erityisesti teollistuneissa maissa. Tämä on johtanut siihen, että 

eri mantereilla kysymyksenasettelut ovat tällä hetkellä hyvin samankaltaisia. 

(Leppämäki 2009, 44.)    Toisaalta länsimaisten tekijänoikeuslakien transplantointi 

maihin, joiden sosiaaliset normit eivät vastaa lakien taustakehystä, ovat 

aiheuttaneet ongelmia lakien   toimeenpanossa (ks. esim. Zhang & Bruun 2017). 

Suomessa tekijänoikeuteen liittyvät lakiehdotukset valmistelee ja alan 

kansainväliset neuvottelut hoitaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Ministeriön 

tehtävänä on edistää tekijänoikeusjärjestelmän toimivuutta, ja se myös hyväksyy 

tekijänoikeusjärjestöt sopimuslisenssijärjestöiksi. Tekijänoikeuden 

asiantuntijaelimenä toimii tekijänoikeusneuvosto, joka avustaa OKM:tä ja antaa 

lain soveltamisesta lausuntoja (Haarmann 2015, 50, lausunnoista ks. esim. Bruun 

2008).  

Mikko Välimäen (2004, 265–6) mukaan tekijänoikeuslainsäädäntö on 

laajentunut vuosien varrella monella eri tasolla: 
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Tekijänoikeuden laajuuden mittareina voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia 

kolmea kriteeriä: mikä on tekijänoikeuden kohde, mitkä oikeudet kuuluvat 

tekijänoikeuteen ja kuinka kauan tekijänoikeus on voimassa. Käytettiinpä mitä 

mittaria tahansa, tekijänoikeuden laajeneminen on tapahtunut historiallisesti 

yhä kiihtyvällä tahdilla. 

Samaan päätelmään on päätynyt myös muun muassa Pirkko Haarmann (2014, 46). 

Uuden toimintaympäristön sopeuttaminen vanhoihin käytäntöihin koskee 

tekijänoikeuksia yleisesti. Jääsaari (2015, 208–210) kysyy, miten tekijänoikeus, 

joka on syntynyt vuosikymmeniä ennen internetin keksimistä, voi ylipäätään olla 

validi ympäristössä, jossa teosten jakamisen käytännöt ovat hyvin erilaiset lain 

syntyaikoihin nähden? Tekijänoikeus ja tekijänoikeuslaki ovat syntyneet 

analogisena aikana ja niiden soveltaminen digitaaliseen toimintaympäristöön on 

osoittautunut hankalaksi. Haarmannin mukaan 1800- luvun lainsäätäjät eivät olleet 

kuulleetkaan tietoverkoista, eivätkä menneen maailman tilanteeseen kirjoitetut 

normit ”luontevasti sijoitu uuteen ympäristöön.” (Haarmann 2014, 47.) Wallgren 

(2014, 126) katsoo, että vaikka toimintaympäristön muutos on ollut 

kokonaisvaltaista, lain kokonaisuudistusta ei ole tehty, minkä vuoksi laki ei ole 

enää selkeä ja sen luettavuus on vaikeutunut. Wallgrenin mukaan ”täysin erilaisessa 

toimintaympäristössä syntyneiden säännösten soveltuvuus nykyisessä 

digitaalisessa ja globaalissa maailmassa ei kaikilta osin ole ongelmatonta” 

(Wallgren 2014, 126). 

2.1.3 Immateriaalioikeuksien rakenne  

Immateriaalioikeudet voidaan jakaa teollisoikeuksiin ja tekijänoikeuksiin. 

Tekijänoikeudet voidaan puolestaan jakaa kahteen osa-alueeseen, taloudellisiin ja 

moraalisiin oikeuksiin. Taloudelliset tekijänoikeudet suojaavat tekijän 

ansaintamahdollisuuksia ja moraaliset tekijänoikeudet tekijän kunniaa ja 

persoonallisuutta. (minedu.fi/tekijänoikeudet) 

Taloudelliset oikeudet antavat tekijälle yksinoikeuden määrätä teoksen 

kappaleen valmistamisesta eli kopion tekemisestä sekä yleisön saataville 

saattamisesta. Myös moraaliset oikeudet voidaan jakaa kahteen osaa: 

respektioikeuteen ja isyysoikeuteen. Vaikka taloudellisista oikeuksista luopuisi, 

nämä jäävät tekijälle. Isyysoikeuden mukaan tekijän nimi on tuotava esille hyvän 

tavan mukaisesti, ja respektioikeus suojaa teosta sen loukkaavalta käytöltä. 

(Haarmann 2014.) 
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Tekijänoikeuksiin kuuluu osana myös niin sanotut lähioikeudet. Lähioikeudet 

eivät suojaa teosta vaan ”muuta suoritusta”, eikä niihin kuulu itsenäisyyden ja 

omaperäisyyden vaatimusta. Musiikin kannalta olennaisia lähioikeuksia ovat 

esittävän taiteilijan ja äänitteen tuottajan oikeudet. 

Tekijän- ja teollisoikeuksien näkeminen yhtenä kokonaisuutena on herättänyt 

kritiikkiä. Esimerkiksi Richard Stallmanin mukaan ei ole olemassa mitään 

yhtenäistä henkistä omaisuutta (engl. intellectual property), vaan saman 

kattotermin alle on liitetty hyvin erilaisia säädösten kohteita, kuten patentteja, 

tuotemerkkejä ja tekijänoikeuksia. Stallmanin mukaan näillä ei ole mitään 

tekemistä toistensa kanssa ja niiden historiallinen perusta on toisistaan täysin 

erillinen. Lisäksi kukin laki on suunniteltu erikseen, ja ne kattavat aivan erilaisia 

toiminnallisia alueita. Niiden nostamat yhteiskuntapoliittiset pohdinnat ovat 

Stallmanin mukaan toisistaan täysin riippumattomia. Esimerkiksi patentti ja 

tekijänoikeus eroavat toisistaan oikeuden automaattisuuden, ideoiden kattavuuden, 

oikeuksien keston ja monopolin absoluuttisuuden suhteen. (Stallman 2002, 97–8.) 

2.1.4 Tekijänoikeuden tarkoitus  

Immateriaalioikeudet mahdollistavat luovaa taloutta, siinä toteutuvaa ansio- ja 

yritystoimintaa. Haarmannin mukaan immateriaalioikeuksien tavoitteena on 

edistää luovaa toimintaa kannustamalla ja palkitsemalla tekijöitä (Haarmann 2014, 

40). Tekijänoikeus antaa teoksen tekijälle mahdollisuuden neuvotella teoksen 

käytön ehdoista. Tekijä saa näin palkkion siitä, että hänen luovaa työtään käytetään. 

Musiikkituottajien asemaa turvataan lähioikeuksilla, mikä tukee investointeja ja 

kaupankäyntiä. Tekijänoikeuksien katsotaan lisäävän musiikin tuotantoa, mikä luo 

pohjaa kulttuurin ja yhteiskunnan kehitykselle. Wallgrenin (2014, 129) mukaan 

aineettomia oikeuksia koskevalla lainsäädännöllä kannustetaan luovaan työhön ja 

luodaan edellytyksiä investointeihin, mutta samalla uusien käyttötapojen 

kehittäminen tulisi kuitenkin mahdollistaa:  

Uusia käyttö- ja jakelumahdollisuuksia tulisi kyetä edistämään, mutta toisaalta 

tulisi kyetä takaamaan tekijöille kohtuullinen korvaus ja riittävät 

mahdollisuudet oikeuksiensa suojaamiseksi. Näiden osittain ristiriitaisten 

näkökulmien ja tarpeiden yhteensovittaminen on tämänhetkisessä 

toimintaympäristössä yksi suurimmista haasteista.  

Tekijänoikeuden tarkoituksena on siis tukea taiteen ja tieteen kehitystä. 

Merkillepantavaa on, että tekijänoikeuslaissa itsessään ei kuitenkaan 
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eksplisiittisesti ilmaista lain tarkoitusta, toisin kuin esimerkiksi yhteishallinnointia 

koskevassa laissa tehdään. Mikko Välimäen (2004, 265–6) mukaan 

tekijänoikeuslainsäädännöstä ei käy ilmi, mihin laeilla pyritään. Välimäki 

peräänkuuluttaa taustaoletusten selkeää ja eksplisiittistä ilmaisua ja lain 

tarkoituksen kuvaamista itse laissa.   

Laura Leppämäen (2006, 29–31) mukaan tekijänoikeus on ennen kaikkea 

taloudellisen kasvun väline, jonka perimmäinen tehtävä ei niinkään ole taiteen 

edistäminen. Leppämäki huomauttaa, että tekijänoikeus on ennen kaikkea 

länsimaisen kulttuurin piirre. Tutkimuksessa olisi hänen mukaansa hedelmällistä 

huomioida myös muiden kulttuurien käsitykset muun muassa tekijästä, 

luovuudesta ja teknologian tasosta. Lawrence Lessigin mukaan tekijänoikeudesta 

on tullut niin laaja, että tekemisen mahdollistamisen sijaan se päinvastoin rajoittaa 

luovuutta (Christensen et al., 2007, 23:06). On myös esitetty, että nykyisen 70 

vuoden suoja-ajan lyhentäminen ei vaikuttaisi mitenkään luovan työn 

kokonaismäärään, ja että suoja-aikojen pidennyksiä on tehty lähinnä suuryritysten 

intressien, ei tekijöiden etujen suojelemiseksi (Piraattipuolue). Haarmannin 

mukaan luotettavia mittareita sen tutkimiseen, lisäävätkö tekijöiden 

immateriaalioikeudelliset yksinoikeuslait kulttuurituotantoa vai eivät, ei ylipäätään 

ole olemassa. Asian mittaaminen on mahdoton tehtävä. Koska tekijänoikeuksia ei 

rekisteröidä, on Haarmannin mukaan tekijänoikeuslainsäädäntöä 

valmisteltaessa ”kiinnitetty huomiota siihen, mikä on tekijänoikeuden merkitys 

kansantaloudelle”. (Haarmann 2014, 41.) Koska tekijänoikeuden osuus kaupasta ja 

teollisuudesta on yhä suurempi, vahvoja tekijänoikeuksia voidaan perustella 

esimerkiksi sen kasvavalla merkityksellä kansainväliselle kaupankäynnille. 

Kajanojan (2006) mukaan talouden tehtävä on myös aineettomien tarpeiden 

tyydyttäminen. Tästä syystä tutkimusmittarien valinta edellyttää niitä koskevia 

arvovalintoja. Kajanojan mukaan tavoitteena pitäisi olla löytää ”mittari, joka vastaa 

tavallisen kansalaisen käsitystä hyvinvoinnista.” (Kajanoja 2006.) Tällainen mittari 

voisi löytyä hyvinvointitaloustieteen puolelta.  

Hyvinvointitaloustiede on taloustieteen alalaji, jonka keinoin pyritään 

saavuttamaan mahdollisimman korkea sosiaalisen hyvinvoinnin taso. Tavoitteena 

on siis maksimoida koko yhteiskunnan hyöty. Talouskasvu on vielä nykyäänkin 

yksi keskeisimmistä indikaattoreista (ellei keskeisin), jolla harjoitetun politiikan 

onnistumista arvioidaan. Taloudellista menestystä on kuitenkin hankalaa sovittaa 

asioihin, joita on hyvin vaikeaa tai mahdotonta mitata rahassa.  

Kajanojan (2006) mukaan 1700-luvulla markkinayhteiskunnan merkitys ja sen 

toimintatavat tuotannossa ja tavaranvaihdossa kasvoivat. Samalla ennennäkemätön 
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talouskasvu sai määräävän paikan hyvinvoinnin ymmärtämisessä. Tätä 

hyvinvointia mitataan bruttokansantuotteella (BKT). Kajanojan mukaan BKT –ja 

myös sen myöhemmät parannelmat– ohittavat ”ihmisoikeudet, demokratian, 

osallistumisen ja monet vuorovaikutukseen ja sosiaalisen yhteisön laatuun liittyvät 

asiat”. (Kajanoja 2006.) Toimenpiteiden vaikutuksia hyvinvointiin tulisikin 

arvioida laajasti ymmärrettynä hyvän elämän, ei pelkän talouden tai tehokkuuden 

kannalta. Kajanojan mukaan hyvinvoinnin mittaamisen painopiste on siirtymässä 

aineellisesta vauraudesta elämän merkityksellisyyteen, ihmissuhteiden 

arvostamiseen ja huono-osaisuuden välttämiseen. Kajanojan mukaan 

hyvinvointikeskusteluissa on päädytty usein siihen, että taloudellisesti 

kehittyneissä maissa paras peruste hyvinvoinnin kuvaamiseen on huonojen 

olosuhteiden välttäminen. Kajanojan mukaan huono-osaisuus on ”erityisen pätevä 

hyvinvoinnin mittari”. Mitä vähemmän yhteiskunnassa on huono-osaisia, sitä 

paremmin voidaan. Tätä samaa hyvinvoivan yhteiskunnan piirrettä painottaa myös 

teorialuvussa käsiteltävä John Rawlsin oikeudenmukaisuusteoria. 

Hyvinvointitaloustieteessä bruttokansantuotteen kritiikki on synnyttänyt niin 

sanotut sosiaali-indikaattorit, joilla hyvinvointia mitataan. Kajanojan mukaan 

autonomia eli elämänhallinta ja terveys ovat toimineet indikaattoreiden pohjana. 

Perimmäisinä kriteereinä toimivat myös yksilöiden edellytykset osallistua yhteisön 

toimintaan ja vuorovaikutukseen. Samalla etäännytään liberalistisesta ajattelusta, 

jossa yksilön käytössä olevat resurssit toimivat hyvinvoinnin pohjana. Uusissa 

indikaattoreissa otetaan huomioon muun muassa köyhimpien toimeentulo sekä 

sosiaaliturva. Sari Karttusen (2010) mukaan indikaattoreiden käyttö on lisääntynyt 

huomattavasti kulttuurin merkityksen analysoinnissa viime vuosikymmeninä. 

Tavoitteena on mitata kulttuurin laajaulotteisia sosiaalisia vaikutuksia politiikan 

tueksi monella eri indikaattorilla. Toisaalta Ilkka Niiniluoto (2013, 201–2) näkee, 

että ”uusia indeksejä voi arvostella siitä, että niiden osana olevia suureita on vaikea 

mitata ja niiden yhdistäminen edellyttää arvosidonnaisia painokertoimia”.   

Hyvinvointia voidaan tutkia tekemällä onnellisuus- tai 

tyytyväisyystutkimuksia, joissa luotetaan ihmisten omaan kykyyn arvioida omaa 

hyvinvointiaan. Kajanojan mukaan näiden tutkimusten tulosten (esim. Diener & 

Biswas-Diener 2002; Islam & Clark 2002) vertaaminen bruttokansantuotteeseen 

kertoo, että taloudellisesti kehittyneissä maissa, kuten Suomessa, viime 

vuosikymmenien talouskasvu on lisännyt subjektiivista hyvinvointia vain vähän. 

Kajanojan mukaan tämä tukee teoriaa, jossa perustarpeiden tyydyttämisen jälkeen 

bruttokansantuotteen kasvu ei enää entiseen tapaa lisää ihmisten hyvinvointia. 
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2.1.5 Tekijänoikeuden kohde ja kesto  

Tekijänoikeuden kohteena on teos, kuten kaunokirjallinen teos, sävellysteos tai 

valokuvateos (Tekijänoikeuslaki 2015/607 1§). Teoksen luoja on aina ihminen eikä 

esimerkiksi yritys (Tekijänoikeuslaki 2015/607 7§). Laki ei suojaa ideoita tai 

ajatuksia tai vaikkapa tieteellistä teoriaa, vaan sen sijaan teoksen ilmiasua, 

toteutustapaa. Usein sanotaan, että tekijänoikeus on muodon suojaa. Kuten sanottu, 

tekijänoikeuslaki antaa teoksen luoneelle henkilölle taloudellisen yksinoikeuden 

määrätä teoksen käytöstä eli uusien kappaleiden valmistamisesta ja teoksen 

saattamisesta yleisön saataviin. Lain pääperiaate on, että tekijän tulee saada teoksen 

käytöstä korvaus. (minedu.fi/tekijänoikeudet) Yleisön saataville saattaminen voi 

tarkoittaa esimerkiksi yleisölle välittämistä tietoverkon kautta tai fyysisten 

teoskappaleiden levittämistä. (Tekijänoikeuslaki 2015/607 2§.) 

Teoksen tulee olla itsenäinen ja omaperäinen, eli teoksen tulee suojaa 

saadakseen ylittää teoskynnys. Tekijänoikeus tulee voimaan teoskynnyksen 

ylittäneelle teokselle automaattisesti eikä se vaadi rekisteröintiä, toisin kuin 

esimerkiksi patenttilainsäädännössä.   (Haarmann 2014, 53.) Tekijänoikeus suojaa 

myös jälkiperäisteoksia eli käännöksiä, muunnelmia ja kokoomateoksia. 

(Tekijänoikeuslaki 2015/607.) 

Tekijänoikeus on voimassa, kunnes 70 vuotta on kulunut tekijän 

kuolinvuodesta (Tekijänoikeuslaki 2015/607 43§). Jos teoksen luomiseen 

osallistuu useampi henkilö, tekijänoikeus on yhteinen. Olennaisin ero tekijän- ja 

lähioikeuksien välillä on suojan kesto, joka esimerkiksi äänitteissä on 

lähioikeuksien osalta 70 vuotta tekijän kuolinvuoden sijaan teoksen 

julkaisemisvuodesta. Taloudelliset ja moraaliset oikeudet koskevat myös 

lähioikeuksia. (Tekijänoikeuslaki 2005/821 5. luku.) 

2.1.6 Tekijänoikeuden rajoitukset  

Tekijänoikeutta rajoitetaan laissa lukuisin eri tavoin. Tekijänoikeuslain toinen luku 

on nimeltään ”Tekijänoikeuden rajoitukset ja säännökset sopimuslisenssistä”, ja 

sen lakipykälien sisältö vaikuttaa sekä musiikintekijöiden ansaintalogiikoihin sekä 

digitaalisten musiikkiaineistojen saatavuuteen. 

Julkistetuista teoksista saa valmistaa yksityiseen käyttöön ”muutaman 

kappaleen”. Toisin sanoen esimerkiksi CD:n voi kopioida omaan tai ystävän 

käyttöön. Yksityisestä kopioinnista maksetaan tekijöille hyvitysmaksua, jota 

koskeva lainsäädäntö ja käytäntö on muuttunut viime vuosina huomattavasti. 
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Yleisistä kirjastoista voi lainata sekä fyysisiä että digitaalisia musiikkiteoksia, 

jolloin tekijällä on oikeus lainauskorvaukseen (Tekijänoikeuslaki 2015/607, 19§). 

Sekä lainauskorvaukseen että hyvitysmaksuun palataan myöhemmin uudelleen. 

(Tekijänoikeuslaki 2005/821.) 

Yleisölle avoin kirjasto saa valmistaa kokoelmissaan olevista teoksista 

kappaleita aineiston säilyttämistä ja säilyvyyden turvaamista varten. Kappaleita saa 

myös lainata yleisölle, mikäli teosta ei ole kaupallisten levityksen kautta saatavilla. 

Erittäin mielenkiintoisesti vapaakappalekirjastoilla on oikeus ”valmistaa 

kokoelmiinsa liitettäviksi kappaleita tietoverkoissa yleisön saataviin saatetuista 

teoksista”. 16d§:n mukaan sopimuslisenssin nojalla aineistoa voi välittää yleisölle. 

(Tekijänoikeuslaki 2015/607, 16a–d§.) 

Kivistön (2016, 478) mukaan ”tekijänoikeuden rajoitukset vaikuttavat 

oikeutusten aineellisen alaan, mutta niitä säädettäessä rajankäyntiä tehdään 

markkinoiden ja markkinamekanismin ulkopuolelle jätettävien 

hyödyntämistilanteiden välillä. Paine lakipositivismin väljentämiseen rajoitusten ja 

poikkeusten määrittelemisessä ja soveltamisessa on yksi 2010-luvun keskeisistä 

teemoista”. Kolin (2014, 189) mukaan tekijänoikeusjärjestelmä ylipäätään sisältää 

suojelumekanismin, joka synnyttää julkisen alueen, jonka koko vaihtelee eri 

aikoina ja maiden välillä. Kolin mukaan kansainväliset konventiot ”antavat 

allekirjoittaneille valtioille oikeuden paljon laajempiin poikkeuksiin ja rajoituksiin 

kuin vaikkapa Suomen lainsäädäntö”. (Koli 2014, 182.) 

2.1.7 Tekijänoikeusrikkomus ja -rikos  

Tekijänoikeuden loukkaukset voidaan jakaa kahteen ryhmään, rikkomuksiin ja 

rikoksiin. Tekijänoikeusrikkomuksesta tuomitaan sakkorangaistus, jonka lisäksi 

tekijä voi joutua maksamaan hyvitystä ja vahingonkorvausta sekä menettää 

tietokoneensa hävitettäväksi. (Tekijänoikeuslaki 2015/607, 56a§.) Teleoperaattorit 

voidaan velvoittaa luovuttamaan sellaisen henkilön yhteystiedot, joka saattaa 

yleisön saataville tekijänoikeuden alaista materiaalia ilman tekijän suostumusta. 

Yleisön saataville saattaminen voidaan tuomioistuimen määräyksestä keskeyttää. 

Tekijänoikeuksia koskevat sanktiot pätevät myös lähioikeuksiin. Riita- ja 

hakemusasioita hoitaa markkinaoikeus, rikosasioita käräjäoikeus. 

(Tekijänoikeuslaki 2015/607.) 

Tekijänoikeusrikoksesta puolestaan määrätään rikoslaissa (Rikoslaki 39/1889 

49. luku 1§). Rikoksen tulee ”aiheuttaa huomattavaa haittaa tai vahinkoa oikeuden 

haltijalle”. Vankeutta tekijänoikeusrikoksesta voi saada enintään kaksi vuotta. 
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Syyteoikeus musiikin laittomassa yleisölle saataviin saattamisessa on 

oikeudenhaltijalla, eli kyseessä on niin sanottu asianomistajarikos. Erittäin tärkeän 

yleisen edun sitä vaatiessa myös yleinen syyttäjä voi nostaa kanteen. (Haarmann 

2014, 148–9.) Mikäli teos on suojattu teknisellä toimenpiteellä, sitä ei saa kiertää, 

eikä keinoja tähän valmistaa tai levittää. Teosten metadataa ei myöskään saa poistaa 

tai muuttaa ilman oikeudenhaltijan lupaa. (Tekijänoikeuslaki 2015/607 56e–56f§.) 

Merkittävä yritys tekijänoikeusrikosta ja -rikkomusta koskevan lainsäädännön 

muuttamiseksi oli paljon keskustelua aiheuttanut kansalaisaloite Järkeä 

tekijänoikeuslakiin (2013) (kts. esim. Mylly 2013). Aloitteen tavoitteena oli 

muuttaa olemassa olevaa lainsäädäntöä verkkovalvonnan ja vahingonkorvausten 

osalta. Käytännössä tavoitteena oli kumota vuoden 2005 Lex Karpela, jossa 

tekijänoikeusrikkomus muutettiin rikokseksi, vaikka tiedostoja jaettaisiin ei-

ansiotarkoituksessa. Piratismia ja vertaisverkkojakamista käsitellään laajemmin 

luvussa 3.3.6 (Vertaisverkot ja piratismi).  

2.1.8 Muut tekijänoikeuteen liittyvät lait  

Tekijänoikeuslain 29 pykälän mukaan tekijänoikeuden luovutusta koskeva 

kohtuuton sopimusehto voidaan jättää ottamatta huomioon (Tekijänoikeuslaki 

2015/607 29§). Tämä tekijänoikeuslain kohta on merkityksellinen 

levytyssopimusten reiluutta käsiteltäessä. Lain sanatarkan muotoilun 

mukaan ”tekijän tekijänoikeuden luovutuksesta tekemän sopimuksen ehto on alalla 

vallitsevan hyvän sopimustavan vastaisella tavalla tai muutoin kohtuuton tai sen 

soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella tai se voidaan 

jättää huomioon ottamatta.”  (Tekijänoikeuslaki 2015/607 29§.) Kohtuullisuutta 

määriteltäessä huomioon otetaan muun muassa osapuolten asema sopimusta 

tehtäessä. Työsopimuksessa sovitun tekijänoikeuden luovutuksen kohtuuttoman 

ehdon sovittelusta säädetään puolestaan työsopimuslaissa (Työsopimuslaki 

2001/55 10. luku 2§.) 

Musiikintekijöiden ansaintalogiikoiden kannalta yksi merkittävä lain kirjain on 

tuloverolain 52§, jonka mukaan aineettomaan oikeuteen perustuvaa tuloa 

verotetaan lähtökohtaisesti ansiotulona. Tämä laki on merkityksellinen 

käsiteltäessä tekijöiden mahdollisuutta tilittää tekijänoikeuskorvaukset tekijän 

itsensä omistamalle yritykselle. Perintönä saatua tekijänoikeustuloa verotetaan 

puolestaan pääomatulona. (Tuloverolaki 1992/1535.) 

Laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista (1494/2016) määrää, että 

oikeudenhaltija voi valita yhteishallinnointiorganisaation mistä tahansa EU–maasta. 
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Lain 35 §:n mukaan oikeudenhaltijoiden tulee saada oikeuksien 

käytöstä ”asianmukainen korvaus” ja korvausoikeuksien hintojen on 

oltava ”kohtuullisia”. Kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon muun 

muassa ”oikeuksien käytön taloudellinen arvo liiketoiminnassa teosten ja muiden 

suojan kohteiden käytön laajuus ja luonne huomioon ottaen”. (Laki 

tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista 14494/2016, 35§.) 

2.1.9 Kollektiivihallinnointi  

Kuhlbergin ja Castrenin (2014, 10) mukaan kollektiivihallinnointi on "toimintaa, 

jossa tekijänoikeusjärjestöt hallinnoivat oikeuksia niiden haltijoiden puolesta." 

Tämä tekijänoikeusjärjestöjen toiminta sisältää monia erilaisia tehtäviä. 

Tekijänoikeusjärjestöt muun muassa myöntävät lisenssejä teosten käyttöön, 

seuraavat teosten käyttöä, hallinnoivat tekijänoikeustuloja ja suorittavat 

tuloutuksen oikeuksien haltijoille. Järjestöt tarjoavat palveluja sekä 

oikeudenhaltijoille että oikeuksilla suojatun materiaalin käyttäjille, kuten 

radiokanaville, partureille ja keikkajärjestäjille. (Kuhlberg & Castren 2014.) 

Kollektiivihallinnoinnin tehtävänä on siis oikeuksien välittäminen markkinoille, 

markkinoiden toiminnan edesauttaminen saatavuutta parantamalla sekä luovan 

työn tekemiseen keskittymisen mahdollistaminen (Kivistö 2013, 1245). 

Musiikkialan tekijänoikeusjärjestöt ovat Suomessa Teosto ja Gramex. Teosto 

edustaa musiikintekijöitä eli säveltäjiä, sanoittajia ja sovittajia sekä 

musiikkikustantajia. Gramex puolestaan edustaa esiintyviä artisteja ja levy-yhtiöitä. 

Kollektiivihallinnoinnin tehtäviin kuuluu teosten käyttämisestä maksettavien 

korvausten periminen ja tilittäminen. Kollektiivihallinnoinnin lähtökohta on 

taloudellinen, mutta sen tosiasiallisen tason määrittävät sosiaaliset ja poliittiset 

seikat, jotka sisältävät myös yhteiskunnan kannanoton oikeuksien sisältöön 

(Kivistö 2013, 1240). Tekijänoikeuslain mukaan ”lain säännöksiä sovelletaan 

tietyn alan tekijöiden teosten käyttämisestä käyttäjän ja OKM:n hyväksymän, 

lukuisia tämän alan Suomessa käytettyjen teosten tekijöitä edustavan järjestön 

välillä”. (Tekijänoikeuslaki 2015/607, 26§.) Tekijänoikeusjärjestö on 

tekijänoikeuslain mukaan ”oikeutettu edustamaan myös muita saman alan teosten 

tekijöitä.” Kyseessä on niin sanottu laajennettu kollektiivinen käyttölupa eli 

sopimuslisenssijärjestelmä. Esimerkiksi musiikkia soittavan radiokanavan olisi 

mahdotonta tai ainakin äärimmäisen epäkäytännöllistä neuvotella jokaisen 

säveltäjän, levy-yhtiön ja kustantajan kanssa erikseen ja yksitellen soittoa 

koskevista korvauksista. Avainsana on transaktiokustannukset, jotka saadaan 
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pidettyä pieninä kollektiivisen neuvottelun avulla. Kollektiivihallinnointi tuo 

järjestelmään tehokkuutta. Käytännössä sopimuslisenssijärjestelmä tarkoittaa sitä, 

että esimerkiksi Teosto voi antaa luvan ja periä maksun myös sellaisen teoksen 

käytöstä, joiden oikeudenhaltijoiden kanssa Teostolla ei ole sopimusta. Tällöin 

kyseessä on niin sanottu pakkolisenssi. Teosto on luovuttanut osan 

tallentamisoikeuksien valvonnasta NCB:lle (Nordisk Copyright Bureau). 

Ulkomaisten sisarjärjestöjen kanssa tekijänoikeusjärjestöillä on 

vastavuoroisuussopimuksia, joiden perusteella ne valvovat ulkomaisten järjestöjen 

asiakkaiden oikeuksia Suomessa. Tekijänoikeusjärjestöt myös tilittävät ulkomailta 

kertyvät korvaukset omille asiakkailleen. Kollektiivihallinnoinnin tunnusomainen 

piirre on Kivistön (2013, 1241) mukaan solidaarisuus, koska käytännössä 

kollektiivin sisällä tapahtuu tulonsiirtoja vahvemmilta osapuolilta heikommille. 

Kollektiivihallinnointi neutralisoikin ainakin osittain teosten välistä kilpailua.  

Pönnin ja Tuomolan (2003, 67) mukaan ”Teosto myöntää käyttöoikeuksia 

tekijöiden ja kustantajien puolesta samoin käyttöehdoin kaikille käyttäjille”. 

Samalla Teosto myös edistää suomalaista säveltaidetta. Teosto voi käyttää 

keräämistään korvauksista 10 prosenttia suomalaisen musiikin edistämiseen, 

tehtävä, jossa ”varojen kohdennuksessa ilmenee kulttuuripoliittisia piirteitä”. Tämä 

Teoston tekemä kulttuurityö vähentää valtion tarvetta tukea suomalaista 

musiikkikulttuuria. Samaan aikaan on muistettava, että vuoden 2003 arvion 

mukaan tekijänoikeusjärjestöjen rahaliikenteestä jopa noin 80 prosenttia on 

kansainvälisten monialayritysten eri haarojen sisäistä rahaliikennettä (Pönni & 

Tuomola 2003, 71). 

Tekijänoikeusprofessori Tuomas Mylly kirjoittaa, että tekijänoikeusjärjestöt 

voivat kerätä tekijänoikeuslain perusteella maksuja, jotka he määrittelevät itse. 

Hinta määräytyy neuvotteluissa tekijänoikeusjärjestön ja käyttäjän, kuten 

Taksiliiton, välillä.  Myllyn mukaan maksujen "perusteiden summittaisuus ja 

mahdollisuus käyttää kerättyjä varoja hallintoon tai yleisiin tarkoituksiin tekee 

tästäkin järjestelmästä eräänlaisen julkisesti perustetun mutta yksityisesti 

hallinnoidun ja kontrolloidun verotusjärjestelmän”. (Mylly 2007, 136.) 

Huomionarvoista on, että esimerkiksi Teoston asiakas luovuttaa kaikkien 

teostensa, vanhojen ja uusien, esittämis- ja tallentamisoikeudet Teostolle. 

Itsehallinnointia on viime vuosina pyritty lisäämään tekijöiden ja 

tekijänoikeusjärjestöjen välisissä asiakassopimuksissa. Martti Kivistön (2013, 

1234–1255) mukaan kollektiivihallinnointi on "oikeudellinen ja sosiaalinen 

konstruktio, joka modernisoituessaankin kantaa mukanaan omia 

rationaalisuuskäsityksiään ja taustasitoumuksiaan". Näiden käsitysten ja 
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sitoumusten analysoinnin sijaan Kivistö on kiinnostunut enemmän 

tekijänoikeuksien haltijoiden ja tekijänoikeusjärjestöjen välisestä perussuhteesta ja 

sen sisällöstä sekä tasapainosta. Tämä perussuhde tarkoittaa käytännössä sitä, 

kuinka paljon tekijöillä tulisi olla määräysvaltaa omien teostensa käytön suhteen 

suhteessa tekijänoikeusjärjestöjen valtaan. Kivistön mukaan perussuhteessa 

asettuvat vastakkain yksilönvapaus ja kollektiivinen tahto. Kivistö huomauttaa, että 

omalle ajallemme tyypillinen tekijöiden itsemääräämisoikeuden korostuminen ei 

ole uusi ilmiö, vaan päinvastoin se on ollut mukana systeemin arvioimisessa koko 

kollektiivihallinnoinnin historian ajan. Se, miten tilanne on eri aikoina ratkaistu, on 

perustunut eritoten rationalisoituun käsitykseen siitä, miten tekijä voi yksilönä 

toimia markkinoilla. Kivistö kirjoittaa (2013): 

Teknologisesta kehityksestä aiheutunut massamarkkinoiden lisääntyminen 

johti 1970-luvulta lähtien tulevaisuudenkuvaan, jossa kollektiivihallinto 

nähtiin järkevimmäksi ratkaisuksi sekä toteuttaa tekijän yksinoikeuksia että 

varmistaa oikeuksien saatavuutta markkinoille ja edistää muita yleisen edun 

päämääriä. Digitaaliteknologian seurauksena kehitys kääntyi 1990-luvulta 

alkaen kohti yksilöllisyyttä, kun toiveet asetettiin DRM-ratkaisujen avulla 

privatisoituvaan oikeuksien hallinnointiin. Nyt 2010-luvulla näyttää siltä, että 

kollektiivihallinnolla on sittenkin roolinsa myös digitaalisilla markkinoilla ja 

että perussuhteen tasapaino päivitetään jälleen kerran vastaamaan uusia 

olosuhteita. 

Kivistön (2013, 1234–1255) mukaan kollektiivihallinnoinnin kautta "tekijöiden 

määräysvalta omien oikeuksiensa käyttämiseen muuttuu osittain epäsuoraksi". 

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tekijä ei voi itse päättää, millä radiokanavalla 

musiikkiteos soi ja kuinka paljon korvauksia tekijän tulee yhdestä soittokerrasta 

saada. Kivistön mukaan ”sekä oikeuskäytännössä että oikeuskirjallisuudessa on 

katsottu, että tekijä on heikomman osapuolen asemassa yhtäältä suhteessa omaan 

järjestöönsä ja toisaalta suhteessa teosten käyttäjiin” (Kivistö 2013, 1251). Kivistön 

(2013, 1244) mukaan kilpailuoikeudellisten piirteiden lisääntyminen voi muuttaa 

tekijänoikeusjärjestelmän sisäistä tasapainoa ”tuomalla siihen impulsseja, jotka 

kororstavat oikeuksien hallinnoinnin yksilöllisiä piirteitä ja saattavat johtaa 

kollektiivisten elementtien vähittäiseen korvautumiseen oikeudenhaltijakohtaisilla 

painotuksilla.” Miha ́ly Ficsoria seuraten Kivistö ajattelee, että oikeuksien 

"yksinoikeudellinen luonne" voi kollektiivihallinnoinnissakin säilyä, jos olosuhteet 

ovat oikeat ja kollektiivisuus ”kohtuullista". Korvausten tilittäminen perustuu 

individuaalisen korvauksen periaatteeseen, eli korvaukset maksetaan niille 
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tekijöille, joiden teoksia käytetään. Myös kollektiivisia korvauksia on olemassa, 

kuten edellä mainittu hyvitysmaksu, josta kaksi kolmasosaa tilitetään 

kollektiivisesti. (Haarmann 2014, 161.) 

Juuri itsehallinnoinnin ja kollektiivihallinnoinnin suhde on 

tekijänoikeuslakikeskustelussa uudelleenjärjestelyn kohteena. Koska Euroopassa 

on tekijänoikeuden kunkin osa-alueen kohdalla vain yksi tekijänoikeusjärjestö per 

valtio, EU:n tuomioistuin on ratkaisuissaan usein katsonut järjestöjen olevan 

tosiasiallisesti määräävässä markkina-asemassa sekä käyttäjiin että 

oikeudenhaltijoihin nähden. (Haarmann 2014, 28–9.) Kilpailu- ja kuluttajavirasto 

(Kuhlberg & Castren 2014) on tarkastellut vuonna 2014 tekijänoikeusjärjestöjen 

asemaa kilpailupoliittiselta kannalta. Tavoitteena on ollut tehostaa kilpailua 

erityisesti kotimarkkinoilla. KKV:n raportissa painotetaan tekijänoikeusjärjestöjen 

ja teosten käyttäjien suhdetta, ei niinkään järjestöjen ja tekijöiden suhdetta. 

Musiikkialalta tarkastelussa olivat mukana molemmat kotimaiset 

tekijänoikeusjärjestöt, Teosto ja Gramex.  

Kilpailu- ja kuluttajaviraston raportista käy ilmi, että tekijänoikeuskorvausten 

suuruus määräytyy tekijänoikeusjärjestöjen ja tekijänoikeuksilla suojatun 

materiaalin käyttäjien välisissä neuvotteluissa. Korvauksien hintaa ei siis säädellä 

laissa. Hinnoitteluratkaisut syntyvät neuvottelemalla eivätkä hinnoitteluperusteet 

ole julkisia, jolloin vain sopimusosapuolet tietävät ne. Tästä syystä toimijat eivät 

pysty vertaamaan sovellettavaa hintatasoa muihin toimijoihin tai julkiseen 

toimijaan. Hinnoitteluperusteet ovat ”moninaisia ja läpinäkymättömiä”. (KKV 

2014, 25, 37.) Lisäksi korvaustasojen määritteleminen on hankalaa vasta 

syntymässä olevien markkinoiden tapauksessa, koska sopimusosapuolilla ei ole 

tarvittavaa intressiä sopimuksen tekemiseen. Yritysten kannalta riskit voivat ylittää 

markkinapotentiaalin, eikä oikeudenomistajille vähäinen käyttö lupaa merkittäviä 

tekijänoikeustuloja. (KKV 2014, 27.)  

Kilpailuneuvoston näkemyksen mukaan Teostolla ja Gramexilla 

on ”tosiasiallinen monopoli säveltaiteen tekijänoikeuksien hallinnoissa Suomessa” 

(KKV  2014, 32). Tämä määräävä asema on sekä teosten tekijäasiakkaisiin että 

teosten käyttäjiin nähden. Lisenssineuvotteluissa vallitsee raportin mukaan 

neuvotteluvoiman epätasapaino tekijänoikeusjärjestöjen monopoliaseman takia. 

Tämä saattaa vaikeuttaa uusien, innovatiivisten keksintöjen syntymistä, koska 

potentiaalinen käyttäjä ei välttämättä pysty arvioimaan hintoja, koska 

hinnoitteluperusteet eivät ole läpinäkyviä eikä niitä voi verrata kilpailijoihin. Tältä 

osin kentällä vallitsee niin sanottu "informaation epäsymmetria". (KKV 2014, 32–

3.) 
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Raportti käsittelee myös tekijänoikeuksien luovutuksen laajuutta ja 

luovutuksen eksklusiivisuutta. Tekijänoikeusjärjestöjen vaatimaa kaikkien 

oikeuksien luovuttamista edellyttävän sopimusehdon ja 

eksklusiivisuuslausekkeiden kilpailuoikeudellista hyväksyttävyyttä ei ole raportin 

mukaan arvioitu suomalaisessa oikeuskäytännössä. (KKV 2014, 34.) EU-tasolla 

edellistä on kuitenkin arvioitu useaan kertaan. Kuuden vuoden sopimusaikaa on 

pidetty liian sitovana 1970- luvulla Saksassa. 

Keskiössä on niin sanottu kohtuuttoman sopimusehdon asettaminen 

määräävässä markkina-asemassa. Vuonna 2002 Daft Punk - päätöksessä todettiin, 

että "itsehallinnoinnin kieltäminen voi olla määräävän markkina-aseman 

väärinkäyttöä sikäli kuin kieltäytymisen takana ei ole poikkeuksellisia ja 

perusteltuja syitä. Tekijänoikeusjärjestö ei saa asettaa tekijäasiakkailleen 

rajoituksia, jotka eivät ole ehdottoman välttämättömiä”. Tekijänoikeuksien 

luovutuksen laajuutta ja eksklusiivisuutta on raportin mukaan "arvioitava 

välttämättömyyden ja kohtuullisuuden näkökulmasta". On katsottava edut ja haitat, 

jolloin oikeuksien haltijoille jäisi mahdollisimman paljon päätäntävaltaa, mutta 

toisaalta oikeuksien hallinnoinnilla tulisi olla tehokkaat edellytykset. 

Tekijänoikeuslaki ei sinänsä edellytä yksinoikeutta, eikä se velvoita käyttäjiä 

hakemaan lisenssiä juuri tekijänoikeusjärjestöiltä. (KKV 2014, 34–5.)  

Raportti (KKV 2014, 36–7) kiteyttää tekijänoikeusjärjestelmän edut ja niihin 

liittyvät ehdot seuraavasti:  

Pitkällä aikavälillä tekijänoikeusjärjestelmälle ominaiset tehokkuushyödyt 

toteutuvat ainoastaan, jos tekijät järjestelmän avulla saavat kattavamman 

korvauksen oikeuksiensa käytöstä kuin tekemällä itse teostensa käytöstä 

maksettavia korvauksia koskevat sopimukset. Lisäedellytyksenä 

tehokkuusetujen toteutumiselle on materiaalin laajamittaisempi 

hyödyntäminen verrattuna yksittäiseen sopimiseen ja tästä laajamittaisesta 

hyödyntämisestä kuluttajille viime kädessä välittyvät hyödyt laajempaan 

tuotevalikoiman ja ylipäätään tehokkaamman kilpailun muodossa 

lopputuotemarkkinoilla. 

2.2 Ansaintalogiikat  

Samoin kuin edellisessä tekijänoikeuslakia käsittelevässä alaluvussa, myös tässä 

musiikkiteollisuuden ansaintalogiikoiden keskeisiä käsitteitä ja käytäntöjä 

koskevassa alaluvussa pitäydytään vain kaikkein olennaisimmissa tiedoissa. Tämä 
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koskee erityisesti musiikkiteollisuuden historiaa, johon lukija voi tutustua 

tarkemmin lukemalla esimerkiksi Pekka Gronowin ja Ilpo Saunion ”Äänilevyn 

historia” –teoksen. 

2.2.1 Arvoketju ja -verkosto, arvokuilu ja ansaintalogiikka  

Arvoketju tarkoittaa prosessia, joka liittyy jonkin tuotteen valmistamiseen tai 

palvelun tarjoamiseen. Arvoketjulla voidaan kuvata eri vaiheita ja osapuolia, joita 

tarvitaan esimerkiksi musiikkiteoksen tekemiseen ja sen välittämiseen kuulijalle. 

Huomionarvoista on, että arvoketjun eri toimijoiden välillä voi vallita joko 

arvoketjusynergia tai intressiristiriita, tai molemmat yhtä aikaa. Musiikkialalla 

synergiaa tarvitaan esimerkiksi suoratoiston mahdollisimman helpon käytön 

mahdollistamisessa, mutta samalla tulojen jako-osuudet voivat aiheuttaa 

erimielisyyttä eri intressiryhmien välillä. Ääniteteollisuudessa arvoketjun alkupää 

on musiikin luomisessa, teosten säveltämisessä, ja loppupää teosten jakelussa 

kuluttajille esimerkiksi suoratoistopalvelun kautta. (Pönni & Tuomola, 2003, 21.)  

Pönni ja Tuomola (2003, 21–23) jakavat musiikin arvoketjun neljään 

vaiheeseen: 1) luomiseen, 2) esittämis- ja kehittämisvaiheeseen, 3) tuottamis- ja 

pakkaamisvaiheeseen sekä 4) markkinointi- ja jakeluvaiheeseen. Tässä voi ottaa 

huomioon myös luomista edeltävän 0) julkisen ja yksityisen koulutuksen, mutta se 

ei ole ennakkoehto musiikin luomiselle ja tuottamiselle. Suomessa musiikkialan 

tilastoja keräävä Music Finland laskee koulutuksen musiikkialan kokonaisarvoon 

mukaan (esim. Music Finland 2013, 2014). Arvoketjun jokaisessa vaiheessa voi 

olla mukana lukuisia eri toimijoita. Vaikka musiikin arvoketju on lyhentynyt 

digitaalisuuden myötä, Kivistön (2016, VI) mukaan musiikkialalla on 

yleensä ”otettu annettuna, että tekijällä ei ole käytettävissään kaupallistamiseen 

tarvittavia pääomia, joten teoksen vie markkinoille joku muu kuin hän itse”. Näin 

esimerkiksi markkinointiin voi osallistua tekijän lisäksi levy-yhtiö ja muut toimijat.  

Arvoketjun lisäksi digitaalisia liiketoimintamalleja ja ansaintalogiikkoja 

voidaan analysoida arvoverkoston käsitteen avulla. Kun arvoketjun 

toimintalogiikkaa määrittää lopputuote, jonka tuotantoprosessi on lineaarinen ja 

jonka tuottamisessa jokaisella toimijalla on oma määrätty paikkansa, 

arvoverkostossa arvo puolestaan tuotetaan yhdessä eri toimijoiden kesken (Peppard 

& Rylander 2006, 6–7). Esimerkiksi musiikkialan voi katsoa muuttuneen 

ajattelutavaltaan, ansaintalogiikoiden ja toimijoiden kulttuurin osalta 

palveluliiketoiminnaksi entisen tuotantokeskeisen ajatusmallin sijaan (Santala et al. 

2012, 5). Keskiössä on tänä päivänä levyjen tuottamisen ja äänitteiden omistamisen 
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sijaan esimerkiksi artistitarinat ja käyttäjien musiikkikokemukset, joita musiikin 

arvoverkosto(je)n jäsenet pyrkivät yhdessä vahvistamaan. Santalan et al:n (2012, 

5) mukaan alan toimijat ”erikoistuvat näiden ekosysteemien sisällä verkoston 

tarpeiden ja toimintakulttuurien mukaisesti”.  

Digitaalista sisällönjakelua voi analysoida myös liiketoimintaekosysteemin 

käsitteen kautta (ks. Argillander et al. 2012). Ekosysteemissä yritysten 

menestyminen riippuu myös muiden samassa ekosysteemissä toimivien yritysten 

menestymisestä, vaikka yritykset eivät olisikaan suorassa liikesuhteessa toistensa 

kanssa. Ekosysteemiin kuuluvien yritysten tulee huomioida ekosysteemin 

monimuotoinen toimintaympäristö ja olla vuorovaikutuksessa muiden alan 

toimijoiden kanssa. Perinteisen arvoketjun sijaan digitaalisessa ekosysteemissä 

sisällöntuottaja voi esimerkiksi valita, onko hän itse suoraan yhteydessä kuluttajaan 

vai tekeekö sen muiden kanavien kautta. 

Arvokuilu on ilmiö, jossa kuluttajan maksama hinta ei jakaudu tasaisesti tai 

reilusti arvoketjun eri osapuolten välillä. Arvokuilu voi esiintyä esimerkiksi 

vaateteollisuudessa loppuhinnasta saatujen tulojen jaon epäsuhtana valmistuksen, 

markkinoinnin ja myynnin välillä. Musiikin kohdalla tämä tarkoittaa etupäässä 

tilannetta, jossa internetin digitaalisen sisällön kulutuksen generoimat tulot 

kasautuvat etupäässä alustapalveluille, eivätkä sisällöntuottajille eli heille, jotka 

luovat musiikkia tai investoivat sen tekemiseen.  

Ari Ahonen (2002, 31) määrittää ansaintalogiikan yksinkertaistettuna tavaksi, 

periaatteeksi tai logiikaksi, jolla yritys rahastaa asiakkaitaan. Ansaintalogiikka 

kuvaa sitä, mistä tuotteesta tai palvelusta rahaa pyydetään ja miten 

tuotteen/palvelun hinta asetetaan. Pönni ja Tuomola (2003, 26) kuvaavat 

ansaintalogiikan mallin avulla virtoja, "joita pitkin kuluttajilta kertyy varoja 

musiikkitoimialalle ja sitä, miten nämä varat jakautuvat musiikin eri toimijoiden 

kesken". Mallin vaiheet ovat samoja kuin arvoketjussa, mutta suunta on toisin päin 

eli kuluttajalta musiikintekijälle. 

Ahosen mukaan perinteisillä teollisuusaloilla valmistettiin tuotteita, joita 

asiakkaiden tiedettiin haluavan. Niitä myytiin lopulta kilpailun ja kysyntäjouston 

rajoissa mahdollisimman korkeaan hintaan. Perinteisillä palvelualoilla asetelma 

monimutkaistui, koska hinnan asettaminen osoittautui hankalammaksi. Internet-

palveluissa tilanne on Ahosen mukaan monimutkaistunut lisää, koska asiakkaat 

ovat tottuneet saamaan kaiken ilmaiseksi (katso myös mm. Christensen et al. 2007, 

37:20).  

Musiikkialalla laiton lataaminen muodosti pitkään merkittävän osan musiikin 

digitaalisesta kulutuksesta, koska laillisten palvelujen kehitys oli hidasta. Robert 
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Levinen mukaan piratismi onkin tehnyt maksamisesta vapaaehtoista, ja tämän 

myötä digitaalisten hyödykkeiden hinta on nykyisin nolla (Levine 2011, 3, ks. myös 

Chastan 2007, 37:20). Toisaalta Smith ja Telang (2016, 37) muistuttavat, että jos 

uuden kopion luomisen marginaalikustannus on nolla, jokainen ihminen on 

potentiaalinen asiakas. Nykymallissa musiikkia on saatavissa internetistä 

ilmaiseksi myös laillisesti ennen kaikkea siten, että kuluttaja suostuu kuuntelemaan 

kappaleiden välissä mainoksia. Muitakin ilmaisen malleja on olemassa. (Ahonen 

2002, 31.) Waldgogelin (2012, 339) mukaan digitalisaatio on vaikuttanut sekä 

kysyntään, marginaalikustannuksiin että kiinteisiin kustannuksiin. Kysyntä on 

laskenut sekä laittomien että ilmaisten vaihtoehtojen vuoksi. 

Marginaalikustannukset ovat puolestaan laskeneet käytännössä nollaan. 

Musiikkialan kiinteät kustannukset ovat myös laskeneet muun muassa 

studiolaitteiden hintojen radikaalin laskun myötä. 

2.2.2 Keinotekoinen niukkuus  

Toisinaan väitetään, että tekijänoikeuslaki synnyttää niin sanottua keinotekoista 

niukkuutta. Esimerkiksi Laura Leppämäen (2006, 41) mukaan ”niukkuus ei ole 

luonnollinen vaan keinotekoinen asia tekijänoikeudessa. Lainsäädäntö luo 

niukkuutta”. Martti Kivistön termein ”hyödyntämisprivilegion myöntäessään laki 

luo keinotekoista niukkuutta ja mahdollistaa näin kysyntää vastaavan vaihtoarvon 

privilegion käyttämisen tuloksille”. (Kivistö 2016, 479.) 

Niukkuus on klassisen taloustieteen keskeisiä termejä. Taloustiede voidaankin 

määritellä "niukkojen resurssien kohdentumisen tutkimiseksi" (Pohjola et al. 2006, 

233). Taloustiede tutkii taloudellisten toimijoiden käyttäytymistä, taloudellisia 

ilmiöitä, kuten hyödykkeiden kulutusta ja tuotantoa. Fyysisessä maailmassa nämä 

hyödykkeet ovat rajallisia. Esimerkiksi Fender Stratocaster -kitaroita on olemassa 

vain tietty määrä. Jos Stratojen tilauskäyrät kääntyisivät eksponentiaaliseen 

nousuun ja kitaroiden valmistus kiihtyisi, ääritilanteessa maailmasta loppuisivat 

ainakin tilapäisesti puut, joista olisi sahattu ja vuoltu kitaroiden runkoja. Fyysinen 

maailma on rajallinen. Maapallo on niukka. 

Digitaalinen maailma sen sijaan ei ole. On mahdollista rakentaa Fenderin 

klassikkomallista digitaalinen kopio, jota voi soittaa lähes samaan tapaan kuin 

fyysistä versiota tietokoneen ja ohjelmiston avulla. Näitä digitaalisia soittimia 

voidaan valmistaa ja myydä loputtomasti äärettömiä määriä. Tällaista digitaalista 

soitinta ohjaavan algoritmin monistaminen ja siirtäminen on käytännössä ilmaista. 

Chris Andersonin (2006, 160) mukaan klassisen taloustieteen keskeiset 
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niukkuuden toiminnot, valmistuksen ja jakelun marginaalikustannukset, lähenevät 

nollaa pitkän hännän markkinoilla. Digitaalinen maailma on täten tietyssä mielessä 

runsaudensarvi eikä niukkuudella ole siellä merkitystä kuten fyysisessä, 

analogisessa maailmassa. Jos annan sinulle lahjaksi koodaamani digitaalisen 

soittimen, sellainen jää myös minulle enkä näin menetä mitään lahjoittaessani 

sinulle täysin omaani vastaavan soittimen. 

Kuitenkaan digitaalisia soittimia harvemmin jaetaan netissä ilmaiseksi, 

ainakaan ammattimaisten yritysten valmistamina (poikkeuksia on lukuisia). 

Tuotteiden, kuten soittimien, tekijät elävät niukassa reaalimaailmassa, jossa 

fyysisistä hyödykkeistä pitää maksaa rahaa. Useat yritykset myyvätkin digitaalisia 

soittimiaan kovaan hintaan, ja suojaavat ne vapaalta jakamiselta erilaisilla Digital 

Rights Management –suojakeinoilla. Algoritmien ympärille luodaan keinotekoista 

niukkuutta, jotta usein kalliit tuotteiden suunnittelu- ja kehityskulut saadaan 

katettua. Yritysten tehtävänä on myös tuottaa osakkeenomistajilleen voittoa. 

Samalla tavoin taideteosten luojien, musiikkialalla musiikintekijöiden, tulisi saada 

työstään, digitaalisesta musiikista, heille kuuluva palkkio. Mediatutkija Matteo 

Pasquinelli puhuukin ”digitalistisesta utopiasta” (tässä Toivanen & Venäläinen 

2015, 38), jossa tieto syntyy ja liikkuu energiaa kuluttamatta. Pasquinellin mukaan 

ongelma on se, että tällöin digitaalisen tuotannon materiaaliset ja biologiset 

rakenteet jäävät huomioimatta. Tässä tilanteessa ilmaiseksi jaettavan digitaalisen 

materiaalin tuotanto jäisi vain heille, joiden toimeentulo olisi jo muuten turvattu, 

kuten harrastelijoille tai vapaaherroille. Tietotuotteiden kehityskulut ovat korkeita 

ja tuotantokustannukset matalia (Hamister & Braunscheidel 2013, 15).  

Teosten monistamista ja jakamista yritetään estää, vaikka tai koska se on 

ilmaista. Luodaan keinotekoista niukkuutta. Tero Vadenin (2007, 47) mukaan 

keinoja on kahdenlaisia: 1) teknologian huonontaminen DRM- suojakeinojen 

avulla (esim. CD-levyjen kopiosuojat, salasanat) ja 2) teknologian 

toimintaympäristöön vaikuttaminen (esim. vertaisverkkojakamisen 

kriminalisoiminen, asennemuokkaus). Vadenin (2007, 47) mukaan "elokuva- ja 

musiikkijätit vaativat ”piratismia” kuriin, ikään kuin teknologiset innovaatiot eivät 

koskaan aiemmin olisi saattaneet kokonaisia elinkeinoaloja tarpeettomiksi." 

Esimerkiksi internetin välityksellä jaettu musiikki on vähentänyt fyysisten 

tallenteiden kuten CD-levyjen valmistamisen tarvetta. 

Kun levy-yhtiöt vaativat piratismia kuriin, syy on luonnollisesti taloudellinen. 

Levy-yhtiöillä ja musiikintekijöillä on tekijänoikeus tuottamaansa ja tekemäänsä 

musiikkiin. Vapaa tiedostonjako ei tuo suoria tuloja kummallekaan teoksen 

valmistukseen osallistuneelle osapuolelle, joten loogisesti tiedostonjakoa yritetään 
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estää ja kuluttajat ohjata laillisten, maksullisten tai mainosrahoilla toimivien 

palvelujen pariin. Vapaata tiedostonjakoa pyritään myös estämään 

asennekasvatuksen, oikeusjuttujen ja korvausvaatimusten keinoin. 

Keinotekoista niukkuutta luodaan taloudellisten päämäärien saavuttamiseksi. 

Sen avulla tuetaan vakiintuneita bisnesmalleja ja analogisen ajan ansaintalogiikoita. 

Smith ja Telang (2016, 13–4) listaavat viisi muutosta, joita digitaaliteknologia on 

tuonut niukkuuden ja viihdeteollisuuden suhteeseen: 1) rajattomien jakelukanavien 

kehitys, 2) piraattiverkostot, jotka poistavat niukkuuden, 3) tuotantovälineiden 

halpeneminen (kaikki tuottavat), 4) uusien jakajien nousu ja 5) (big) datan käyttö 

uuden niukkuuden eli asiakkaiden huomion tavoittamisessa. Mielenkiinto 

kiinnittyy tässä erityisesti siihen, että kaikkien tuottaessa (ja potentiaalisesti myös 

jakaessa) niukkuus onkin siirtynyt kulutustavarasta kuluttajaan, kuluttajan käytössä 

olevaan aikaan ja tietoon kuluttajan kulutuspreferensseistä (Smith&Telang 2016, 

75). Herkko Hietasen (2008, 141) mukaan ihmisten aika, työpanos, huomio ja 

tietämys ovat niukkoja ja sellaisina myös pysyvät. Kilpailu kuluttajan ajasta ei ole 

tulevaisuudessa vähenemään päin. 

Vertaisverkoissa musiikkia voidaan kopioida kuuntelijalta toiselle, 

käytännössä ilmaiseksi. Chris Anderson (2009, 136–139) kirjoittaa, että 

tällainen ”rahan katoamisen” prosessi on traumaattinen niille, jotka kärsivät 

arvonlaskusta myyntitulojen menetyksen kautta. Kulutustuotteita poistuu 

markkinoilta, markkinatalouden piiristä. ”Rahan katoamista" on tapahtunut myös 

toisilla liiketoiminnan alueilla, kuten tietosanakirjojen kustantamisessa. Wikipedia 

on käytännössä romuttanut fyysisten tietosanakirjojen painamisen. Tässä 

prosessissa arvo ei kuitenkaan katoa, vaan "se jakautuu uudelleen tavoilla, joita ei 

aina voi mitata dollareissa ja senteissä" (Anderson 2009, 136). Anderson väittää, 

että Wikipedia on kutistanut tietokirjallisuuden mitattavissa olevan arvon eli suorat 

myyntitulot, mutta hyötyä, eli kasvaneita kollektiivisia tietojamme ja niistä 

koituvia etuja (eli väestöä, joka tietää enemmän ja toimii sen mukaan) ei 

yksinkertaisesti aina pystytä mittaamaan. (Anderson 2009, 139.) Samaan 

ajatukseen on päätynyt väitöskirjassaan Herkko Hietanen. Hietasen mukaan 

luovien hyödykkeiden (creative goods) nollaan painuneen markkina-arvon ei 

pitäisi katsoa heijastavan niiden täyttä sosiaalista arvoa. Sosiaalinen asema, 

ideologiat ja arvot ovat kaikki osa "jakamistaloutta", jossa arvonmääritys on 

hankalaa tai mahdotonta. (Hietanen 2008, 17.) Hietanen jatkaa, että jos haluamme 

saada selville, mikä malli toimisi parhaiten, meidän täytyy pystyä arvioimaan ja 

mittaamaan olosuhteita. Hietasen mukaan toimintamallit tulee perustella datan, ei 

moraalin keinoin. 
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Musiikkibisnekseen sovellettuna kysymys voisi kuulua, onko musiikin 

ilmaisuuden hyötyjä yhteiskunnalle mahdollista mitata, ja jos on, niin miten ja 

millä kriteereillä. Ovatko ihmiset esimerkiksi kokonaisuutena onnellisempia, kun 

kaikki maailman musiikki on saatavilla ilmaiseksi? Jos ovat, miten mitataan siitä 

yhteiskunnalle koituva hyöty? Onko taloudellinen tehokkuus tärkeintä, kenties 

hukkamateriaalin minimointi, ehkä toimivat tekijänoikeusmarkkinat? 

Informaatiotutkimuksen näkökulmasta analogia löytyy kirjastojen hyödyn tai 

vaikuttavuuden arvioinnista eli siitä, ovatko yleiset kirjastot yhteiskunnan kannalta 

hyödyllisiä? Jos yhteiskunnan hyöty vapaan jakamisen kautta kasvaa, miten 

musiikintekijät (ja levy-yhtiöt) pitäisi palkita tästä saavutuksesta. 

Hyödyn lisäksi myös muita näkökohtia voidaan nostaa etualalle. Yksi 

vaihtoehdoista on juuri moraali ja oikeudenmukaisuus. Eben Moglen (2003) pitää 

moraalittomana sitä, että ihmisiä jätetään tiedon ja taiteen ulkopuolelle, vaikka 

materiaali olisi samaan hintaan käytössä kaikilla. Myös John Gilmore on samoilla 

linjoilla: "We have invented the technology to eliminate scarcity, but we are 

deliberately throwing it away to benefit those who profit from scarcity." (Lessig 

2001, 265). Bruunin (2009, 71) mukaan aineeton omaisuus ”ei katoa alkuperäiseltä 

omistajalta vaihdon prosessissa, mikä itse asiassa tekee koko vaihdon käsitteestä 

hieman erikoisen – kyse on pikemmin tiedosta osalliseksi päästämisen ehdoista”.  

Rasmus Fleischer (2009, 84–85) jakaa tekijänoikeuskeskustelun osapuolet 

karkeasti konservatiiveihin ja markkinaliberaaleihin. Markkinaliberalistit ylistävät 

digitalisointia ja uskovat ”uusiin liiketoimintamalleihin”, joiden toivotaan antavan 

pääsyn kaikkeen musiikkiin, ilman yksikkökustannuksia. Markkinaliberaalien leiri 

sisältää Fleischerin mallissa myös ”sosialistisesti orientoituneita vähemmistöjä”, 

jotka kannattavat digitaalisen kirjaston perustamista. Konservatiivit puolestaan 

laskevat tekijänoikeuden ihmisoikeudeksi, joka on verkossa yhtä pätevä kuin 

reaalimaailmassa. Fleischerin mukaan konservatiivit katsovat musiikkiteollisuuden 

olevan oikeutettu tiettyyn myyntitasoon, ja jos sinne ei päästä, vaaditaan valtiota 

luomaan niukkuutta. Ahto Apajalahden (2010, 58) mukaan väite ”Ilmaisen kanssa 

ei voi kilpailla ” tuntuu olleen lähes uskonnollinen dogma osalle 

tiedostonjakamisen vastustajista. Apajalahden mukaan on selvää, että Spotifyn 

kaltaiset palvelut voivat kilpailla laittoman tiedostonjakamisen kanssa. Toisaalta 

Veikko Halttunen (2016, 62) väittää, että erityisesti nuorempien kuluttajien 

kiinnostus  

digitaalisiin sisältöihin ei välttämättä näy halukkuutena maksaa näistä 

sisällöistä. Yhtenä syynä voidaan pitää piratismia sen eri muodoissaan, mutta 
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koko ilmiötä tämä ei selitä. Toisena selityksenä tutkimuksessa esitettiin, että 

digitaalisen aikakauden kuluttajien käyttäytyminen perustuu muuttuneisiin 

asenteisiin ja etiikkaan, jotka ovat erityisen tyypillisiä uudelle sukupolvelle. 

Digitaalista kirjastoa kannattavat ryhmät puolestaan hokevat, että 

informaatio ”haluaa olla ilmaista”. Samalla tämän Steward Brandin lanseeraaman 

lentävän lauseen toinen puoli unohtuu (lisäksi unohtuu se, ettei informaatio ole 

tiedostava subjekti, joten omaa tahtoa sillä ei ole). Brandin kuuluisa teoreema 

kuuluu näin: 

Yhtäältä informaatio haluaa olla kallista, koska se on niin arvokasta. Oikea 

informaatio oikeassa paikassa yksinkertaisesti muuttaa elämän. Toisaalta 

informaatio haluaa olla ilmaista, koska sen jakelun hinta laskee kaiken aikaa. 

Niinpä nämä kaksi sotivat keskenään. 

Tämä kuuluisa toteamus on täysin paralleeli luvussa 2.3.3 esiin nousevan YK:n 

ihmisoikeusjulistuksen artiklan 27. kanssa. Molemmissa ristiriita on jälleen siinä, 

että teosten tekijät ansaitsevat palkkion, samalla kun kuluttajat tai kansalaiset 

tarvitsevat pääsyn teoksiin. Miten nämä asiat voidaan yhdistää? 

2.2.3 Musiikkiteollisuuden historiaa  

1800-luvun lopulle saakka musiikkiteollisuus oli ollut musiikin kustantamisen 

teollisuutta, mikä tarkoitti nuottien painamista ja niiden myymistä. Ihmiset ostivat 

nuotteja ja esittivät teoksia itse. Yksittäisiä nuotteja saatettiin myydä jopa kaksi 

miljoonaa kappaletta. Venäjän vallan aikana Suomessa 1800-luvun alusta lähtien 

tietyillä kustantajilla oli privilegioita nuottien painamiseen. Länsimaissa 

nuottikustannus oli suuren mittakaavan liiketoimintaa jo 1800-luvun puolivälissä. 

Varsinainen nuottikustannuksen kulta-aika oli vuosisadan loppupuoli, jolloin 

äänilevy ei ollut vielä vallannut markkinoita. Nuottien painaminen oli käytännössä 

ainoa tapa monistaa musiikkiteoksia. 1850-luvun puolivälin jälkeen 

tekijänoikeussopimuksissa alettiin nähdä rojaltisopimuksia, tätä ennen kustantajat 

olivat hankkineet materiaalin käyttöönsä suhteellisen pienellä kertakorvauksella. 

(Kurkela 2009, 61–63.)  

Musiikkiteollisuuden dominoivaksi sektoriksi nousi 1900-luvulla 

ääniteteollisuus, joka syntyi fonografin (ja myöhemmin gramofonin) keksimisen 

myötä. Päämyyntiartikkeliksi nousivat nimenomaan levyt, eivät enää nuotit ja 

soittimet. Rojaltien kerääminen nousi päärooliin levy-yhtiöiden menestymisen 
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kannalta, kun radion keksiminen vuonna 1923 laski äänilevyjen myyntiä 

muutamaksi vuodeksi. (Smith & Telang 2016, 18–23.) Suomeen äänilevy rantautui 

toden teolla vasta 1920-luvulla (Kurkela 2009, 97).  

Vuonna 1962 Yhdysvaltojen myyntilistoilla oli peräti 42 pientä levy-yhtiötä. 

Nämä indie-yhtiöt hyötyivät alentuneista tuotantokustannuksista ja valtasivat 

markkina-alaa suuremmilta toimijoilta. Suurten levy-yhtiöiden väärä arvio rock-

musiikista nosti kyseiseen genreen panostaneita pieniä levy-yhtiöitä listoille. Smith 

ja Telang (2016, 24) väittävät, että 1950- ja 1960-luvuilla isot levy-yhtiöt 

menettivät hetkellisesti markkinakontrollin Yhdysvalloissa, mutta hankkivat sen 

takaisin 70-luvun puolivälissä. Näin tapahtui, koska musiikkibisneksen 

ekonominen malli suosi keskittymistä mittakaavaetujen kautta. Artistivalintojen 

hinnat ja riskit jakaantuivat suurissa yhtiöissä usean eri artistin kiinnittämisen 

avulla, jolloin väärien sijoitusten riskinhallinta oli mahdollista. Isot yhtiöt pystyivät 

myös tarjoamaan artisteille parempia sopimuksia. Samalla tuotantoketjua pystyttiin 

hallinnoimaan kokonaisvaltaisesti. Levy-yhtiöiden valta ulottuikin sekä artistien 

valintaan että jakajien ja promoottoreiden suuntaan. Samaan aikaan suuret levy-

yhtiöt ostivat pieniä indie-toimijoita, mutta eivät integroineet niitä itseensä vaan 

antoivat niiden toimia autonomisesti. Rahoitus, valmistus ja jakelu oli kuitenkin 

keskitettyä.  

CD ja kasetti olivat uusia tapoja jakaa musiikkia 1980- ja 1990-luvuilla. CD:n 

myötä markkinoille tuli uusi tapa yhtiöiden back-katalogien hyödyntämiseen, kun 

keräilijät päivittivät LP-kokoelmiaan ostamalla vanhat lempilevynsä myös CD:nä. 

Levy-yhtiöiden keskittyminen oli puolestaan johtanut siihen, että vuonna 1995 

kuusi suurta levy-yhtiötä –BMG, EMI, Sony, Warner, Polygram ja Universal– 

hallitsivat noin 85 prosenttia musiikin kokonaismarkkinoista. Ääniteteollisuus 

kukoisti 1990-luvulla, ja fyysisiä levyjä myytiin yhteensä yli neljä miljardia 

kappaletta. (Smith & Telang 2016, 24–5.) 

Historiallisesti muutospaineita luovien alojen toimintamalleihin ovat 

aiheuttaneet uudet keksinnöt, kuten radio, televisio, VHS ja elokuvateatterit. 

Näiden uusien teknologioiden käyttöönotto on aina kohdannut voimakasta 

vastustusta ja ne on koettu uhkiksi, ei mahdollisuuksiksi. Savola jakaa 

oikeudenhaltijoiden reagoinnin vaiheet teknologioiden kehittymiseen kolmeen 

osaan: 1) paniikki ja ylireagointi (tekijänoikeuden) täytäntöönpanokeinoja 

tehostamalla, 2) täytäntöönpanokeinojen rationalisointi ja 3) liiketoimintamallien 

vastentahtoinen kehittyminen. (Savola 2014, 232.) Savolan 

mukaan ”oikeuspoliittisesti kysymys on siitä, onko täytäntöönpanokeinojen 

tehostaminen asianmukainen reagointitapa vanhentuvien liiketoimintamallien 
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(ansaintalogiikoiden) ylläpitämiseen”. (Savola 2014, 232.) Savolan mukaan 

Suomessa oltiin siirtymässä vuonna 2014 toiseen vaiheeseen. Mikäli tätä mallia 

sovelletaan musiikkiteollisuuteen, voidaan laillisen suoratoistopalvelun nousun 

myötä tulkita alan olevan tällä hetkellä kolmannessa vaiheessa. Kivistön (2016, 38–

41) mukaan tekijänoikeus kehittyy teknologisen kehityksen ja uusien 

markkinailmiöiden mukana, mutta kehitys voi edetä myös muista syistä kuin 

teknologisesta paineesta. Tällainen syy voi olla myös yhteiskunnallinen, jolloin 

lainmuutos voi perustua oikeudelliseen, eikä välttämättä teknologiseen, 

läpimurtoon. 

2.2.4 Musiikkiteollisuuden rakenne  

Musiikkiteollisuus on kokonaisuus, jossa monet alan eri toimijat liittyvät yhteen 

verkostoksi, jonka avulla musiikintekijöiden säveltämää ja sanoittamaa musiikkia 

saadaan eri medioiden kautta tuotua kuluttajan saataville. Musiikkiteollisuuden 

ansaintalogiikat voi jakaa kolmeen sektoriin (kts. esim. Santala et. al 2012, 20; 

Apajalahti & Sotala 2010, 61; Koivisto & Luonila 2015). Nämä ovat: 

1. äänitteiden myynti 

2. elävä musiikki 

3. tekijänoikeuskorvaukset. 

Music Finland raportoi vuosittain musiikkialan kokonaisarvosta Suomessa ja pitää 

edellä mainittua kolmea sektorina alan ytimenä. Näiden kolmen sektorin lisäksi 

Music Finlandin selvitykset laskevat musiiikkialan kokonaistalouteen mukaan 

myös musiikkialan koulutuksen sekä yksityisen ja julkisen tuen. (Music Finland 

2012, 7). Music Finlandin määritelmässä ja tutkimuksissa eivät ole mukana muun 

muassa merchandise-myynti ja erilaiset sponsorisopimukset. Tässä tutkimuksessa 

molemmat mainitaan alan ansaintalogiikkoina, koska niiden rooli alan toimijoiden 

mukaan korostuu tulevaisuudessa. 

Äänitemyynnin perinteisiä osatekijöitä ovat muun muassa esiintyvät artistit, 

studiot, levy-yhtiöt, levyprässäämöt, jakelijat ja levykaupat. Uusista äänitemyynnin 

osatekijöistä ylivoimaisesti tärkeimmät ovat erilaiset suoratoistopalvelut. Elävän 

musiikin toimintakenttään osallistuu muun muassa esittäviä taiteilijoita, 

festivaalien järjestäjiä ja artisteja välittäviä agentteja. Tekijänoikeuskorvaukset 

puolestaan koostuvat kappaleiden julkisesta esittämisestä saaduista tuloista. 

Korvauksia maksetaan kappaleiden säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja 

kustantajille. Tekijänoikeuksien lähioikeuksista tuloutuvia korvauksia maksetaan 
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levy-yhtiöille ja teoksissa esiintyville artisteille. Tekijänoikeuskorvaukset tilitetään 

Suomessa kahden tekijänoikeusjärjestön, Teoston ja Gramexin, kautta. 

Musiikkialan koulutus puolestaan on Suomessa monipuolista, mutta 

tekijänoikeuksia koskeva koulutus on niissä varsin vähäistä. Koulutusverkostossa 

on mukana konservatorioita ja musiikkiopistoja sekä ammattikorkeakouluja 

ympäri maata. Tärkein yksittäinen musiikkialan oppilaitos on Sibelius-Akatemia 

Helsingissä.  

2.2.5 Musiikkialan tunnuslukuja Suomessa 

Vuoden 2012 Music Finlandin raportin mukaan musiikkialalla työskentelee 

Suomessa noin 30 000 ihmistä, joista suurin osa on osa-aikaisia muusikoita. Noin 

1400 ihmistä työskentelee alan eri organisaatioissa, kuten levy-yhtiöissä tai 

tekijänoikeusjärjestöissä. (Music Finland 2012, 6.) 

Vuonna 2016 Suomen musiikkialan yhteenlaskettu ja vertailukelpoinen 

kokonaisarvo oli 905 miljoonaa euroa. Tästä noin puolet, 464 miljoonaa euroa, 

koostui elävästä musiikista. Tekijänoikeuskorvauksia kerättiin lähes 100 miljoonaa 

euroa, musiikkikoulutukseen panostettiin 270 miljoonaa euroa, äänitemyynnin 

arvo oli noin 60 miljoonaa euroa ja apurahoja jaettiin noin 25 miljoonaa euroa. 

Kasvua edellisvuoteen oli vain 0,9 prosenttia, minkä voinee katsoa laman 

vaikutukseksi. Edellisenä vuonna kasvua oli 5 prosenttia. Vertailun vuoksi voidaan 

mainita, että yleisen kirjallisuuden myyntiarvo on Suomessa noin 150 miljoonaa 

euroa vuodessa. (Music Finland 2017.) 

Elävän musiikin sektorilla esiin nousee Kansallisoopperan suuri osuus 

kokonaisarvosta. Peräti 1/8 koko elävän musiikin arvosta koostuu 

Kansallisoopperan osuudesta (58 milj. euroa). Koko maan orkesterimusiikin osuus 

on Kansallisoopperaa vain 20 miljoonaa suurempi. Ylivoimaisesti suurin musiikin 

osuus, 258 miljoonaa euroa, koostuu kuitenkin eri festivaaleista, konserteista ja 

klubeista. Summaan on laskettu mukaan sekä yksityinen että julkinen sektori. 

(Music Finland 2017.) 

Äänitemyyntiä tilastoi Suomessa äänitetuottajien kattojärjestö 

Musiikkituottajat IFPI Finland ry. Äänitemyynnin pitkään jatkunut lasku kääntyi 

vihdoin vuonna 2016 nousuksi. Kasvun moottorina toimivat suoratoistopalvelut, 

joiden kasvu vuonna 2017 oli peräti 60 prosenttia. Samalla fyysisten äänitteiden 

myynti on romahtanut, joten vuonna 2017 kasvu oli yhteensä 5,9 prosenttia. 

Huomattavaa on, että vuonna 2016 fyysisten tallenteiden puolella kotimaisuusaste 
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on kaksi kertaa suurempi kuin digitaalisten palveluiden kohdalla (66–32,8 %). 

Suuntaus on sama myös muissa Pohjoismaissa. (IFPI 2017.) 

Tekijänoikeuskorvauksia kerää ja tilittää ylivoimaisesti eniten Teosto, noin 60 

miljoonaa euroa vuonna 2016. Ulkomailta ja yhteispohjoismaiselta NCB:ltä 

korvauksia tuloutui Suomeen 10 miljoonaa euroa. Nämä summat kasvoivat vuoden 

takaisesti peräti 15 prosenttia. Gramexin osuus tekijänoikeuskorvauksista oli 

puolestaan noin 23 miljoonaa euroa (kasvua 13 %). On huomattava, että molempiin 

kasvulukemiin vaikuttaa vahvasti hyvitysmaksulain muutos. Medialisensioinnista 

kertyvät maksut ovat hieman suuremmat kuin julkisen esittämisen esitys- ja 

tallennuskorvaukset (11,2–9,7 milj. euroa). Teoston ulkopuoliset, Suomen 

Musiikkikustantajat ry:n keräämät suoralisensiointikorvaukset olivat puolestaan 

noin kolme miljoonaa euroa vuonna 2016. (Music Finland 2017.) 

Apurahoja ja avustuksia maksettiin 25 miljoonaa euroa vuonna 2016. Valtion 

tukimäärä on ollut viime vuosina laskussa, ja yksityiset säätiöt jakavat rahaa 

yhteensä melkein yhtä paljon kuin valtio (9,4 ja 8,6 milj. euroa). Julkista tukea 

musiikkiala saa kuitenkin myös kunnilta. Musiikkialan koulutus maksaa Suomessa 

vuosittain noin 270 miljoonaa euroa ja muodostaa näin kolmasosan musiikkialan 

kokonaisarvosta. (Music Finland 2017.)  

Music Finlandin tutkimusten mukaan suomalaisen musiikin vienti on 

kaksinkertaistunut 10 vuoden aikana, ja vuodesta 1999 peräti yli 

kymmenkertaistunut. Viennin arvo vuonna 2016 oli 45 miljoonaa euroa. Kasvua 

selittävät ainakin 2013–2016 taulukon perusteella äänitemyynnin lisäksi alan 

ytimen ulkopuolisten tuotteiden, kuten soittimien, studiolaitteiden ja start-up-

yritysten, myyntimäärät. Erittäin mielenkiintoista on, että uusien julkaisujen 

vientitulot ovat noin 45 prosenttia kaikkien äänitteiden vientituloista. Loppuosa 

muodostuu levy-yhtiöiden niin sanotuista back-katalogeista. Suomen 

musiikkiteollisuuden yksi vahvuus on vuoden 2016 tietojen mukaan se, että 

äänitemyynti jakautuu useaan eri genreen. Suomessa osataan tehdä monenlaista 

musiikkia ja laaja tarjonta myös menee kaupaksi laajalla rintamalla. Tärkeimpiä 

musiikkiviennin maita Suomelle ovat Saksa (peräti 27,3 % kokonaisviennistä), 

Pohjois-Amerikka ja Pohjoismaat. Vain kymmenen prosenttia viennistä kohdistuu 

länsimaiden ulkopuolelle.    

Suomen Musiikkituottajat IFPI ry on tilastoinut äänitemarkkinoiden tilaa 

vuodesta 1999. Myynnin huippuvuosi oli 2003, jolloin äänitteiden myynnin 

yhteenlaskettu arvo oli noin 70 miljoonaa euroa. Fyysisten tallenteiden myynnin 

määrän romahtamisen seurauksena äänitemyynnin arvo puolittui 36,7 miljoonaan 

euroon vuonna 2016. Yhdysvalloissa vuonna 1999 myynnin kokonaisarvo oli 14,6 
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miljardia dollaria, kun kymmenen vuotta myöhemmin se oli enää 6,3 miljardia 

dollaria (Sellin & Seppälä 2017). Vuodesta 2015 lähtien alalla on tapahtunut 

nousua digitaalisen myynnin, käytännössä suoratoistopalvelujen nousun ansiosta. 

Vuonna 2006 suoratoistopalveluiden kuukausimaksuista saatavat tulot olivat 1,6 

miljoonaa euroa, kun kymmenen vuotta myöhemmin summa oli jo 27,5 miljoonaa 

euroa. Vuonna 2011 luku oli noin 5 miljoonaa ja vuonna 2013 n. 15 miljoonaa. 

Mielenkiintoinen ja usein mainittu kuriositeetti on LP-levyjen suosion nousu 2010- 

luvun paikkeilla, jolloin digitaalisen musiikin myynti alkoi Suomessa nousta. 

Fyysisten tuotteiden ystävät olivatkin siirtyneet CD:stä LP:hen. 

Yksi mielenkiintoinen tilasto koskee musiikin kuunteluun käytettyä 

keskimääräistä aikaa, joka oli 26 minuuttia päivässä vuonna 2016. Aika on noussut 

7 minuuttia vuodesta 2013.  Äänitteitä kuunnelleiden osuus keskimääräisenä 

päivänä on kuitenkin laskenut 1990-luvun alun keskimääräisestä 24 prosentista 18 

prosenttiin. Suurin osuus tietystä ikäryhmästä kuuntelevista ovat 15–24-vuotiaat. 

Heistä 42 prosenttia kuuntelee päivittäin musiikkia. Tämä ikäryhmä on ollut 

kaikista ikäryhmistä jatkuvasti aktiivisin kuuntelija 1990-luvun alusta lähtien, 

mutta ikäryhmässä on tapahtunut myös suurin prosentuaalinen pudotus (vuonna 

1990 päivittäisiä kuuntelijoita oli 58 prosenttia koko ikäryhmästä). (Finnpanel Oy, 

YLE/Yleisötutkimus 1990-2016). Internetiä musiikin kuunteluun käyttää 16–24-

vuotiaista 98 prosenttia, 25–34-vuotiaista 90 ja 45–54-vuotiaistakin vielä 60 

prosenttia. (Väestöliiton tieto- ja viestintätekniikan käyttötutkimus 2016, 

Tilastokeskus.) Vuoden 2010 tutkimukseen verraten jälkimmäisen väestöryhmän 

osuus on kuudessa vuodessa kaksinkertaistunut, edellisillä nousua on molemmilla 

yli 20 prosenttia. Internetin nousu musiikin kulutuksen kanavana on kasvanut 

merkittävästi. Huomattavaa on, että digitaalisessa maailmassa musiikin 

kuunteleminen on painottumassa yhä enemmän ulkomaiseen musiikkiin. 

Kotimaisuusaste on ollut aiemmin 55 prosenttia, kun se suoratoistopalveluissa on 

noin 30 prosenttia. 

Tervosen (2016) mukaan musiikkia kuunnellaan reilu tunti päivässä. 

Ikäluokassa 16–25 puhelin on tärkein musiikin kuuntelulaite (50 %), kun 36–45-

vuotiaat ja 46–55-vuotiaat kuuntelevat musiikkia eniten autosoittimesta (34–35 %). 

Suosituin päivittäisen kuuntelun lähde on kuitenkin radio. Musiikkia kuunnellaan 

eniten kotona ja autossa. 

Suomen äänitemarkkinoita hallitsee kolme suurta kansainvälistä levy-yhtiötä: 

Warner Music Finland, Universal Music ja Sony Music Entertainment Finland. 

Näistä jokaisella oli vuoden 2015 vuoden lopulla lähes identtinen 30 prosentin 

osuus kokonaismarkkinoista (yhteensä 90 prosentin osuus). Neljäs kohtalaisen ison 
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osuuden, 7,3 prosenttia kokonaismarkkinoista, omaava levy-yhtiö on Playground 

Music. Verrattuna esimerkiksi vuoden 2000 tilastoihin muutos on hyvin merkittävä. 

Tällöin edellä mainitulla kolmella suurella levy-yhtiöllä oli yhteenlaskettuna 

kokonaismarkkinoista 40,6 prosentin osuus. Pienten levy-yhtiöiden osuus oli 

tällöin 20 prosenttia kokonaismarkkinoista. Muutokset johtuvat ennen kaikkea 

yrityskaupoista. Näistä merkittävimpiä ovat seuraavat (vuosi ostava/myyty yritys): 

2001 EMI/Poko Records, 2005 Universal/Spinefarm (kokonaan), 2008 Sony/BMG, 

2010 Universal/Love Records (katalogi) ja 2011 Universal/EMI. 

Pienille niin sanotuille indie-levy-yhtiöille jäi kotimaan markkinoista vuonna 

2016 yhteensä 2,6 prosentin osuus, jonka euromääräinen arvo oli noin miljoona 

euroa. Koko musiikkialan arvosta indie-yhtiöiden osuus on noin 1/900. 

Taiteellinen työ on suurin tulonlähde säveltaiteilijoille ja se muodostaa 

kokonaistuloista keskimäärin 58 prosenttia. Muita tulonlähteitä ovat taiteellisen 

työhön liittyvät työt (15 %), muut työt (7 %), taiteilijaeläkkeet (1 %) ja muut tulot 

kuten sosiaaliedut (16 %) ja apurahat (3 %). Kaikista taiteenaloista vain 

näyttämötaiteessa taiteellisen työn osuus kokonaistuloista on korkeampi kuin 

säveltaiteessa. Esimerkiksi kirjailijoilla keskimäärin 19 ja valokuvaajilla 30 

prosenttia tuloista koostuu apurahoista. Veronalaisten tulojen mediaanin mukaan 

vain rakennustaiteen edustajat eli arkkitehdit ovat säveltaiteen edustajia 

hyvätuloisempia. (Rensujeff 2014, 96.) Näin voi päätellä, että sävellystöiden 

hyödyntämiseen liittyvien ansaintalogiikoiden kartoittaminen on erityisen tärkeää 

säveltaiteen alalla, koska taiteellisella työllä eläminen on useita muita luovan alan 

lohkoja yleisempää. Tässä kohtaa on hyvä muistaa, että säveltaiteen edustajien 

ryhmä on hyvin heterogeeninen esimerkiksi rakennustaiteen edustajiin nähden. 

Säveltaiteen alalla toimii yhteensä noin 4500 henkilöä: esittäviä taiteilijoita, 

muusikoita, sanoittajia, säveltäjiä ja lauluntekijöitä. Klassiselta ja taidepuolelta 

löytyy esimerkiksi paljon työllistäviä laitoksia, mutta kevyen musiikin puolelta ei 

niinkään. 

2.2.6 Aiempia tutkimuksia ansaintalogiikoiden kehittämiseksi 

Viralliset tahot ovat julkaisseet lukuisia raportteja tällä vuosikymmenellä luovan 

alan taloudellisesta kehityksestä yleisesti sekä musiikkialan kehityssuunnista 

erityisesti. Referoin tässä tämän tutkimuksen kannalta näistä keskeisimmät. Lisäksi 

käyn läpi ulkomaisia keskustelunavauksia, jotka ovat uudistaneet digitaalisen ajan 

ansaintalogiikoista käytävää keskustelua.  
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Suomessa kansanedustaja Tarja Cronberg selvitti työ- ja elinkeinoministeriön 

sekä opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä vuonna 2010 luovan talouden 

yritystoiminnan kehittämisedellytyksiä sekä taiteeseen ja kulttuuriin pohjautuvan 

työn tekijöiden toimeentuloedellytyksiä. Raportti sisältää lukuisia ehdotuksia 

edellytysten vahvistamiseksi, kuten työttömyysturvan korvaamisen 

työllisyysapurahalla, ammatin harjoittamisen tai omassa työssä työllistymisen 

erottamisen lainsäädännössä omaksi kategoriakseen sekä tästä seuraavia 

verotuksen ja sosiaaliturvan korjauksia, jotta eri työmuodot olisivat keskenään tasa-

arvoisia. (Cronberg 2010, 15–18.) 

Uudenmaan ELY-keskus puolestaan hahmotteli musiikkialan tulevaisuutta 

vuonna 2012. Raportin mukaan musiikkiala oli tuolloin muuttumassa 

tuotantokeskeisestä ajattelusta, ansaintalogiikasta ja toimintakulttuurista 

palveluliiketoiminnaksi (Handelberg et. al 2012, 5). Tämä muutos kyseenalaistaa 

raportin mukaan vallitsevat rakenteet ja musiikkikentän toimintalogiikan. 

Äänitteisiin keskittyneestä liiketoimintamallista siirrytään raportin mukaan kohti 

kokemusten tuottamiseen keskittyvää liiketoimintaa. Raportti tiivistää kuusi 

keskeistä muutostekijää musiikkialalla: 1) tarjonta lisääntyy ja kilpailu kiristyy, 2) 

musiikkimarkkinat sirpaloituvat, 3) konseptien ja tuotteistamistoimenpiteiden 

merkitys kasvaa, 4) ääniteteollisuuden merkitys vähenee, 5) äänitemyynnin 

vähentyminen käynnistää toimialan uudistamisen ja 6) musiikin hyödyntämistavat 

monipuolistuvat. (Handelberg et. al 2012, 6.) On helppo havaita, että näistä 

muutostekijöistä kaikki ovat jo toteutuneet. Raportin mukaan äänitemarkkinoiden 

muuttumisessa ja murroksessa on puolestaan havaittavissa seuraavia taustatekijöitä: 

1) musiikki on osa viihdeteollisuutta ja sen kanssa kuluttajien niukasta 

huomioajasta kilpailevat muun muassa pelit ja elokuvat, 2) ilmainen tarjonta on 

lisääntynyt, 3) yksittäinen kappale on korvannut albumin ostoyksikkönä ja 4) 

musiikin tekeminen on mahdollistunut kaikille, joten musiikinkuuntelun harrastajat 

ovat myös muusikoita. Viimeisestä kohdasta huolimatta raportin mukaan ”suuri 

yleisö ei tunnista musiikillisia laatutekijöitä”. Tähän perustuen raportti esittää 

varsin erikoisen näkemyksen, jossa ”laadukkaan oloinen musiikkituotanto on 

riittävä pohja menestykselle”. (Handelberg et. al 2012, 37.)  

Tulevaisuusvaliokunta julkaisi vuonna 2014 raportin, jossa käsiteltiin 

monipuolisesti luovan talouden tulevaisuuden näkymiä. Raportti listaa lukuisia 

ongelmakohtia luovien alojen eri aloilta. Näitä ovat muun muassa itsensä 

työllistävien sosiaali- ja eläketurvaongelmat, joukkorahoitusta koskeva 

lainsäädäntö, metadatan identifikaatio, suoratoistopalvelujen rahanjakomallit, 

koulutuksen tason nostaminen (brändäys, tekijänoikeudet, yrittäjyys), 
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tekijänoikeuskorvausten verotus sekä pientuottajien ja muusikoiden 

neuvotteluaseman heikkous. (Nordenstreng & Rinne 2014, 17–34.) 

Joukkorahoitusta lukuun ottamatta kaikki tässä raportissa mainitut tekijät olivat 

keskeisessä roolissa vielä tämän väitöskirjan kirjoittamisen aikaan, ja niitä 

käsitellään yksi kerrallaan tulosluvussa. 

Hiltunen ja Ilmavirta listasivat vuonna 2016 musiikkialan tulevaisuuden 

mahdollisuuksiksi elävän musiikin, musiikkiviennin, synkronoinnin, digitaaliset 

sovellukset, manageritoiminnan, tuotteistamis- ja markkinointiosaamisen 

lisääntymisen ja kotimaisuuden. Myös nämä aiheet olivat vahvasti mukana tämän 

väitöskirjan haastatteluissa, jotka toteutettiin pääosin kyseessä olevan raportin 

julkaisemisen aikoihin. Musiikkialan tulevaisuuden haasteita ovat Hiltusen ja 

Ilmavirran mukaan esiintymistilaisuuksien vähäisyys, yleinen taloudellinen tilanne, 

kuluttajakäyttäytymisen muutokset, levymyynnin lasku, suoratoistopalvelujen 

käytännöt ja korvaustaso, julkisen rahoituksen jatkuvuus, metadata, sosiaali- ja 

eläketurva sekä verotus. (Music Finland 2016.) Edelliseen julkaisuun nähden 

yhtäläisyyttä on havaittavissa monilta osin. 

Tuoreimpana kotimaisena avauksena OKM:n, TEM:n ja STM:n asettama 

työryhmä ehdotti vuonna 2017 luovien alojen elinkeinotoiminnan ja työllisyyden 

kehittämiseksi sekä rahoitusinstrumenttien uudistamiseksi ja taitelijoiden 

sosiaaliturvan parantamiseksi monialaisen "Creative Business Finland” -

kehittämispalvelun rakentamista (OKM 2017, 30). Työryhmän mukaan ”luovien 

alojen kasvun esteiden poistamiseksi” tulisi muun muassa määrittää luova talous 

yhdeksi kasvun kärjeksi hallituksen kasvustrategiassa, selvittää tekijänoikeuksien 

siirron käytännöt tekijältä yritykselle (sekä selvittää myös arvonlisäverotuksen 

erityiskysymykset ja ratkaisumallit), kehittää IP– perustaisille yrityksille 

soveltuvia rahoitusinstrumentteja, muodostaa ”luovan osaamisen monialaiset 

osaamiskeskittymät” ja parantaa koulutuksen työelämävastaavuutta ja esittää 

ehdotuksia luovien alojen ammattilaisten ja taitelijoiden sosiaaliturvan 

parantamiseksi. Työryhmän mukaan tulisi luoda uusi juridinen asema palkansaajan 

ja yrittäjän aseman väliin ja itsensä työllistäjien ja freelancereiden sosiaaliturvaa 

olisi parannettava. Ennen työttömyyttä luotujen teosten tekijänoikeuskorvaukset 

tulisi työryhmän mukaan jättää huomioimatta työttömyyspäivärahan sovittelussa. 

Näin voimme huomata, että Cronbergin vuonna 2010 esiin nostama eri 

työmuotojen asemat –erityisesti koskien omassa työssä työllistymistä/itsensä 

työllistämistä– ovat vielä ratkaisematta. (OKM 2017, 30–46.) 

William Fisher (2000) kirjoitti jo vuosituhannen alussa, että digitaalisen 

musiikin markkinoilla kuluttajat saavat tuotteen halvemmalla ja muusikoiden on 
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entistä hankalampaa tehdä rahaa musiikilla. Musiikin kulutus onkin siirtynyt kohti 

mallia, jossa itse perustuote annetaan kuluttajille usein ilmaiseksi. Ulkomaisista 

luovien alojen ansaintalogiikoiden kehittäjistä ja teoreetikoista tunnetuin on Chris 

Anderson. Anderson esitti kirjassaan "Ilmainen. Radikaalin hinnan tulevaisuus" 

lukuisia esimerkkejä ansaintalogiikoiksi tilanteessa, jossa osa kokonaisuudesta tai 

itse päätuote annetaan asiakkaalle ilmaiseksi. Anderson luokittelee kyseiset mallit 

"neljäksi laajaksi ilmaisen lajiksi”, ja ne kaikki perustuvat sisäisen subventioon eli 

siihen, että tuotteesta maksetaan lopulta epäsuorasti (Anderson 2009, 32). 

Andersonin mallit ovat: 1) suorat sisäiset subventiot: ilmainen tuote, joka 

houkuttelee maksamaan toisesta tuotteesta tai palvelusta, 2) kolmen osapuolen 

markkinat: ilmaista sisältö, palvelut, ohjelmisto, ilmainen tuote rahoitetaan esim. 

mainoksilla, 3) freemio: ilmaista mikä tahansa tuote tai palvelu, josta on olemassa 

myös täysihintainen versio, ja 4) ei-rahalliset markkinat: ilmaista mikä tahansa 

tuote tai palvelu, joka päätetään antaa ilmaiseksi. (Anderson 2009, 30–41.) 

Ilmaisen mallia ovat jatkokehitelleet muun muassa Stacey ja Hinchcliff (2017), 

jotka esittävät kahdenlaisia ansaintalogiikoita ilmaiseen jakamiseen perustuville 

yrityksille: markkinoihin perustuvia ansaintalogiikoita ja vuorovaikutukseen 

perustuvia ansaintalogiikoita. Markkinoihin perustuvat ansaintalogiikat ovat 

seuraavat: 1) kustomointi, 2) fyysisestä tuotteesta rahastaminen, 3) 

henkilökohtaisella läsnäololla (in-person) rahastaminen (esim. keikkaliput), 4) 

oheistuotteiden myyminen, 5) mainokset tai sponsorit, 6) sisällöntuottajien 

rahastaminen, 7) liiketapahtumasta rahastaminen (esim. välikätenä toimiminen), 8) 

palvelun tarjoaminen sisällöntuottajille ja 9) tuotemerkin lisensointi. 

Vuorovaikutukseen perustuvat ansaintalogiikat ovat puolestaan seuraavat: 10) 

jäsenyydet ja henkilökohtaiset lahjoitukset, 11) maksa-mitä-haluat-malli sekä 12) 

joukkorahoitus.  

2.3 Musiikkiaineistojen saatavuus  

Musiikkiaineistojen saatavuus on kaventunut kirjastoissa kuuntelun, kulutuksen ja 

tarjonnan pääosan siirryttyä analogisesta digitaaliseen musiikkiin ja fyysisistä 

tallenteista verkon suoratoistopalveluihin. Yleisten kirjastojen neuvosto pitääkin 

kirjastojen kannalta ongelmallisena kuntien tiukkenevan talouden lisäksi 

perinteisten kulttuurimateriaalien digitalisoitumista (YKN 2013, 2). Kirjastojen 

perinteisiin tehtäviin kuuluu olennaisena osana pääsyn tarjoaminen 

kulttuurituotteisiin. Yleisten kirjastojen neuvoston mukaan tämä tulee toteuttaa 

maksuttomasti. Haasteita kirjastojen tarjonnalle ovat tuoneet muun muassa 
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verkosta haettavien ja edelleen jaettavien palvelujen nousu sekä se, että kulttuurista 

ja tiedosta maksetaan yhä useammin. Neuvosto katsoo, että monet kirjastopalvelut 

olisikin järkevää tuottaa yhdessä valtakunnallisesti ja jopa kansainvälisesti, koska 

internetissä ei ole kuntarajoja. Neuvoston mukaan tekijänoikeusasioissa ”yhteiset 

standardit, kokemuksien vaihto ja yhteinen toiminta kirjastojen puolesta” ovat alan 

sisäinen perinne (YKN 2013, 6). Tätä pidetään yhä tärkeämpänä tilanteessa, jossa 

"kustannustoiminta kansainvälistyy ja tietoresursseja siirretään maksumuurien 

taakse.” (YKN 2013, 2–6.) Neuvoston mukaan kirjastojen on myös pystyttävä 

tarjoamaan elektronisia aineistoja asiakkaille. Tämä on tavoite, johon pyritään 

lisensoimalla aineistoa yhdessä yleisten kirjastojen kesken. (YKN, 2013, 10.) 

Populaarimusiikin verkkopalvelun lisensiointi yleisten kirjastojen asiakkaiden 

käyttöön ei ole yrityksistä huolimatta onnistunut. Pekka Heikkisen mukaan (2013) 

kirjastot eivät tällä hetkellä pysty takaamaan oikeutta päästä käsiksi kaikkeen 

asiakkaan haluamaan aineistoon. Heikkinen miettiikin, mikä kirjastojen rooli on 

elektronista aineistoa koskevassa keskustelussa vai onko sitä ollenkaan. Heikkinen 

spekuloi ajatuksella, jossa tulevaisuuden kirjastot ”eivät välttämättä enää ensi 

sijassa omista kokoelmiaan, vaan lähinnä välittävät aineistoihin käyttöoikeuksia”. 

(Heikkinen 2013.) Tämä muuttaisi kirjaston perinteistä roolia aineiston tarjoajana 

huomattavasti. Seuraavissa luvuissa käydään läpi, mikä kirjastojen rooli on ollut 

historiallisesti musiikkiaineistojen suhteen ja mikä tämä rooli on tällä hetkellä. 

Korostuneessa osassa ovat musiikkiaineistoihin pääsy sekä musiikkiaineistojen 

pitkäaikaissäilytys. Musiikin saatavuutta pohdittaessa on huomioitava kirjastojen 

lisäksi myös sekä kaupallisten että laittomien musiikkipalveluiden tarjoaman 

aineiston osuus. Väitän, että ilmaisen materiaalin suosituimman tarjoajan asemasta 

kilpaillaan tällä hetkellä näiden kolmen sektorin välillä eli kaupallisten, julkisten ja 

laittomien palvelujen kesken.  

2.3.1 Kirjastolaki  

Yleisten kirjastojen toimintaa määrittää kirjastolaki eli sanatarkasti Laki yleisistä 

kirjastoista. Kirjastolain tavoitteena on "edistää väestön yhdenvertaisia 

mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin.” (2§) Lain mukaan yleisen kirjaston 

ensimmäinen tehtävä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin. 

(6§) Digitaalisen musiikin kohdalla mainittu "pääsy kulttuurisisältöihin” ei tällä 

hetkellä kattavasti toteudu. Kirjaston toinen tehtävä on ylläpitää monipuolista ja 

uudistuvaa kokoelmaa. Musiikkiaineistojen osalta kokoelman uudistuminen on 

viime vuosina vähentynyt ja vähenee tulevaisuudessa yhä enemmän, jollei laki 
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turvaa digitaalisten aineistojen hankintaa. Digitaalisia, yleisön kotikäytössä olevia, 

tekijänoikeuksien alaisia teoksia ja useita eri genrejä sisältävää kokoelmaa yleisillä 

kirjastoilla ei käytännössä ole olemassa. 

Erittäin merkillepantavaa on, että kirjastoaineiston käytön maksuttomuus on 

turvattu kirjastolailla (12§). Musiikkiaineistoja saa käyttää ilmaiseksi ja tällä 

hetkellä kirjasto voi välittää hankkimansa teoksen yleisölle ilman asiakkaan 

suorittamaa maksua (lainauskorvauksia toki maksetaan, aivan kuten kirjoistakin). 

On huomattava, että tämä koskee vain fyysistä tallennetta. (16§) Digitaalista 

lainausoikeutta kirjastoilla ei ole musiikin eikä e-kirjojen osalta, vaan oikeuksista 

on sovittava erikseen oikeudenhaltijoiden eli kirjojen kustantajien ja musiikkialalla 

levy-yhtiöiden kanssa. Audiovisuaalisen materiaalin kohdalla sopiminen on ollut 

aina pakollista ja tilanne on tämä myös on-line-pääsyn suhteen (Bruun 2011).  

2.3.2 Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä  

Otsikon lain tarkoitus on selkeä: yleisön saataville saatettujen kansallisen 

kulttuurin aineistojen säilyttäminen tuleville sukupolville (ja myös tämän aineiston 

saattaminen tutkijoiden ja muiden tarvitsijoiden käyttöön). (1§) Lakia sovelletaan 

muun muassa äänitallenteisiin, jotka on valmistettu Suomessa tai jotka on 

tarkoitettu levitettäväksi yleisölle Suomessa. Tämä laki on merkittävä tämän 

tutkimuksen kannalta siksi, että kaupallisissa musiikin suoratoistopalveluissa oleva 

aineisto ei ole tällä hetkellä minkään kansallisen muistiorganisaation ulottuvilla. 

On olemassa vaara, että yleisten kirjastojen tehtävistä kulttuuriaineistoihin 

pääsemisen lisäksi myös aineistojen pitkäaikaissäilytys ei enää toteudu.  

Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä käyttää 

termiä ”tallenne” aineistosta, ”joka sisältää ääntä, kuvaa tai merkkejä joka on 

teknistä menetelmää käyttäen tallennettu teknisen laitteen avulla käytettävälle 

alustalle”. ”Verkkoaineisto”-termiä puolestaan käytetään aineistosta, jota on 

saatavilla tietoverkoista. ”Verkkojulkaisija” on se taho, jonka ”aloitteesta ja 

vastuulla verkkoaineisto saatetaan yleisön saataville." (2§) Kansalliskirjastolla on 

lain mukaan oikeus tallentaa ja säilyttää tällaista verkkoaineistoa. 

Verkkoaineistoksi ei kuitenkaan lasketa esimerkiksi musiikin suoratoistopalvelujen 

tarjoamaa repertuaaria. 

Suomessa valmistetuista tai julkaistuiksi tarkoitetuista fyysisistä 

musiikkitallenteista tulee luovuttaa Kansalliskirjastolle yksi kappale säilyttämistä 

varten. Tätä kutsutaan vapaakappaleoikeudeksi. Tallenne tulee luovuttaa 30 päivän 

kuluessa kunkin valmistusajankohdan vuosineljänneksen päätyttyä. Luovuttajana 
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toimii tallenteen julkaisija, eikä esimerkiksi sen tuottaja. Digitaalisesti tuotetusta 

musiikista vapaakappaletta ei tarvitse luovuttaa millekään taholle.   

2.3.3 Ihmis-, perus- ja kulttuuriset oikeudet  

Yleisellä tasolla kulttuuriset oikeudet ovat yksi ihmisoikeuksien kategoria ja 

sivistyksellisten oikeuksien alakategoria. Ihmisoikeudet ovat kansainvälisten 

asiakirjojen määrittämiä, perusoikeudet Suomen perustuslain takaamia oikeuksia. 

Kulttuuristen oikeuksien keskeiset sopimukset globaalilla tasolla ovat muun 

muassa YK:n ihmisoikeuksien julistus sekä Taloudellisia, sosiaalisia ja 

sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus. Euroopassa 

keskeinen sopimus on Euroopan ihmisoikeussopimus vuodelta 1950. (Koivunen  & 

Marsio 2006, 23, 29, 35.) 

Haarmann (2014, 45–6) esittää, että ihmisoikeuksien julistuksen 27. 

artikla ”osoittaa selkeästi ne ainakin näennäisesti toisilleen vastakkaiset intressit, 

jotka tekijänoikeuslainsäätäjän on sovitettava yhteen”. Ihmisoikeusjulistuksen 27. 

artiklan mukaan  

1. Jokaisella on oikeus vapaasti osallistua yhteiskunnan sivistyselämään, nauttia 

taiteista sekä päästä osalliseksi tieteen edistyksen mukanaan tuomista eduista. 

2. Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka 

johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta 

tuotannosta. 

Haarmann kirjoittaa, että juuri nämä poolit törmäävät usein kulttuuripoliittisessa 

keskustelussa (Haarmann 2014, 46). Toisaalta teoksia mahdollisimman laajasti ja 

vapaasti jakamalla taiteesta pääsee nauttimaan mahdollisimman moni ihminen, 

toisaalta tekijöiden taloudelliset (ja moraaliset) edut tulee suojalta. 

Koivunen ja Marsio määrittelevät kulttuuristen oikeuksien ulottuvuuksiksi 

muun muassa pääsyn ihmiskunnan ja oman kulttuurin traditioon. Toisaalta he 

tunnistavat taiteen arvon osana taloudellista vaihdantaa kilpailutekijäksi. Näin 

molemmat seikat, sekä kulttuuriaineistojen saatavuus ja niihin pääsy että oikeus 

luovaan työhön ja tekijänoikeuksien hallintaan ovat molemmat yhtäaikaa keskeisiä 

kulttuurisia oikeuksia (Koivunen & Marsio 2006, 19, 35). Rainer Oeschin (2005 

353–4) mukaan tekijänoikeuden on nähty muodostavan jännitteitä yleisön 

perusoikeuksien kanssa, ja tämä on asiantila, jonka myös sivistysvaliokunta on 

todennut. Tekijänoikeuden haltijat vetoavat ”omaisuudensuojaan, joka koskee 

tekjiänoikeuden varallisuusoikeudellista komponenttia”, ja aineistojen käyttäjät 
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väittävät tekijänoikeuden rajoittavan vapaata tiedonkulkua (Oesch 2005, 353). 

Erilaisia suhtautumisia perusoikeusien ja tekijänoikeuksien välisen suhteen 

tarkasteluun ovat konfliktimalli, jossa ristiriita on pysyvä tai sovittamaton, tai 

yksityiskohtainen tarkastelumalli, jossa eri oikeuksien tavoitteita pidetään 

samansuuntaisina, mutta ne voivat joutua konfliktiin konkreettisissa yksittäisissä 

tilanteissa. (Oesch 2005, 358–9.)  

Tuomas Myllyn (2004, 228–254) mukaan on ongelmallista, että nykyisen 

tekijänoikeuden tavoitteena ei vaikuta olevan teosten mahdollisimman laaja 

leviäminen ja niihin käsiksi pääseminen. Myllyn mukaan tätä ei pidetä 

tekijänoikeuden sisäisenä tavoitteena, vaan puhuttaessa oikeudesta nauttia teoksista 

vedotaan esimerkiksi juuri YK:n ihmisoikeuksien julistukseen. Myllyn mukaan 

tekijänoikeuden yhteiskunnalliset intressit ilmenevät lähinnä rajoitteisessa 

suhteessa oikeudenhaltijoiden oikeuksiin, vaikka tekijänoikeudessa pitäisi olla 

kyse tekijänoikeuden "yhteiskunnallisten, kulttuuristen, demokraattisten ja 

taloudellisen funktioiden toteuttamisesta parhaalla mahdollisella tavalla." Tällöin 

oikeudenhaltijoiden asema ei Myllyn mukaan ylikorostuisi. Samalla 

perusoikeusjärjestelmästä tulisi Myllyn mukaan luonteva osa tekijänoikeutta, 

eivätkä perusoikeudet nousisi esille pelkästään konfliktitilanteissa, uhkana 

tekijänoikeuden omalle, näennäisesti perusoikeudet ulkopuolelle ja sen kanssa 

ristiriidassa olevalle logiikalle. (Mylly 2004, 228–254.) 

Mikko Välimäen (2004, 255–273) mukaan tekijänoikeuksiin liittyy 

perusoikeuksista ennen kaikkea omaisuudensuoja, sananvapaus ja yksityiselämän 

suoja. Ensimmäinen tukee oikeudenhaltijoiden yksinoikeuksia kahden 

jälkimmäisen tasapainottaessa sitä.  Välimäen mukaan tekijänoikeuden voi katsoa 

rajoittavan sananvapautta, tiedon vapaata kopioimista ja levittämistä, kenenkään 

ennakolta estämättä. Yksityiselämän suoja puolestaan koskee erityisesti piratismia, 

tietoverkoista kerättävää yksittäisten käyttäjien tunnistamista ja oikeutta salattuun 

viestintään. Välimäen mukaan perusoikeudet vahvistavat "tasapainoperiaatetta 

oikeuksien omistajien ja käyttäjien välillä”. (Välimäki 2004, 255–273.) 

Max Oker-Blom (2013, 1362–3) näkee tekijänoikeuden tasapainottamisessa 

kaksi eri keinoa: oikeuden ulko- ja sisäpuolisen. Ulkopuolisia keinoja ovat 

esimerkiksi perustuslaki (perusoikeuksien kautta), kuluttajansuoja tai 

kilpailulainsäädäntö. Oker-Blomin mukaan sisäisen lähestymistavan etuna olisi se, 

että kysymys ratkaistaisiin tällöin lainsäädännössä eikä tuomioistuimissa. Oker-

Blomin mukaan toisen lainsäädännön lohkon nostaminen mukaan tekijänoikeutta 

koskevaan päätöksentekoon fragmentoi kysymystä päinvastoin kuin selkiyttää sitä. 

(Oker-Blom 2013.) 
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Martti Kivistö (2016, 444–6) muistuttaa, että oikeus ei ole ”muusta 

yhteiskunnasta irrallinen saareke”. Kivistö kuitenkin pohtii, ovatko 

tekijänoikeuksia rajoittavat lainkohdat todellakin aina ”ilmauksia yksilöille 

kuuluvista perusoikeuksista”: 

Pidän ongelmallisena liian suoraviivaista tai yksinkertaistavaa päättelyä, jossa 

tekijänoikeuslain rajoitussäännöstöön sisällytettyjen yleisen edun tavoitteiden 

presumoidaan sisältävän lainsäätäjän kannanoton myös yksittäisiin rajoituksiin 

yksilön perusoikeuksien ilmentäjänä tai yksittäisten rajoitussäännösten 

presumoidaan prima facie olevan tiettyjen perusoikeuksien ilmauksia. 

Kivistö lainaa tekstissään Viljasta (2016, 445–6, alaviite 5), joka korostaa, 

ettei ”kaiken oikeudellisen päättelyn ole tarkoitus palautua perusoikeuksiin, eivätkä 

perusoikeudet tarkoita määrittää tyhjentävästi oikeudellisen ratkaisun lopputulosta; 

ei liene mitään syytä, miksi tämä lausuma ei pätisi myös tekijänoikeuden alalla”. 

Kivistön (2016, 449) mukaan länsimaisessa ihmisoikeus- ja 

perusoikeuskeskustelussa liberaali teoria on säilyttänyt asemansa perusoikeuksien 

ja ihmisoikeuksien tulkinnan lähtökohtana. Kysymys valtion positiivisten 

toimintavelvoitteiden asemasta palautuu näin ollen siihen, kuinka pitkälti liberaali 

teoria modifioidaan sosiaalivaltiollisen teorian suuntaan. Liberaalissa teoriassa 

korostuu oikeudellinen vapaus ja sosiaalivaltiollisessa teoriassa faktinen vapaus. 

(Kivistö 2016, 445–6.) Kivistö (2016, 17–9) kirjoittaa yksilön ja yhteiskunnan 

intressien tasapainosta seuraavasti:  

Mielestäni kiinnostavin kysymys on tekijänoikeuteen sisäänrakennettu tekijän 

yksilöllisen intressin ja yhteiskunnan kollektiivisen intressin välinen 

tasapainoasetelma. Molemmat positiot ”kurkottavat” myös vastakkaiseen 

suuntaan: yksittäisten tekijöiden aikaansaaman kollektiivisen suoritteen 

ajatellaan palvelevan yhteiskunnan yhteistä hyvää, ja yleistä etua ilmentävien 

tekijänoikeuden rajoitusten subjekteja ovat usein yksilöt esimerkiksi 

kuluttajina. 

Oeschin (2017, 1) mukaan viime vuosina sekä kansalais- että 

asiantuntijakeskusteluun on noussut väite tekijänoikeuksien suojan liiallisesta 

laajuudesta ja vahvuudesta. Ongelmana on (Oesch 2017, 2) lainsäädännön 

laajentuminen, hajanaisuus ja vaikeaselkoisuus. Lain yleinen uskottavuus on myös 

mahdollisesti murentumassa. Oesch väittää, että kritiikin mittasuhteet ovat sellaiset, 

ettei sitä ”voi eikä ole syytäkään ohittaa immateriaalioikeuden sisältöä ja asemaa 

koskevissa keskusteluissa”. (Oesch 2017, 3) Kritiikkiä on Oeschin mukaan 
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syntynyt myös muista kuin yleistä hyvää ajavilta tahoilta, kuten tiettyjen alojen 

elinkeinonharjoittajien tai eri lobbausryhmien toimesta. Oesch väittää, että eri 

etutahot ovat ottaneet ”yleisen intressin” aseekseen lainsäädäntökamppailussa. 

Yleisen edun paine ei Oeschin mukaan ole mikään uusi ilmiö 

immateriaalioikeuksien historiassa, vaan se on ollut osa lain kehitystä alusta alkaen 

(Oesch 2017, 5). Esimerkkinä Oesch tarjoaa Yhdysvaltojen perustuslain vuodelta 

1787, jossa tekijänoikeuksista puhutaan rajoitetun ajan (for Limited Times) 

oikeutena. Oeschin mukaan kollektiivista painetta immateriaalioikeuksia kohtaan 

on tullut muun muassa kehitysmaista. Heinon mukaan (2017, 58) nousevat 

talousmahdit ovat historiallisesti pitäneet immateriaalioikeuksien tason verraten 

heikkona. Yhteiskuntien vaurastuessa oikeudenhaltijoiden etuja aletaan puolustaa 

enemmän. Toisaalta länsimaissa on vaadittu jopa tekijänoikeuskorvausten 

poistamista kokonaan ja sen tilalle apurahajärjestelmää. 

Tekijänoikeuslain oikeuspoliittinen perusta on Oeschin mukaan (2017, 2, 5) 

ennen kaikkea ”yksilön luovan toiminnan suoja (oikeus, kohtuus) sekä yritysten 

suoja näiden taloudellisille ja henkisille panostuksille (investointien suoja)”. 

Lähtökohtana on "individualistinen luovan työn henkilön suoja”. Tämä 

takaa ”tietyn vakaan yhteiskuntajärjestyksen” ja ”yhteiskuntasopimusmallin, jossa 

tähdätään oikeudenmukaiseen omaisuuden jakamiseen” (Oesch 2017, 7). 

Oikeudenhaltijoilla on perustuslain takaama omaisuuden suoja, jota voidaan 

rajoittaa muiden perusoikeuksien, kuten sananvapauden tai elinkeinovapauden 

perusteella (Oesch 2017, 16). Näitä tulisi punnita keskenään, jotta 

omaisuudensuoja ei olisi liian hallitsevassa asemassa. Oeschin mukaan 

immateriaalioikeuslait perustuvat ”oikeastaan kauttaaltaan yksityisen ja yleisen 

edun väliseen tasapainoon”. Oeschin mukaan (2017, 16) julkinen etu on 

sisäänrakennettu tekijänikeusjärjestelmään muun muassa rajoitussäännösten kautta.  

Oeschin (2017, 4) mukaan immateriaalioikeuksien ja muiden oikeuksien suhde 

on lainsäädäntöpoliiittinen ongelma. Oesch kirjoittaa: 

Paineet ovat usein johtuneet niin sanotusta yleisestä edusta 

immateriaalioikeusjärjestelmään eli siitä, miten nämä oikeudet voidaan saattaa 

tasapainoon muiden oikeuksien kanssa. Pelkistäen on kysymys myös 

immateriaalioikeuksien oikeudenmukaisuusaspektista: mikä oikeuttaa ne 

sellaisina kuin ne nykyisellään ovat?  

Mikäli yksinoikeusjärjestelmä kumottaisiin, kannustinvaikutus katoaisi, jolloin 

luovan yksilön asema heikentyisi ja yritysten varallisuuspohja suhteessa 

kilpailijoihin ja muuhun yhteiskuntaan murenisi (Oesch 2017, 9). Oesch pohtii, että 
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on ongelmallista, että näistä tekijöistä, kuten juuri kannustinvaikutuksesta, puuttuu 

tutkimustietoa. Oesch kirjoittaa, että kyse on yhden oikeudenalan arvopohjasta, jota 

voitaisiin paremmin mitata empiirisin tai taloustieteellisin menetelmin. Mutta 

miten arvoa koskevaa pohdintaa voidaan suorittaa empiirisesti, mikäli otamme 

huomioon Humen giljotiinin? Oesch (2017, 17) kiteyttää lainsäädännön 

tulevaisuuden seuraavasti:  

Tekijänoikeustapaustenkin tulkinnassa koko oikeusjärjestys on otettava 

huomioon, ja vaikka yleinen etu on jo monipuolisesti varsinaisessa laissa 

mukana, niin perusoikeuksia ja muitakaan varallisuusoikeuksia suhteessa 

tekijänoikeuksiin ei voida kuitenkaan unohtaa. Lainsäädäntöpoliittisesti olisi 

kuitenkin syytä miettiä selkeyttämistä lakiin, jos kritiikin takia esimeriksi 

rajoitusten yleistä ja tuomioistuimissakin vakiintunutta tulkintatapaa halutaan 

muuttaa.  

Aiemmassa pohdinnassaan Oesch (2005, 360–1) ehdottaa, että tuomioistuinten 

tulisi ”suhtautua oikeusalarajojen ylittämiseen myös perusteluissa nykyistä 

avoimemmin ja rohkeammin. Sama koskee myös lainsäätäjää sen valmistellessa 

lakeja tulevaisuudessa: vaaditaan perustelut eri puolilta ja näkökulmista”. Oeschin 

mukaan tekijänoikeuslain ”tavoitteiden ja arvojen kirjaaminen lakiin voisi edistää 

tasapainon etsimistä luovan yksilön ja yleisön intressien ja toiminnassa mukana 

olevien tahojen kesken” (Oesch 2005, 376). 

Bruunin et al. (2009, 19) mukaan suomalaisessa immateriaalisia oikeuksia 

koskevassa keskustelussa on ollut piirteitä sekä Richard Floridan lanseeraamasta 

luova luokka- tyylisestä paatoksesta sekä tälle vastakkaisesta, italialais-

anglosaksisesta ja marxilaisesta copyleft-ajattelusta. Bruunin et al. mukaan 

yksilökeskeinen malli on hallinnut keskustelua, ja valtiovalta ja sitä lähellä olevat 

keskustelijat ovat suosineet sitä. Yksi tämän keskustelun osa-alue on niin sanottu 

innovaatiopuhe, joka nousi keskusteluun vuosituhannen vaiheessa Suomen 

siirryttyä kilpailukyky-yhteiskunnaksi. Bruunin et al. mukaan ongelmana on, että 

tässä diskurssissa "vallan toiminta uhkaa jäädä näkymättömäksi" ja intressiryhmien 

tavoitteet näyttäytyvät yleishyödyllisinä (Bruun et al. 2009, 23–8). 

Lessigin mukaan sellaisen resurssin, joka on muodostunut perustavaksi 

yhteiskunnallista osallistumista varten, tulisi pysyä yhteisomistuksessa. Markkinat 

eivät voi säädellä kaikkea. Lessigin mukaan yksityiskohdista voidaan kiistellä, 

mutta hänen mukaansa tämä lienee perusteiltaan yleisesti hyväksyttyä (Lessig 2001, 

93). Kysymykseksi voi muodostua se, rajoittaako yksilöiden taloudellisiin 

oikeuksiin perustuva tekijänoikeus yhteiskunnallista osallistumista, ja jos rajoittaa, 
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niin miten. Heinon (2017, 129) mukaan riskinä on, ettei muita intressiryhmiä, kuten 

kuluttaja- ja ihmisoikeusjärjestöjä, huomioida tarpeeksi, jolloin tarvittava 

tasapaino ”vastakkaisten intressien välillä jää saavuttamatta”. 

2.3.4 Kirjastojen musiikkihankintojen periaatteet  

Yleisten kirjastojen musiikkiosastoja ryhdyttiin perustamaan Suomessa 1950–60 - 

lukujen vaihteessa. Idea lähti liikkeelle musiikkipiireistä kirjaston sisäisen 

kehityksen sijaan. Musiikkikirjastojen kehityksen kannalta keskeisen 

voimahahmon Seppo Nummen mukaan kirjasto ei ollut yleinen kirjasto eikä 

todellinen sivistyslaitos ilman musiikkitoimintaa. Nummen mielestä 

musiikkikirjastojen tavoitteeksi tuli asettaa suomalaisen musiikkielämän tason 

kohottaminen, kansansivistys ja taidekasvatus. Alkuaikoina musiikkikirjastojen 

hankintaohjeena oli, että aineistosta 90 prosenttia tuli olla konserttimusiikkia ja 10 

prosenttia kansanmusiikkia ja jazzia. (Talja 1998, 39–42.)   

1970-luvulla musiikkisosiologi Pekka Gronow haastoi hankintapolitiikassa 

ilmenevän klassisen musiikin ylivallan, ja populaarimusiikkia ryhdyttiin 

hankkimaan entistä enemmän kirjastojen kokoelmiin. Tavoitteeksi tuli nyt 

mahdollisimman monipuolisen musiikkiharrastuksen edistäminen. 

Musiikkiaineiston valikoinnin ohjeeksi Gronow ehdotti, että konserttimusiikkia 

olisi koko aineistosta 40 prosenttia, jazzia 10 prosenttia, kotimaista iskelmää 10 

prosenttia, pop-musiikkia 20 prosenttia ja muita genrejä 20 prosenttia. 

Huomionarvoista on, että musiikkiaineiston kotilainaus tuli mahdolliseksi vuonna 

1972, mutta yleinen käytäntö siitä tuli vasta 1980 -luvun puolivälin jälkeen. (Talja 

1998, 43–47.) Kyösti Mäkelän (2010, 5) mukaan 1980-luvulla ”musiikki 

tunnustettiin kirjaston perusaineistoksi” ja äänitelainaus nousi kirjastossa 

kuuntelemisen sijaan ”keskeiseksi toimintamuodoksi”. 1990-luvulla 

musiikkikirjastoissa tapahtui Mäkelän sanoin ”asiakaslähtöinen käänne”, jossa 

asiakkaiden tarpeet ovat kokoelman sijaan keskiössä. 

Sanna Talja esittää väitöskirjassaan ”Musiikki, kulttuuri, kirjasto – diskurssien 

analyysi” (1998, 53–4), että musiikkikirjastojen tehtävät ja valintapolitiikka 

perustuvat 1990-luvulla (asiakkaiden puheessa) monipuolisuusetiikan varaan. 

Tämän etiikan mukaan musiikkikirjastoissa tulisi olla tarjolla kaikenlaista aineistoa, 

kaikkia musiikkimakuja ja musiikin eri genrejä tasavertaisesti. Taljan 

haastattelemien kirjaston asiakkaiden mukaan musiikkikirjasto on olemassa 

kaikkia potentiaalisia käyttäjäryhmiä varten. Kirjasto kuuluu kaikille, eikä mitään 

ryhmää voi suosia toisen kustannuksella.  
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Talja (1998, 60–90) jakaa lopulta musiikkihankintojen historialliset 

näkökulmat (repertuaarit) kolmeen eri ryhmään: yleissivistysrepertuaariin, 

vaihtoehtorepertuaariin ja kysyntärepertuaariin. Näiden avulla ”kokoelmatyön 

periaatteita voidaan määritellä joko asiakkaiden tarpeiden näkökulmasta, 

vaihtoehtotarjonnan näkökulmasta tai musiikillisen yleissivistyksen, 

musiikkikasvatuksen ja opiskelun näkökulmasta”. 

Yleissivistysrepertuaarissa korostuu kirjaston rooli kulttuurilaitoksena, joka 

ohjaa kysyntää tarjonnan avulla. Karkeasti tiivistettynä tavoitteena on laatuun, ei 

kysyntään keskittyvä kokoelma, josta löytyy kunkin genren klassikkoteokset.  

Vaihtoehtorepertuaarissa musiikkikirjaston tehtävänä on täydentää 

musiikkitarjontaa harvinaisella ja erikoisella aineistolla, erityisesti kokeilevalla 

marginaalimusiikilla. Yksinkertaistettuna tässä musiikkikirjasto on kriittinen 

vaihtoehto kaupalliselle valtavirtamusiikille. Lopulta kysyntärepertuaari vastaa 

asiakkaiden tarpeisiin: hankitaan sitä mitä lainataan. Tieto tarpeista pitää perustaa 

systemaattiselle kysynnän huomioonottamiselle, jossa paikallisuus on arvossa. 

Samalla kirjaston käyttäjäryhmät tulee tunnistaa ja määritellä. Näin turvataan eri 

käyttäjäryhmien tarvitseman materiaalin oikea osuus kokonaishankinnoista. (Talja 

1998, 60-90.)  

2.3.5 Yleisten kirjastojen musiikkiosastojen tunnuslukuja  

Tilastojen mukaan yleisten kirjastojen CD-kokoelmat kasvoivat vuoteen 2012 

saakka. Kaiken kaikkiaan vuosina 2001–2016 äänitteiden määrä kasvoi yli 565 000 

tallenteella. Viime vuosina hankintamäärät ovat kuitenkin romahtaneet. Vuonna 

2010 yleisiin kirjastoihin hankittiin 146 548 äänitettä ja vuonna 2016 enää 69 748 

äänitettä. Laskua hankintoihin tuli muutamassa vuodessa 52 prosenttia eli 

äänitehankinnat ovat puolittuneet huippuvuosista. Notkahdus näkyy myös 

lainausmäärissä, jotka ovat laskeneet hankintoja jyrkemmin ja ovat olleet laskussa 

jo 12 vuotta. Kun vuonna 2004 yleisistä kirjastoista lainattiin lähes 10 miljoonaa 

musiikkiäänitettä, vuonna 2016 lainoja oli noin 3,4 miljoonaa (laskua 65 prosenttia). 

Samaan aikaan kirja-aineistojen lainaus on laskenut ”vain” 15 prosenttia. (Pelttari 

& Lounasvuori 2017, 22–3.) 

Näihin musiikkikirjastojen kannalta epäsuotuisiin tilastoihin on Pelttarin ja 

Lounasvuoren (2017, 7) mukaan vaikuttanut YouTuben ja muiden musiikin 

suoratoistopalveluiden tulo markkinoille sekä kirjastojen kautta saatavilla olevien 

verkkokuuntelupalvelujen käyttömahdollisuus. Pelttari ja Lounasvuori painottavat, 

että ”kulttuurillisena muistiorganisaationa toimivia musiikkikirjastoja kuitenkin 
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tarvitaan musiikin monimuotoisuuden ja pysyvyyden turvaamiseksi, sillä kaikkea 

musiikkia ei ole saatavana verkossa, eikä kaikkea ei voi myöskään striimata 

maksutta”. (Pelttari & Lounasvuori 2017, 7.) Tämä kirjastolaitoksen sisältä tulevat 

huomio korostaa kahta keskeistä asiaa: maksutonta pääsyä aineistoihin sekä 

aineiston pitkäaikaissäilytystä. Kirjastolla on näin kaksoisrooli: sen täytyy sekä 

tarjota ilmaisia musiikkiaineistoja että huolehtia siitä, että tämä aineisto säilyy 

myös tuleville sukupolville.  

2.3.6 Musiikin varastoinnin käytännöt Suomessa  

Vaikka yleiset kirjastot eivät tarjoakaan kattavaa eri genrejä sisältävää digitaalista 

verkkopalvelua, tallenteita kuitenkin digitoidaan julkisten laitosten toimesta. 

Musiikkia digitoidaan, jotta aineiston käyttö olisi helpompaa ja jotta alkuperäiset 

äänitteet säästyisivät ylimääräiseltä rasitukselta. Tavoitteena on myös sisältöjen 

pelastaminen katoamiselta. Pelttarin ja Lounasvuoren (2017, 35) mukaan musiikin 

digitaalista säilyttämistä varten tarvittavaa henkilöstöä, laitteistoja, 

säilytyskapasiteettia ja logistiikkaa löytyy muun muassa Kansalliskirjastosta, 

Yleisradiosta, Musiikkiarkistosta ja Suomen Äänitearkistosta. Nämä tahot 

huolehtivatkin Suomessa musiikin pitkäaikaissäilytyksestä. 

Suomen laajin julkisessa käytössä oleva äänitearkisto löytyy 

Kansalliskirjastosta.  Kokoelmaan kuuluvien musiikkiäänitteiden tiedot löytyvät 

Viola-tietokannasta ja nimikkeitä on noin 160 000. Vanhin äänite on vuodelta 1901. 

Kansalliskirjaston kokoelmaa kartutetaan vapaakappaleilla, ostoilla ja 

lahjoituksilla. Kansalliskirjasto on ainoa taho Suomessa, joka tallentaa 

kokoelmiinsa äänitteiden vapaakappaleita. 

(www.kansalliskirjasto.fi/fi/kokoelmat/kansallinen-aanitearkisto.) 

Miten Kansalliskirjaston äänitearkistosta löytyvää musiikkia voi sitten 

kuunnella? Vaihtoehtoja on kolme. Fyysisten äänitteiden käyttökopioita voi 

kuunnella Kansalliskirjastossa sijaitsevan Musiikkikirjaston kuunteluhuoneessa. 

CD-levyjä voi halutessaan myös tilata kotikäyttöön varastosta. Tämän tutkimuksen 

kannalta merkittävin on digitoitujen äänitteiden tietokanta Raita, jota voi käyttää 

vapaasti kirjastokortilla verkon kautta. Raita sisältää kuitenkin vain 

tekijänoikeuksista vapaita kotimaisia äänitteitä. 
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2.3.7 Yleisten kirjastojen digitaaliset musiikkipalvelut  

Kattavia digitaalisia musiikkikokoelmia löytyy Yleisradiosta, Kansalliskirjastosta 

ja Musiikkiarkistosta. Kuitenkin niihin digitoidusta materiaalista suurinta osaa ei 

voi kuunnella verkon välityksellä kotisohvall, Raita–palvelua lukuun ottamatta. 

Pekka Gronow esittää Pelttarin ja Lounasvuoren haastattelussa (Pelttari & 

Lounasvuori 2017, 35) näkemyksenään, että pääsy digitaalisiin aineistoihin 

voitaisiin toteuttaa parhaiten kirjastojen, arkistojen ja Yleisradion yhteistyönä: 

Ennen vuotta 1963 ilmestyneiden musiikkiäänitteiden tuottajien ja esiintyjien 

oikeudet ovat jo vanhentuneet, joten digitoidun aineiston käyttöön tarvitaan 

ainoastaan sopimus Teoston kanssa. Sopimusaineiston käyttö kirjastoissa voisi 

olla huomattavasti helpommin neuvoteltavissa kuin yleinen käyttö verkossa.  

Tällöin tavoitteena olisi verkkopalvelu, josta olisi saatavilla lähioikeuksista vapaata 

musiikkia, ja kuuntelun tulisi tapahtua kirjaston tiloissa. Mutta onko 

tällainen ”vanhan musiikin kirjastopalvelu” se, mitä musiikkikirjastot ovat 

hakemassa? Oulun kaupunginkirjaston musiikkiosaston palvelupäällikkö Juha 

Sutelan mukaan yleiset kirjastot ovat Suomessa tehneet kolme yritystä 

populaarimusiikin verkkopalvelujen perustamiseksi vuosina 2008, 2012 ja 2014. 

Tällöin tavoitteena on ollut edellisestä poiketen nimenomaan sellainen 

verkkopalvelu, joka sisältää myös uutta ja tuoretta tekijän- ja lähioikeuksilla 

varustettua populaarimusiikkia. Ideaalitilanteessa tavoitteena on ollut Spotifyn 

kaltaisen suoratoistopalvelun tarjoaman materiaalin saaminen mukaan kirjaston 

verkon kautta tarjoamiin ilmaisiin palveluihin.  

Keskustelua aiheesta käytiin ensimmäistä kertaa Intervalli–lehden vuoden 

2008 vuosikerrassa. Vielä tuolloin silloinen Sony BMG:n toimitusjohtaja Kimmo 

Valtanen (yksi tässä tutkimuksessa haastatelluista tahoista, nykyisin Universal 

Music Finlandin toimitusjohtaja) ennusti, että kirjaston ja levy-

yhtiöiden ”yhteistyöllä voidaan saada mieletön voimavara kirjastoille ja koko 

kansakunnalle”. Valtanen jatkaa: ”Jatkossa pitäisi kirjastojenkin pystyä toimimaan 

yhdessä kaupallisten toimijoiden kanssa, jotta verkkopalvelu ei mene kokonaan 

kirjaston ohi. Tässä näen valtavat mahdollisuudet kirjastopalveluiden 

kehittämisessä”. (Intervalli 2/2008.)  

Tämä ajattelutapa on hyvin mielenkiintoinen, vaikka se osoittautuikin 

optimistiseksi eikä idea toteutunut. Asiasta paljon kirjoittanut musiikkikirjasto-

asiantuntija Heikki Poroila (myös yksi tässä tutkimuksessa haastelluista tahoista, 

nykyisin eläkkeellä) hahmotteli (Poroila 2/2008, 11–13) jo vuonna 2008 
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näkemyksiä ”reunaehdoista”, joilla verkkomusiikkia voitaisiin hankkia kirjastoihin. 

Ensimmäinen huomioitava asia on raha eli kirjastojen käytössä olevat 

hankintamäärärahat. Kirjastojen tulee Poroilan mukaan pohtia, mikä on kirjaston 

fyysisen ja digitaalisen kokoelman suhde ja tuleeko kokoelman olla pysyvä vai 

verkkopalvelu, joka on alttiimpi muutoksille, erityisesti ulkoistettuna hankintana. 

Poroila näkee, että kaikki käytön määrään perustuvat rahoitusjärjestelmät ovat 

mahdottomia, koska kuuntelumääriä ei voi mitenkään ennakoida. Tällöin 

kirjastojen hankintoihin varatun vuotuisen määrärahan suunnittelu kävisi 

mahdottomaksi. Poroilan mukaan selvää on, että verkkopalveluna toteutettava 

valikoima korvaisi osan fyysisistä hankinnoista. Poroilan (3/2008, 8–13) 

haastattelema Katri Piepponen Joensuun kirjastosta  kommentoi asiaa vuonna 2008 

Intervalli- lehdessä näin:  

Mikäli todella käy niin, että CD- levyt haipuvat lähitulevaisuudessa kokonaan, 

niin tämäntyyppisten palveluiden saaminen kirjastojen repertuaariin jää kai 

ainoaksi keinoksi saada uutta musiikkia maksutta asiakkaidemme käyttöön. 

Silloin käynee niin, että ko. palveluihin laitettava rahamäärä vähitellen nousee, 

mikäli laadukkaita musiikkikirjastopalveluita halutaan yhä pitää yllä. 

Poroilan mukaan mahdollisimman mobiili käyttöliittymä oli vuonna 

2008 ”yleisesti hyväksyttävissä oleva tavoite” verrattuna esimerkiksi kirjaston 

tiloissa tapahtuvaan käyttöön. Huomioitava oli myös palveluiden laatu ja laajuus. 

Poroilan toinen reunaehto käsitteleekin kokoelman kattavuutta. Mitä laajempi ja 

monipuolisempi kirjastojen kautta tavoitettava kokoelma on, sen parempi. Poroilan 

mukaan palvelun kesto ja luotettavuus tulee arvioida ja välttää ongelmat, joita voi 

seurata palveluiden lyhytjänteisyydestä ja epävakaudesta. Tarvitaan ”pitkäjänteistä 

kestävyyttä ja luotettavuutta”. Poroilan mukaan toivottavaa olisi, 

että ”pätkäsopimuksia” ei tehtäisi ja kaikille kirjastoille olisi samat sopimusehdot 

(suhteutettuna asukaslukuun). Yleiset kirjastot eivät myöskään voisi käyttää 

työpanostaan käytön tilastointiin ja seurantaan. Poroilan mukaan tärkeää olisi myös 

ottaa huomioon, ettei tehtäisi sopimuksia, jotka ovat huonoja musiikintekijöiden 

kannalta. Poroilan mukaan on mahdollista ajatella, että mikäli kirjasto ei hanki 

käyttöönsä verkkopalveluja, se on pian musiikin museo. (Poroila 3/2008, 11–13.) 

Yksi ongelma yleisten kirjastojen yhteisen, keskitetyn sopimisen kannalta on 

se, että kirjastot saavat rahoituksensa kunnallisesti. Kirjastojen rooli saattaisi 

hämärtyä kuntapäättäjien silmissä, mikäli siirryttäisiin valtakunnalliseen portaaliin. 

Näkisin, että tämä tilanne ei ole muuttunut miksikään viimeisen kymmenen vuoden 

aikana. 
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Poroila kommentoi rahoitusta vuonna 2008 seuraavasti: ”Kun levy-yhtiöt ja 

muut myyjät ovat kiinnostuneita maksimituotosta, emme voi välttää etujen 

ristiriitaa.” Levy-yhtiöille ja verkkopalveluille onkin hyödyllisempää myydä 

tuotteensa yksittäiselle kuluttajalle erikseen, eikä tilanne ole käsitykseni mukaan 

tässäkään kymmenen viime vuoden aikana muuttunut. Poroila (3/2008, 12) 

kirjoittaa: 

Kirjastojen verkkomusiikkipalvelun kannalta tilauspohjainen jakelu 

kuluttajamarkkinoilla on selkeästi rajoittava ja ehkä estäväkin tekijä. Hyvin 

toimiva tilauspalvelu vähentää kirjaston asiakkaiden motivaatiota käyttää juuri 

kirjaston palvelua ja aivan varmasti se vähentää levy-yhtiöiden motivaatiota 

tarjota monipuolista ja laajaa verkkopalvelua kirjaston piikkiin. Teollisuus ei 

yksinkertaisesti halua myydä kansalaisille samaa palvelua, jonka nämä voisivat 

saada kirjastosta maksutta. 

Poroila lisää, että malli, ”jossa kaikki (kirjaston) rahat menevät verkkopalveluun ja 

oman kokoelman kartuttaminen tyssää kokonaan, on mahdoton. Paitsi tietenkin 

sellaisessa tilanteessa, jossa uusia äänitteitä ei voi enää kokoelmaan ostaa.” (Poroila 

3/2008, 11.) 

Vuoden 2008 viimeisessä Intervallissa yhteistyö levy-yhtiöiden ja kirjastojen 

välillä oli jo osoittautunut ”kestämättömän kalliiksi” jo yhden vuoden kokeilunkin 

kannalta ”kohtuulliseksi arvioidulla palvelutasolla” (Intervalli 4/2008). 

Verkkomaailman ehdot ovat Poroilan mukaan selvät: ”Kun laki ei anna valtuuksia, 

ne täytyy ostaa”. (Poroila 4/2008, 3.) Rahaa tähän yleisillä kirjastoilla ei 

yksinkertaisesti ole. Vuonna 2011 Poroila korostaa kirjastojen muita osa-alueita 

digitaalisen palvelun tarjoamisen sijaan: ”Musiikkikirjasto on myös niin paljon 

enemmän kuin vain kuunneltavan popmusiikin lainaamo.” (Poroila 2011, 33.) 

Kaupallisen verkkopalvelun hankkiminen kävi lopulta liian kalliiksi ja 

kirjastopalvelujen oikeutusta ryhdyttiin etsimään muualta. On hyvä muistaa, että 

hakutyökalut, musiikkikirjallisuus ja nuottilainaus ovat olennaisia osia 

musiikkikirjastojen toimintaa, eikä kaikki musiikkiin liittyvä aineisto ole vielä 

pelkkiä bittejä. Mäkelän (2010, 5) mukaan kirjastojen bibliografiset tietokannat ja 

hakujärjestelmät ovat kehittyneempiä kuin kaupallisella puolella. Myös Vesterinen 

(2010, 9) näkee, että kirjastojen ”valttina on järjestetty ja hyvin kuvailtu kokoelma, 

jonka sisältöön on tehokkaat hakumahdollisuudet”. Olennaista on myös se, että 

kirjastojen maksuttomuus on Mäkelän mukaan ”näinä kaiken kaupallistumisen 

aikoina merkittävä yhteiskunnallinen ominaisuus”. (Mäkelä 2010, 5.) 
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Tuorein laaja selvitys kirjastojen verkkojakelusta on vuodelta 2012. Tällöin 

Pakarinen (2012, 2) pohti asetelmaa, jossa kirjastosta voisi tulla ”vain tietynlainen 

verovaroin ylläpidetty digitaalisen verkkojakelun subventoija”:  

Itse palvelun tuottaa tällöin jokin kolmas osapuoli. Malli lähenee ajatusta 

kansalaisille jaettavista kulttuuriseteleistä. Vaihtoehdoista kumpikaan ei ole 

kirjastoille ongelmaton. 

Idea siitä, että kirjasto vain maksaisi pääsyn yksityisten palveluntarjoajien 

kokoelmiin ilman mitään muuta funktiota, asettaisi pohdinnan alle kirjaston 

lakisääteisen roolin (roolin muutoksista kts. myös Suominen 2016, 360–1). 

Pakarisen mukaan tällöin tulisi kysyä, miksi ja ketä varten kirjastot ovat ylipäätään 

olemassa ja ovatko yleiset kirjastot muuttumassa yleisistä kulttuurilaitoksista 

kaunokirjallisuuslaitoksiksi. Faktana Pakarinen pitää sitä, että musiikkikirjastojen 

entiset myyntivaltit, sisältöjen laajuus ja käytön ilmaisuus, on nykytilanteessa 

haastettu. (Pakarinen 2012, 5–6.) Pakarinen myös muistuttaa, että verkkopalvelujen 

hintaa laskettaessa tulisi huomioida pelkkien hankintakulujen lisäksi muun muassa 

kirjaston omiin systeemeihin tulevat muutokset ja hankalasti mitattavat aineettomat 

hyödyt, kuten palvelutason muutokset. (Pakarinen 2012, 12.) Ongelmana on myös 

se, että kirjastot eivät voi vaikuttaa kaupallisessa palvelussa olevaan kokoelmaan 

eivätkä palvelut tunne ”kirjastojen kokoelmapoliittista hankintalogiikkaa”. 

Pakarisen mukaan kirjastojen pitäisi pystyä hallitsemaan omaa 

palvelukokonaisuuttaan. Kaupallisilla palveluilla on kuitenkin oma 

toimintalogiikkansa, eivätkä ne esimerkiksi käytä kirjastojen käyttämiä luokitus- ja 

kuvailutapoja. (Pakarinen 2012, 19–20.) 

Yleiset kirjastot ovat tehneet kolme yritystä kaikki genret kattavan 

verkkopalvelun hankkimiseksi vuosina 2008, 2012 ja 2014. Vuosina 2011–2012 

Suomessa innostuttiin tanskalaisesta Bibzoom–palvelusta, jonka käyttöönotto ei 

kuitenkaan realisoitunut. Palvelupäällikkö Juha Sutelan mukaan vuonna 2014 

Freegal–suoratoistopalvelu teki puolestaan konkreettisen tarjouksen suomalaisille 

kirjastoille. Freegalin kokoelmissa oli tuolloin levy-yhtiöistä muun muassa Sonyn 

katalogi. Yleisten kirjastojen konsortion toimintakertomus vuodelta 2014 

puolestaan kertoo, että Freegalia on testattu tuolloin tietyissä kirjastoissa. Vuoden 

2016 toimintakertomuksen mukaan Freegalia koskevia tietoja on päivitetty ja 

aiheen tiimoilta on järjestetty webinaari. Vuoden 2017 toimintakertomuksessa 

musiikin verkkopalveluja ei enää mainita ollenkaan. Vuoden 2016 Suomen 

kirjastoseuran kannanotossa ”Digitaalisten aineistojen saatavuus kirjastoissa 

turvattava” musiikkiaineistojen käsittely loistaa poissaolollaan. 
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Ulkomaisista ilmaisista julkisista verkkopalveluista mainittakoon The National 

Jukebox, jota tuottaa Yhdysvaltojen kongressin kirjasto. The National Jukebox on 

vapaaseen verkkokuunteluun tarkoitettu mittava kansallisen jukeboksi, joka on 

lanseerattu Kongressin kirjaston ja Sony Music Entertainmentin yhteistyönä 

vuonna 2011. Se sisältää yli 10 000 kuunneltavissa olevaa äänitettä 1900-luvun 

ensimmäisiltä vuosikymmeniltä, joten myös sen tarjonnassa on vain 

tekijänoikeuksista vapaata materiaalia (Hartsell 2011). Myös muissa maissa on 

kokeiltu samantyylisiä palveluita, joista voidaan mainita esimerkiksi MusicMe 

(Ranska), Musicwebb (Ruotsi), Digileen (Hollanti) ja Bib.fm (Belgia). (Pakarinen 

2012, 21.) 

2.3.8 Kaupalliset digitaaliset musiikkipalvelut  

Tim Wu (Akbarzadeh 2014) väittää, että kaikki uudet mediat käyvät läpi syklin, 

jonka alussa toiminta on ”avointa, keskittymätöntä ja arvaamatonta” ja lopulta alun 

kaoottisuuden jälkeen toiminta vakautuu ja samalla keskittyy. Näin on tapahtunut 

Wun mukaan sekä puhelimen, television että radion kohdalla. Tämä kehitys pätee 

myös suoratoistopalvelujen historialliseen kehitykseen. 

Kuten muuallakin maailmassa, Suomessa on internetin välityksellä saatavilla 

useita erilaisia musiikin suoratoistopalveluja, kuten Apple Music, Deezer, Pandora, 

SoundCloud tai Tidal. Nämä palvelut poikkeavat toisistaan käyttötavoiltaan: 

esimerkiksi Pandora on ennen kaikkea nettiradio, josta on tarjolla 

mainosrahoitteinen tai maksullinen versio. SoundCloud on puolestaan lähinnä 

indie-musiikkia sisältävä kirjasto. Tidal on suoratoistopalvelu, joka houkuttelee 

asiakkaista ennen kaikkea erittäin korkeatasoisella äänenlaadullaan. Tidalista ei ole 

tarjolla mainosrahoitteista palvelua, joten sen kautta musiikkiaineistoon pääsee 

käsiksi vain maksamalla kuukausimaksun. (Hall 2018.) 

Tämän tutkimuksen kannalta keskeisiksi yksityisen puolen tekijöiksi nousevat 

YouTube ja ennen kaikkea Spotify. YouTube on Suomen suosituin digitaalisen 

musiikin palvelu. YouTuben tunnettuus on Teoston ja IFPI:n toteuttaman 

tutkimuksen mukaan lähes 100 prosenttia kaikissa ikäluokissa (paitsi luokassa 56–

65-vuotiaat, jossa se on 92 prosenttia). Suomalaisista peräti 35 prosenttia eli yli 

joka kolmas suomalainen käyttää YouTubea musiikin kuunteluun päivittäin. Neljä 

viidestä 16–35-vuotiaasta pitää YouTubea itselleen tärkeänä palveluna. (Tervonen 

2016.) 

Spotify on keskeinen siksi, että se on Suomessa ylivoimainen markkinajohtaja 

pelkkää ääntä tarjoavissa suoratoistopalveluissa. Maksullisia suoratoistopalveluja 
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käytti viime vuonna 19 prosenttia suomalaisista. (IFPI 2017.) Spotifyn 

markkinaosuus tästä on Suomessa noin 80 prosenttia. Koko maailman laajuisesti 

Spotifylla on 71 miljoonaa maksavaa asiakasta (ilmaisversio mukaanlukien 159 

käyttäjää kuukausittain), ja se operoi 60 eri maassa. Yrityksen liikevaihto on 

vuositasolla neljä miljardia euroa, ja tappiota vuonna 2017 Spotify kärsi 378 

miljoonaa euroa. (Reuters 2018.) Suomessa Spotifylla on maksavia asiakkaita 

arvion mukaan noin 700 000. Keskimääräinen maksullinen streaming- palvelun 

käyttäjä on alle 45- vuotias mies, joka käy ahkerasti myös konserteissa ja kuuntelee 

musiikkia keskittyneesti (Tervonen 2016). 

2.3.9 Creative Commons  

Yksi tapa ”demokratisoida” tekijänoikeuksilla varustettu teos vapaaehtoisesti on 

sen asettaminen yleisön saataville Creative Commons- lisenssin avulla. CC-

lisenssillä teoksen automaattisista ja normaaleista tekijänoikeuksista voi luopua 

kokonaan tai osittain. Vaihtoehtoja on useita, aina teoksen muokkaamisen ja 

kaupallisen hyödyntämisen sallimisesta vain teoksen vapaan jakamisen sallimiseen. 

Oletusarvona olevasta yksinoikeudesta luopumalla voidaan näin valtuuttaa muita 

tahoja käyttämään teoksia yleiseksi hyväksi tai jopa toisen tahon henkilökohtaisen 

edun tavoitteluun. (Hietanen 2008, 13; Creative Commons Suomi 2016b.) 

Creative Commonsin omien nettisivujen mukaan CC-lisenssit eivät korvaa 

tekijänoikeuksia, vaan toimivat niiden rinnalla. CC-lisenssien tarkoitus ei ole 

kilpailla tekijänoikeuslainsäädännön kanssa, vaan täydentää sitä. Lisenssit ovat 

ilmaisia, eikä niiden käyttöönottoon tarvita välikäsiä tai lakimiehiä (Lessig 2004, 

282). Lisenssien kautta teoksille saatu lisäarvo on näin ideaalitilanteessa kokonaan 

oikeudenhaltijalla. Huomattavaa on, että teoksista ei tule lisenssien kautta täysin 

tekijänoikeuksista vapaata materiaalia (public domain), vaan tekijänoikeus ja 

teoksen kontrolli säilyvät teoksen tekijällä. 

Herkko Hietasen (2008, 16–18) mukaan CC-lisenssisysteemi on 

"vapaaehtoinen ja yksityinen yritys tekijänoikeusjärjestelmän optimoimiseksi". 

Lisensointi muistuttaa anarkismia, koska oikeudenomistajat voivat itse muuttaa ja 

muokata oikeuksiaan teoksiin. Erikoista CC- lisenssimallissa on Hietasen mukaan 

se, että malli perustuu kilpailun ja poissulkemisen sijaan jakamiselle ja yhteistyölle. 

Hietasen mukaan järjestelmä tukee utilitarismia, jossa CC-lisensointi optimoi ja 

automatisoi tekijänoikeuksista syntyvää teosten alikäyttöä ja tehottomuutta. 

Hietanen (2008, 215) esittää, että sisällön jakaminen avoimesti voi olla 

taloudellisesti hyödyllistä silloin, kun markkinat 1) ovat kuivuneet, 2) niitä ei ole 
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koskaan ollut, 3) ansaintalogiikka on muualla kuin sisällön pääsyn rajoittamisessa 

ja d) oikeudenhaltijat haluavat siirtää kehitys- ja markkinointikulut käyttäjille. 

2.3.10 Vertaisverkot ja piratismi  

Tämän väitöskirjan lopullisten tutkimuskysymysten muotoutumisen kannalta 

keskeinen huomio ja myös haastatteluissa esiin noussut seikka oli se, että musiikin 

vertaisverkkojakaminen on vähentynyt viime vuosina paljon. Esimerkiksi 

musiikkituottajien kansainvälisen kattojärjestö IFPI:n vuoden 2017 loppuraportissa 

vertaisverkkojakamista ei mainita enää ilmiönä, vaan piratismin vastainen toiminta 

keskittyy muun muassa stream-ripping–teknologioihin (IFPI 2017). Kuitenkin 

vuonna 2016 yli puoli miljoonaa tekijänoikeuksia rikkovaa musiikkiteosta 

poistettiin palveluista, joissa käyttäjät voivat itse jakaa sisältöjä (IFPI 2017). Käyn 

seuraavaksi lyhyesti läpi vertaisverkkojen ja piratismin kehityksen sekä niiden 

vaikutuksen musiikkiaineistojen saatavuuteen. Suomessa esimerkiksi Heikki 

Kokkinen (2010) on tutkinut väitöskirjassaan jälkimaksujärjestelmää, jonka avulla 

laittomasti kopioitua materiaalia voidaan saattaa lailliseksi. Olli Pitkänen on 

puolestaan tutkinut informaatioon perustuvien bisnesten tulevaisuuden haasteita jo 

vuonna 2006 analysoiden musiikin kohdalla globaalin yhteishallinnoinnin 

ongelmia sekä laillisen vertaisverkkojakamisen mahdollisuuksia. 

Vertaisverkot 

Internet on ensimmäinen kommunikaatiomedia, joka antaa mahdollisuuden 

monelta monelle suuntautuvaan viestintään globaalilla laajuudella mihin aikaan 

tahansa. Samalla nykypäivän tärkeimmät ekonomiset, sosiaaliset, poliittiset ja 

kulttuuriset toiminnot rakentuvat internetin ympärille ja sen myötävaikutuksella. 

(Castells 2001, 2–3.) Huuskosen (2013, 1202) sanoin ”digitaalisten palvelujen 

jakelutie on reaaliaikainen globaali tietoverkko”. Tämä kehitys koskee myös 

musiikkiteollisuutta. 

Tietokoneesta tuli joka kodin laite internetin yleistymisen myötä 1990 -luvulla 

(Kortti 2016, 259–262). Internetin mahdollistama viihdeteollisuuden tuotteiden 

laiton jakaminen ja lataaminen alkoivat ensimmäisenä juuri musiikista. 

Musiikkitiedostot ovat elokuviin, ohjelmistoihin ja peleihin verrattuna pieniä. 

Laajakaistanopeudet olivat vuosituhannen vaihteen molemmin puolin vain murto-

osa nykyisestä, joten pienten tiedostojen lataaminen oli järkevää ja helppoa ja se 

osoittautui hyvin suosituksi tavaksi jakaa musiikkia. Lawrence Lessigin mukaan 
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tiedostonjako olikin internetin kasvun "crack cocaine" tai "killer app", joka ajoi yhä 

nopeampien laajakaistayhteyksien kysyntää enemmän kuin mikään muu 

applikaatio (Lessig 2004, 296). 

Merkittävin tiedostonjakopalvelu vuosituhannen vaihteessa oli Napster. 

Napster oli Cory Doctorowin mukaan 18 kuukaudessa perustettu maailman suurin 

kirjasto, joka luotiin täysin ilmaiseksi. (Gaylor 2009, 20:55.) Vertaus kirjastoihin 

on tässä erityisen huomion arvoinen. Parhaimmillaan Napsterilla oli 80 miljoonaa 

rekisteröityä käyttäjää. Napsterin avulla käyttäjä pystyi selaamaan toisen käyttäjän 

tietokoneilla olevia musiikkitiedostoja ja lataamaan niitä itselleen. Pönni ja 

Tuomola (2003) kiteyttävät Napsterin toimintalogiikan näin: 

Napster-palvelun tapauksessa yhtiön keskuspalvelimet pitivät yllä tietokantaa 

käyttäjiltä saatavissa olevista tiedostoista. Näin ne ohjasivat musiikkihakujen 

esittäjiä yksittäisiin tietokoneisiin, joilla haluttu tiedosto sijaitsi, vaikka itse 

tiedoston lataaminen tapahtuikin kahden yksittäisen käyttäjän välillä, ei 

Napster-palvelimen kautta.  

Kyseessä oli ensimmäinen laajaa suosiota saavuttanut vertaisverkkopalvelu. Muita 

suosittuja vertaisverkkopalveluita ovat alan lyhyen historian aikana olleet muun 

muassa Lime Wire, eMule, Gnutella, Kazaa ja ehkä kaikista tunnetuimpana 

ruotsalainen The Pirate Bay. Syksyllä 2008 The Pirate Baylla oli 25 miljoonaa 

käyttäjää ja se muodosti erään väitteen mukaan koko internetliikenteestä 

korkeimmillaan jopa kymmenesosan (Levine 2011, 203). Samana vuonna 

BitTorrent muodosti korkeimmillaan 31 prosenttia kaikesta internet-liikenteestä 

Yhdysvalloissa (Smith & Taleng 2016, 9). Robert Levinen (2011, 55) mukaan 90 

prosenttia vertaisverkoissa jaettavasta aineistosta on tekijänoikeuksien alaista eli 

laitonta materiaalia.  

Tekijänoikeuslaki kieltää Suomessa tekijänoikeuksilla varustetun materiaalin 

vertaisverkkojakamisen. Jakamisen ei määritelmällisesti katsota olevan lähipiirin 

ihmisille tapahtuvaa kopiointia. Tekijänoikeuden haltijalla on oikeus päättää 

teoksensa käytöstä, sen monistamisesta ja yleisölle saataviin saattamisesta. Lisäksi 

oikeudenhaltijat voivat nostaa syytteen yksittäisiä jakajia vastaan. Suomessa 

internetin palveluntarjoajilla on velvolllisuus estää pääsy laittomille sivustoille. 

Merkillepantavaa on, että tätä tehtävää ei ole kirjattu tekijänoikeuslakiin. EU–

tasolla tietoyhteiskuntadirektiivin 8(3) artiklan mukaan EU:n jäsenvaltioiden on 

varmistetttava mahdollisuus hakea kieltoa tai määräystä niitä välittäjiä vastaan, 

joiden palveluita kolmas osapuoli käyttää tekijän- tai lähioikeuden rikkomiseen. 

(Savola 2014, 210.) 
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Vertaisverkkopalvelujen lyhyttä historiaa tahdittaa lukuisten eri palvelujen 

syntymisen lisäksi niitä vastaan nostetut oikeusjutut. Napster suljettiin oikeuden 

päätöksellä Yhdysvalloissa vuonna 2001. Samana vuonna jälleen Yhdysvalloissa 

monet eri palvelut, kuten Grokster, Kazaa ja Morpheus, joutuivat käräjille. Vuonna 

2005 Grokster ja Morpheus todettiin syyllisiksi, koska he "promotoivat 

tekijänoikeusloukkauksia" (Levine 2011, 71). Suomessa ehkä merkittävin 

tiedostonjakopalveluita koskeva oikeusjuttu on Finnreactorin tapaus vuodelta 2010.  

Asiaa käsiteltiin korkeinta oikeutta myöten. Perinteisesti tekijänoikeuksien 

loukkauksista langetetut korvaukset ovat olleet verraten suuria, ja Finnreactorin 

tapauksessa seitsemän verkon ylläpitämisestä tuomittua joutuivat korvaamaan 

oikeudenhaltijoille peräti 700 000 euroa (Mölsä 2010). The Pirate Bayn perustajana 

pidetty suomalainen Peter Sunde määrättiin vuonna 2016 maksamaan 60 

suomalaisäänitteen jakamisesta 350 000 euron korvaukset, jonka päälle 

vastapuolen oikeudenkäyntikuluja tuli Sundelle maksettavaksi 55 000 euroa 

(Pitkänen 2016). Rasmus Fleischer (2014, 37–8) näkee, että antipiraattien toiminta 

on muuttanut käytännön, joka keskittyi toisten käyttäjien omilla koneillaan 

sijaitsevien tiedostojen suoraan tutkimiseen, keskitettyihin indekseihin perustuvaan 

tiedostonjakoon. Fleischerin mukaan tämä on johtanut osaltaan Spotifyn tapaisten 

laillisten toimijoiden nousuun. 

Pekka Savola (2013, 63) arvioi, että Euroopan mittakaavassa The Pirate Bayta 

vastaan kohdistetut välittäjiä koskevat estomääräykset ovat maksaneet yhteensä 

ainakin 5 miljoonaa euroa. Kunkin operaattorin osalta oikeusprosessin kulut ovat 

noin 100 000 euroa. Savolan mukaan on selvää, ettei kustannuksia saada koskaan 

takaisin palvelun ylläpitäjiltä ja että ”ne jäävät tekijänoikeusjärjestöjen ja viime 

kädessä tuottajayhtiöiden ja tekijöiden itsensä kannettaviksi” (Savola 2013, 63). 

Oikeusprosessit ovat siis lopulta oikeudenhaltijoille kannattamattomia. Savola 

tulkitsee, että kysymys onkin kamppailusta tekijänoikeuden kentällä 

tai ”strateginen periaatteellinen päätös keinon käyttämisestä”. Savola (2014, 238) 

väittää toisaalla, että ”käyttäjien tunnistetietojen luovuttamisen kautta 

kohdistettujen toimien tavoitteena ei ole korvausten saaminen”. Savolan mukaan 

kysymys on julkisuus- ja mielikuvasodasta ja korvausvaatimusten suuruuden 

aiheuttamasta pelotevaikutuksesta. Näitä keinoja pitää myös käyttää, jotta toiminta 

olisi poliittisesti uskottavaa. Näkisin, että tavoitteena on intressitahon hegemonisen 

aseman kasvattaminen tai sen turvaaminen. Professori Tuomas Mylly puolestaan 

muistuttaa, että tekijänoikeuden "rajoitusten ja sanktioiden muodostuessa 

suhteettomiksi tekijänoikeus yksinkertaisesti menettää uskottavuuttaan, eikä sen 

absurdeiksi käyneitä käskyjä ja kieltoja voi ottaa enää vakavasti”. (Mylly 2007, 
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111.) Tiedostonjakajat ovat myös pitäneet kiinnijäämisen riskiä yleisesti ottaen 

pienenä (ks. esim. Hietanen et al. 2008). 

Kesäkuussa 2017 markkinaoikeus otti Suomessa uuden linjan sen arvioinnissa, 

voiko internetoperaattorin velvoittaa luovuttamaan laittomasti aineistoja jakavan 

tahon yhteystietoja. Kyseisten hakemusten määrä on noussut eksponentiaalisesti 

viime vuosina. Vuonna 2013 luovutuspäätöksiä tehtiin 50 kappaletta, kun vuonna 

2015 määrä oli jo yli 37 000 ja vuonna 2017 lähes 200 000. Jotta yhteystiedot 

voidaan uuden linjan mukaan luovuttaa, täytyy yleisön saataville saattamisen olla 

laajuudeltaan merkittävää. Kysymys on markkinaoikeuden mukaan omaisuuden 

suojan ja yksityisyyden suojan välisestä harkinnasta. Markkinaoikeus katsoi, että 

jakamisen merkittävyyttä tulee tarkastella potentiaalisen kokonaisyleisön sijaan 

konkreettisen oikeudenloukkauksen kannalta. Yhdestäkään yksittäisestä 

liittymästä tapahtunut jakaminen ei markkinaoikeuden mukaan ollut toistuvaa tai 

pitkäkestoista eikä koskenut useita teoksia tai vaikuttanut muiden käyttäjien 

toimintaan. (IPR University Center, uutisarkisto, 2017.) 

Toisaalta samaan aikaan Euroopan unionin tuomioistuin päätti kesäkuussa 

2017, että alustan tarjoaminen tekijänoikeuksilla suojattujen teosten levittämiseen 

internetissä voidaan katsoa yleisölle välittämiseksi ja näin kyseessä on 

tekijänoikeusrikos. Tuomioistuin katsoi, että käsitellyssä tapauksessa palvelun 

tarjoaja eli The Pirate Bay hallinnoi alustaa tietoisena tekijänoikeutta loukkaavasta 

toiminnasta, seuloi aktiivisesti materiaalia ja luokitteli alustan kautta kulkevaa 

sisältöä. Lisäksi alusta tuotti huomattavia mainostuloja, joten välittäminen tapahtui 

ansiotarkoituksessa. (IPR University Center, uutisarkisto, 2017.) 

Piratismi 

Piratismilla tarkoitetaan nykyään erityisesti tekijänoikeuden loukkausta 

internetissä eli laitonta yleisön saataville saattamista esimerkiksi vertaisverkko-

ohjelmissa, mutta myös fyysisten piraattituotteiden valmistamista ja maahantuontia. 

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen mukaan 5 prosenttia suomalaisista 

hyväksyy musiikin luvattoman jakamisen internetissä. Samaan aikaan 13 prosenttia 

hyväksyy teoksen lataamisen omaan käyttöön. Molemmat luvut ovat olleet viime 

vuosina laskussa, samoin kuin laiton lataaminen ylipäätään. (TTVK 2016.) 

Aaron Swartzin (2008) mukaan piratismi on väärä termi 

vertaisverkkojakamiselle, koska jakaminen ei ole moraalisesti vastaavaa toimintaa 

kuin laivojen ryövääminen. The Pirate Bayn perustajat pitävät palveluaan 

"eräänlaisena organisoituna kansalaistottelemattomuuden muotona”, jonka 
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tarkoitus on pakottaa nykyinen tekijänoikeuslaki sekä keskusteluympäristö 

muuttumaan. (Christensen et al. 2007, 18:17.) Staceyn ja Hinchcliffin (2017, 23) 

mielestä tiedostonjako ei tunnu leivän varastamiselta, vaikka 

tekijänoikeusteollisuus niin väittääkin esimerkiksi piratismin vastaisissa 

mainoskampanjoissaan. Viihdeteollisuutta Yhdysvalloissa edustavan MPAA:n 

CEO Dan Glickman puolestaan väittää, että piratismia ei voi teknisistä syistä 

koskaan kokonaan lakkauttaa. Hän näkee edustamansa järjestön tehtäväksi 

kuitenkin piratismin tekemisen mahdollisimman hankalaksi (Christensen et al. 

2007, 13:33). 

Piratismikeskustelu on viime vuosina vakiintunut suurimmaksi osaksi 

keskusteluksi siitä, onko piratismi haitallista viihdeteollisuudelle, jonka osa 

musiikkiteollisuus on. Smithin ja Telangin (2012) metatutkimuksen mukaan 22/25 

akateemista tutkimusta esittää tuloksenaan, että piratismi vähentää musiikin 

myyntiä ja musiikin maksettua kulutusta. Smithin ja Telangin mukaan asiasta on 

näin ollen vahva akateeminen konsensus. Toisaalta toiset tutkijat ja tutkimukset 

ovat päätyneet täysin vastakkaisiin tuloksiin. Esimerkiksi vuoden 2015 Euroopan 

komission rahoittaman tutkimuksen (Van der Ende et al. 2016) mukaan piratismilla 

ei ole vaikutusta musiikin myyntiin, mutta esimerkiksi suosituimpien elokuvien 

myyntiä laskeva vaikutus sillä on. Ongelmana tässä tutkimuksessa on se, että siinä 

käytetty data on vuodelta 2014. Toisin kuin elokuvateollisuudessa, 

musiikkiteollisuudessa kulutustottumusten ja tarjottujen palvelujen muutos olivat 

jo suurilta osin siirtynyt ilmaisiin malleihin tätä ennen. Tästä syystä musiikki- ja 

elokuva-alan tilanteita on nykyään mahdotonta verrata toisiinsa.  

EUIPO:n vuoden 2016 tutkimuksen mukaan ääniteteollisuus menetti 

Euroopassa vuonna 2014 laittoman musiikin kulutuksen takia 170 miljoonaa euroa 

(5,2 % kokonaismyynnistä). Tämän seurauksena alalla oli arvion mukaan 829 

työpaikkaa vähemmän, Suomen osalta myyntitappiota tuli 2,2 miljoonaa euroa (6 % 

kokonaismyynnistä). (Wajsman et al. 2016.) Toisaalta Koli muistuttaa, että se 

raha, ”jota ei käytetä laillisen kopion ostamiseen, ei myöskään katoa 

kansantaloudesta, vaan se käytetään muihin ostoksiin. Lisäksi on hyvä muistaa, että 

suurin osa Euroopassa ladatuista kappaleista tai ohjelmistoista merkitsee 

menetyksiä lähinnä yhdysvaltalaisille oikeuksien omistajille”. (Koli 2014, 186–7.) 

Kolin kyseenalaista huomiota oikeuksien omistajien kansallisuudesta suhteessa 

rahallisiin menetyksiin käsittelen tarkemmin luvussa 6.1.1. (Levytyssopimukset ja 

rojaltit). 

Robert Levine (2011, 45) esittää mielenkiintoisen ja valtavirran vastaisen 

näkemyksen, jonka mukaan levy-yhtiöille on ollut hyödyllistä viivyttää musiikin 
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myynnin laskua eikä päinvastoin estää sitä. Levinen mukaan levy-yhtiöt tiesivät, 

että äänitemyynnin romahdus on tulossa, mutta taloudellisten syiden takia niiden 

kannatti vastustaa muutosta niin kauan kuin mahdollista. Väitteen mukaan 

äänitemyynnin nykytilanne olisi täysin sama, vaikka levy-yhtiöt olisivat tehneet 

kaiken oikein. Musiikkiteollisuutta voikin Levinen mukaan verrata sanomalehtien 

kustantamiseen: sanomalehdet eivät ole haastaneet ketään oikeuteen, mutta ovat 

silti digitaalisuuden myötä vaikeuksissa (Levinen 2011, 60–1). Smithin ja Telangin 

(2016, 50) mukaan viihdeteollisuus teki virheen digitaalisen aineiston jakamisessa 

jo ennen Napsteria. Vuonna 1997 a2b- niminen internetpalvelu yritti neuvotella 

digitaalisesta jakelusta oikeudenomistajien kanssa, mutta tuloksetta. Näin 

viihdeteollisuus menetti Smithin ja Telangin mukaan tuotteiden jakamisen 

kontrollin, joka oli ja on ollut myös yksi musiikkiteollisuuden keskeisiä toimintoja. 

Lawrence Lessig puolestaan väitti jo vuonna 2004, että viihdeteollisuuden 

pääkysymyksenä ei ole (tai ei pitäisi olla) tiedostonjaon sääteleminen vaan 

tulovirtojen varmistaminen tekijöille ja artisteille siirtymäaikana, jossa 1900-luvun 

liiketoimintamallit kohtaavat 2000-luvun teknologian. Samalla Lessig painotti, että 

viihdeteollisuus ja kuluttajat ovat keskellä radikaalia muutosta siinä, miten sisältöä 

jaetaan ja kulutetaan digitaalisessa maailmassa. (Lessig 2004, 298–300.) Raija 

Kolin mukaan yksittäisen kansalaisen ”kannalta onkin yllättävää, että se, mikä oli 

sallittua analogisena aikana, on digitaalisena aikana kiellettyä. Se, mikä oli ennen 

julkisella alueella, ei enää olekaan. Radion kuunteleminen ja kirjojen tai levyjen 

lainaaminen kirjastosta on sivistynyttä, mutta saman musiikin kuunteleminen tai 

lataaminen internetistä on piratismia”. (Koli 2014.) Tässä analyysissa on kuitenkin 

merkittäviä puutteita. Radiosoiton ja kirjaston välityksellä musiikkia kuunneltaessa 

sisällön tuotantoon aikaa ja rahaa panostaneet tahot saavat teostensa käytöstä 

korvauksia. Vertaisverkkojen tapauksessa tilanne ei ole tämä. Päinvastoin, 

vertaisverkkojen ylläpitäjät hankkivat usein merkittäviä mainostuloja sivustojensa 

kautta, tuloja, joista sisällöntuottajat eivät saa mitään. (Ks. esim. Van der Sar, 2014.) 
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3 Tutkimuksen teoriapohja  

3.1 Taustateoriat  

3.1.1 Jakobsonin klassinen kommunikaatiomalli  

Musiikkitiedostojen jakamista internetissä voidaan kuvata Roman Jakobsonin 

klassista kommunikaatiomallia soveltaen. Kommunikaatiotilanteessa on mallin 

mukaan kuusi tekijää: 1) lähettäjä, 2) konteksti, 3) teksti, 4) kanava, 5) koodi ja 6) 

vastaanottaja (Jakobson, 1960). Jakaminen voidaan mallia soveltaen esittää tässä 

yhteydessä esimerkiksi näin: 

 

Kuvio 1. Musiikkiteoksen jakaminen Jakobsonin kommunikaatiomallia soveltaen. 

Esittämässäni mallissa lähettäjä (suoratoistopalvelu, musiikkikirjasto tai 

vertaisverkon jäsen) asettaa musiikkiteoksen saataville internetin välityksellä. Tätä 

lähettäjän ja kuuntelijan välistä kommunikaatiota rajaa internetin rakenne ja 

lähetettävän musiikkitiedoston ominaisuudet eli sen koodi. Tämän tutkimuksen 

kannalta teknologisia (vaihto)ehtoja tärkeämmin jakamista rajoittaa myös 

yhteiskunta tai yhteiskunnat, joiden sisällä ja välillä kommunikaatio tapahtuu. Yksi 

olennaisimpia ei-teknologisia tapoja rajoittaa musiikkitiedostojen jakamista ovat 

tietysti tekijänoikeuslain pykälät.  

Yhteiskuntajärjestelmä 

(& tekijänoikeuslaki)

(Konteksti)

Suoratoistopalvelu tms. - Musiikkiteos   - Kuuntelija

(Lähettäjä) (Teksti) (Vastaanottaja)

Internet

(& tiedosto)

(Kanava & koodi)
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Kommunikaatiota voidaan rajoittaa mallin jokaisen tekijän kohdalla. 

Esimerkiksi vertaisverkkojakamista voidaan estää uhkaamalla rangaistuksella 

lähettäjää (1) tai vastaanottajaa (6), tiukentamalla jakamiseen liittyvää 

lainsäädäntöä (2) tai tekemällä muutoksia ohjelmistoon, joka mahdollistaa 

jakamisen (4). Näin informaation kommunikoimista voidaan rajoittaa useassa eri 

jakamisen vaiheessa. 

Onko musiikkitiedostojen jakamisen estäminen sensuuria? Perinteisesti 

esimerkiksi poliittisen, uskonnollisen tai ideologisen viestin jakamisen estämistä 

on kutsuttu sensuuriksi (ks. esim. Heins 1993, 3–4). Piratismin estämistä voidaan 

kutsua vaikkapa elinkeinon suojelemiseksi, eikä sitä aina lasketa ”varsinaiseen” 

sensuuriin kuuluvaksi (esim. Clemons 2012). Toisaalta piratismin estämisessä 

kyseessä on oikeudenhaltijoiden pyynnöstä ja valtion viranomaisten toimesta 

toteutettu kommunikaatioyhteyden katkaiseminen, jota harjoitetaan viestin 

julkaisemisen jälkeen. Tässä mielessä vertaisverkkojakamisen estämisen voi 

katsoa määritelmällisesti sensuuriksi. Kaupallisista syistä ”sensuuria" on 

harjoitettu internetissä aiemmin myös muissa yhteyksissä kuin luovan alan 

tuotteiden piratismissa. Esimerkiksi puhelinyritysten vanhentuneita bisnesmalleja 

on muutamissa maissa suojeltu kieltämällä internetin ilmaisten VoIP-palveluiden 

käyttö. (ks. esim. Deibert et al. 2008, 2010, 2011.) 

Tutkimukseni kannalta olennaisinta ei kuitenkaan ole se, miksi 

musiikkitiedostojen vapaan jakamisen estämistä kutsutaan. Tärkeämpää on 

huomata se, että musiikkiteollisuuden tuotteiden piratismi on viime vuosina 

vähentynyt (esim. TTVK 2017). Mikään ei takaa, että musiikin laiton jakaminen 

olisi laskussa myös tulevina vuosina. Teknologian, tekijänoikeuslain ja musiikin 

kuluttamisen muotojen muuttuminen saattaa hyvin kaventaa pääsyä 

musiikkiaineistoihin nykytilanteesta, jolloin laiton jakaminen voi jälleen lisätä 

suosiotaan pääsyn mahdollistajana.  

3.1.2 Lessigin pathetic dot -teoria  

Kommunikaatiotilannetta rajaava tekijänoikeuslaki ja internetin rakenne eivät ole 

ainoat musiikkitiedostojen digitaalista jakamista rajoittavat tekijät. Lawrence 

Lessigin mukaan (1999, 87) vapautta säätelee internetissä yleisesti neljä tekijää: 1) 

laki, 2) sosiaaliset normit, 3) markkinat ja 4) arkkitehtuuri (koodi). Lessigin 

mukaan säätely on näiden neljän tekijän summa. Jos yksi tekijä muuttuu, muutos 

näkyy säätelyssä myös kokonaisuutena. Jotkut tavat säädellä tukevat toisiaan, 
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jotkut puolestaan voivat heikentää toista säätelykeinoa, mutta kaikki säätelykeinot 

ovat toisistaan erillisiä ja itsenäisiä. (Lessig 1999, 87–8.)  

Miten vapautta säätelevät keinot sitten vaikuttavat? Lessigin (1999, 87) 

mukaan laki rajoittaa rangaistusten kautta; sosiaaliset normit rajoittavat yhteisön 

asettaman sosiaalisen stigman kautta; markkinat rajoittavat vaaditun hinnan kautta; 

ja lopulta arkkitehtuuri rajoittaa ”fyysisen rasituksen” (burden) kautta. Laki voi 

rajoittaa joko suoraan (kieltävä laki) tai epäsuoraan (vaikuttamalla markkinoihin, 

normeihin tai koodiin). Arkkitehtuurin eli internetin tapauksessa koodin tekemien 

rajoitusten erityispiirteenä on se, että toisin kuin muissa säätelykeinoissa, koodin 

tekemät säädökset ovat itsensä toteuttavia (self-execute) (Lessig 1999, 66). 

Huomattavaa on myös se, että laki ja sosiaaliset tavat vaikuttavat kontrolloituun 

subjektiin jälkikäteen, kun taas markkinat ja arkkitehtuuri vaikuttavat jo ennen 

toimintaa. (Lessig 1999, 93, 237.) 

Pääsyä voidaan internetissä rajoittaa koodin kautta samalla tavalla kuin 

fyysisessä maailmassa arkkitehtuurin kautta. Koodi säätelee osaltaan, mitä 

internetissä voi tehdä, kuka voi tehdä, ja minkälaisia elämäntapoja siellä voi 

esiintyä. (Lessig 1999, 66.) Koodi sisältää tiettyjä arvoja ja sulkee ulkopuolelleen 

toisia. (em., 89) Tässä yhteydessä onkin ensisijaisen tärkeää huomata, että uudet 

musiikin kuuntelemisen ja kuluttamisen tavat, suoratoistopalvelut, ovat tavallaan 

"koodanneet sisäänsä" tekijänoikeuslain vaatimukset. Aikana ennen internetiä laki 

ja sosiaaliset normit määräsivät kansalaista noudattamaan tekijänoikeuslakia CD-

levyn ostamisen jälkeen. Nykyisten suoratoistopalvelujen koodi on puolestaan 

kirjoitettu siten, että täyttä palvelua ei saa käyttöönsä, ellei sääntöjä noudata. 

Lessigin mukaan tämä tekee sääntöjen rikkomisesta huomattavasti hankalampaa 

kuin aiemmin. (Lessig, 1999, 130). Käyttöehdot ja -sopimukset muokkaavat täten 

tekijänoikeuksia varsinaista lakia tehokkaammiksi ja vahvemmiksi. 

Tekijänoikeuslaki suojaa tekijöitä tietyin poikkeuksin, mutta nämä poikkeukset on 

mahdollista poistaa käyttöehtojen tai koodin kautta (Lessig, 135). Koodi voi antaa 

teokselle vahvempaa suojaa kuin mitä tekijänoikeuslaki edellyttää. Kun koodia 

tarvittaessa muutetaan, koko verkoston arvot muuttuvat samalla kertaa (Lessig 

2001, 41). 

Myös Tuomas Myllyn (2007, 112) mukaan tekijänoikeusasioita ratkaistaan 

nykyisin myös muualla kuin laissa, esimerkiksi sopimusvapauden alueella. Tällöin 

rajoitusten hyväksyminen on vapaaehtoista, mikäli palveluja, kuten suoratoistoa, 

haluaa ylipäätään käyttää. Myllyn mukaan uudet sääntelystrategiat, kuten koodi, 

aiheuttavat sääntelyn kohteena olevissa subjekteissa vähemmän vastustusta kuin 

lain rajoitukset. Myllyn mukaan uudet sääntelystrategiat pohjautuvat 
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tekijänoikeuslakiin, jonka turvin ne voivat määritellä tekijänoikeuden sisältöä 

tavalla, joka ei ole ollut ennen mahdollista. Tässä käytetään hyväksi teknologioita 

ja sopimussuhteita, markkinamekanismia sekä sosiaalisia normeja. Mylly ajattelee, 

että nämä uudet sääntelystrategiat häivyttävät tekijänoikeuteen sisältyvää 

vallankäyttöä. Esimerkiksi DRM–teknologioilla suojattu aineisto voi sisältää osia, 

joihin tekjiänoikeus ei lain mukaan yllä. Samalla lain turvaama yksityinen kopiointi 

voi osoittautua mahdottomaksi. Myllyn mukaan tekijänoikeus onkin 

sopimusoikeudellistunut ja teknologisoitunut. Mylly jatkaa, että 

tekijänoikeuslainsäädännössä turvattuja oikeuksia voidaan sulkea pois 

sopimusehtojen kautta. Tällöin ”tekniseen suojaukseen perustuva sääntely pakottaa 

käyttäjän kuluttajan ja sopimusosapuolen muottiin”. (Mylly 2007, 114–5.) Ulla-

Maija Mylly (2017, 625) kirjoittaa tilanteesta seuraavasti: "Siirtyminen 

digitaaliseen jakeluun ei voi tarkoittaa sitä, että tekijänoikeuslainsäädäntö ei takaa 

loppukäyttäjälle enää muita oikeuksia kuin ne, jotka tekijänoikeudenhaltijat 

haluavat sopimusmääräysten perusteella luovuttaa.” 

Soveltamani versio Jakobsonin kommunikaatiomallista sekä Lessigin 

valtateoria voidaan yhdistää seuraavalla tavalla: 

 

Kuvio 2. Musiikkiteosten jakaminen Jakobsonin ja Lessigin teoriat yhdistäen. 

Markkinatalous 

(& tekijänoikeuslaki)

Suoratoistopalvelu tms. - Musiikkiteos   - Kuuntelija

Internet

(& tiedosto)

Sosiaaliset normit
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Jatkokehitellyssä mallissa nimesin jakamista määrittäväksi 

yhteiskuntajärjestelmäksi vallitsevan markkinatalouden ja lisäsin sosiaaliset normit 

jakamista rajoittaviin tai mahdollistaviin tekijöihin. 

3.1.3 Gramscin hegemoniateoria  

Tämän väitöskirjan taustaoletuksena on, että kukin tekijänoikeuskeskustelun 

osapuoli pyrkii oikeuttamaan oman näkemyksensä argumentoimalla paremmin 

kuin kilpailevat ryhmät. Kaikki eri intressiryhmät pyrkivät pääsemään 

keskustelussa hegemoniseen johtoasemaan ja vaikuttamaan asemastaan käsin sekä 

tekijänoikeuslainsäädäntöön että musiikin kuluttamisen käytäntöihin. 

Musiikin tekijänoikeuksista käydään julkista keskustelua virallisella, 

lainsäädännöllisellä tasolla (mm. viralliset lausunnot tekijänoikeuslakia varten) 

sekä suurelle yleisölle tutummin eri medioissa, epävirallisella mutta julkisella 

tasolla (sanoma- ja aikakauslehdet, intressiryhmien omat julkaisut, yhteisölliset ja 

yksityiset blogit jne.). Virallisella tasolla intressiryhmän näkemykset pyritään 

kirjoittamaan sisään lakitekstiin, julkisella tasolla pyritään vaikuttamaan 

keskustelun yleiseen mielipideilmastoon. Väitöskirjani oletuksena on, että jokainen 

musiikin tekijänoikeuskeskustelussa mukana oleva intressiryhmä pyrkii 

hegemoniseen asemaan keskustelun kaikilla tasoilla.  

Antonio Gramscin (1977, 35–80) hegemoniateorian mukaan hegemonia 

muodostuu modernissa maailmassa useilla eri elämänalueilla ja yhteiskunta on 

toisilleen vastakkaisten intressien ja niiden välisen kamppailun paikka. Mikä tämä 

hegemoninen asema sitten on? Termin juuret ovat antiikin Kreikassa, jossa sana 

hegemoni tarkoitti opasta, tiennäyttäjää. Toisiaan vastaan kilpailevat antiikin 

kaupunkivaltiot pyrkivät aikanaan pääsemään hegemoniseen asemaan, josta käsin 

ne kykenivät sekä johtamaan liittolaisiaan ett alistamaan vihollisiaan. 

Pyrkimyksenä oli näin luoda "yhteisymmärrykseen perustuva liittokunta, joka 

kykenee alistamaan vihollisensa" (Koivisto & Uusitupa 1989, 62–3). Johtaminen 

ja alistaminen ovat täten saman kolikon, hegemonian, kaksi eri puolta. Myös Jorma 

Mäntylä (1986, 61) näkee hegemonian kaksiosaisena, sekä johtoasemana että 

vallankäyttönä. Hegemonia on sekä tietty saavutettu asema että tähän asemaan 

sisältyvää ja siitä käsin käytettävää valtaa. Gramscin mukaan kysymys ei ole 

pelkästään poliittisesta tai taloudellisesta vallasta, vaan mukana on myös älyllinen 

ja ideologinen ulottuvuus (Gramsci 1982, 64–70).  

Arkipuheessa hegemonialla tarkoitetaan usein jonkun ylivoimaista asemaa 

muihin nähden (Koivisto & Uusitupa 1989, 67). Chris Bambery (2009, 34) 



84 

puolestaan määrittelee hegemonian "tiettyjen aatteiden yleiseksi hyväksynnäksi”. 

Gramscin valtakäsityksessä hegemoninen valta onkin sekä pakottamista että 

suostumusta (Gramsci 1971, 169–70). Koivula ja Uusitupa (1989, 70) määrittävät 

hegemonian saavuttaneen luokan (tässä tutkimuksessa intressiryhmän tai 

keskustelun osapuolen) luokaksi, joka pystyy artikuloimaan omat etunsa myös 

alistettujen ryhmien tai luokkien (intressiryhmien) eduksi eli "yleiseksi eduksi". 

Stuart Hallin (1999, 192) mukaan hegemonia on ”vallan muoto, joka perustuu 

jonkin ryhmän johtavaan asemaan monilla toiminnan alueilla yhtä aikaa, niin että 

sen valta-asemasta vallitsee laaja yhteisymmärrys ja se näyttää sekä luonnolliselta 

että väistämättömältä”. Myös englantilaisen kirjallisuuden professorin ja 

marxilaisen tutkijan Terry Eagletonin mukaan hegemonian saavuttaminen 

tarkoittaa sitä, että tietty taho "vakiinnuttaa moraalisen, poliittisen ja 

intellektuaalisen johtajuuden sosiaalisessa elämässä levittämällä 

oman ”maailmankuvansa" läpi yhteiskunnan kudoksen, samaistamalla omat edut 

yhteiskunnan etujen kanssa." (Eagleton 1990, 116) Tavoitteena on hankkia omalle 

näkemykselle mahdollisimman laaja kannatus, jota perustellaan tämän jälkeen 

yleisellä hyvällä. Tekijänoikeuskeskusteluun sovellettuna tämä tarkoittaa sitä, että 

kukin intressiryhmä tai keskustelun osapuoli yrittää muotoilla diskurssin sisällä 

parhaat argumentit, joilla heidän oma asemansa ja omat käytäntönsä oikeutetaan 

siten, että yhteiskunta toimisi parhaalla mahdollisella tavalla kaikkien kannalta. 

Näin intressiryhmän käytännöistä pyritään tekemään maan tapa, arjen 

asenneilmaston henki ja lain kirjain.  

Eagletonin mukaan Gramsci käyttää hegemonia-termiä tarkoittamaan sitä, 

miten hallitseva valta voittaa alistamiensa tahojen suostumuksen puolelleen. 

Eagleton itse on kiinnostunut erityisesti hegemonian ja ideologian välisestä 

suhteesta. Eagletonin mukaan hegemonia on laajempi käsite kuin ideologia. 

Hegemonia sisältää ideologian, mutta ei ole pelkistettävissä siihen, eikä näin ole 

pelkästään ideologian "menestynyt versio". (Eagleton 1990, 112.) Eagleton (1990, 

113) näkee, että ideologisen aspektin lisäksi hegemoniaan kuuluu muitakin puolia, 

kuten kulttuuriset, poliittiset ja ekonomiset aspektit. Eagleton kirjoittaa: 

Ideology refers specifically to the way power-struggles are fought out at the 

level of signification; and though such signification is involved in all 

hegemonic processes, it is not in all cases the dominant level by which rule is 

sustained. 

Hegemoniaa ylläpidetään näin retoristen merkitystä kostruoivien lausumien lisäksi 

myös muilla keinoilla, tilanteesta riippuen. Eagletonin määritelmä suuntaa 
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huomion siihen, miten hegemonia saavutetaan. Koska hegemonia on erottamaton 

osa taistelun "pohjavirettä" (overtone), mitä ideologia ehkä ei ole, on se suhteellista, 

käytännöllistä, dynaamista ja elävää. Hegemonian voi täten Eagletonin mukaan 

karkeasti määritellä "kokonaiseksi valikoimaksi käytännöllisiä strategioita, joilla 

hallitseva valta saa aikaan suostumuksen valtaansa niiltä, joita se alistaa". (Eagleton 

1990, 115–116.) Hegemoniaa yritetään saavuttaa pala palalta, päivittäin, jokaisen 

lausuman, poliittisen päätöksen, toimintamallin luomisen jne. avulla ja kautta. 

Hegemoniaa ei voi ikuistaa kaivertamalla julistuksia kiveen, kuten ideologian ehkä 

voi, vaan sen hankkimiseksi tai säilyttämiseksi on taisteltava jatkuvasti. 

Gramsci määritteli valtion hallituskoneiston (poliittinen yhteiskunta) ja 

hegemoniakoneiston (kansalaisyhteiskunta) yhdistelmäksi. Gramsci halusi 

tarkastella kansalaisyhteiskunnassa käytännössä toteutuvaa valtaa valtiollisen, 

repressiivisen vallan lisäksi. Hän oli kiinnostunut hegemoniakoneistoista, 

instituutioista, jotka "välittävät erilaisia ideologioita, normeja, arvoja, katsomuksia 

jne.". (Koivisto & Uusitupa 1989, 67.) Nämä hegemoniaa ylläpitävät instituutiot 

kuuluvat juuri kansalaisyhteiskuntaan, joka toimii välittäjänä valtion ja talouden 

välillä (Eagleton 1990, 113). Nämä samat instituutiot sitovat ihmisiä hegemoniaan 

nimenomaan suostuttelun avulla. Pakottaminen toimintakeinona on varattu yksin 

valtiolle. 

Tässä tutkimuksessa eri intressiryhmät ovat juuri tällaisia 

kansalaisyhteiskunnan osia, "hegemoniakoneistoja", jotka joko omaavat valtaa 

tekijänoikeuksiin liittyvässä keskustelussa ja/tai haluavat sitä itselleen 

argumentaation keinoin. Valta-asemat ovat tietysti suhteellisia keskustelun eri 

konteksteissa. Esimerkiksi tekijänoikeusjärjestön asema kokonaisjärjestelmässä on 

kuvattu jo tekijänoikeuslaissa. Samaan aikaan piraattien harjoittama laiton 

vertaisverkkojakaminen on mahdotonta kokonaan estää lain keinoin vallitsevassa 

teknologisessa ympäristössä. 

Juuri suostuttelua keinoinaan käyttävät instituutiot ovat keskeisessä osassa 

sosiaalisten kontrollien prosessissa modernissa yhteiskunnassa (Eagleton 1990, 

116). Huomattavaa on kuitenkin, että tarvittaessa myös valtion monopoliin nojaava 

väkivaltakoneisto on valmis toimintaan, mikäli lain kirjainta ei noudateta. 

Esimerkiksi laittomien tiedostojen jakajan tietokone voidaan ääritilanteessa 

takavarikoida, jos oikeudenhaltija jättää jakamisesta tutkintapyynnön. Toisaalta 

piraatit voivat pyrkiä hegemoniseen asemaan myös ei-diskursiivisin keinoin: 

tiedostoja jaetaan huolimatta siitä, onko toiminta yleisesti hyväksyttyä 

markkinoiden tai lain näkökulmasta.  
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Suomessa Pekka Savola on tutkinut kansallisella tasolla tekijänoikeuksiin 

liittyviä valtakamppailuja lainsäädäntötyössä. Savolan (2013, 49, 51) mukaan 

oikeudenhaltijoilla on ”vahva asema tekijänoikeuden tulkinnallisen sisällön 

määrittelemisessä ja lainsäädäntöön vaikuttamisessa.” Tämän aseman turvaavat 

Savolan mukaan taloudelliset resurssit (kuten lobbaus), omia etuja ajavien 

tutkimusten tekeminen tai teettäminen, kansainvälinen yhteistyö ja oikeudellinen 

asiantuntemus. Savola kutsuu tätä valta-asemaa ”tiedolliseksi ylivoimaksi”, joka 

sulkee pois maallikot ja ”traditionaaliseen tulkintaan vihkiytymättömät” henkilöt. 

Oikeudenhaltijoiden tekemät panostukset ylittävät myös itse lainsäätäjän 

panostukset. Savolan mukaan tämän tekijänoikeuksista käytävän valtakamppailun 

päämääränä on oikeudenhaltijoiden puolelta ”vahvan tekijänoikeusideologian 

edistäminen”, joka tarkoittaa muun muassa lainsäädännön tiukentamista. 

Kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia lainsäädäntöön Savela pitää puolestaan 

niukkoina. Savola (2014, 213–4) kirjoittaa: 

Lainsäädäntöteoriassa valtasuhteista johtuvaksi rakenteelliseksi 

lainvalmisteluun osallistumisen esteeksi on hahmotettu se, että ”jokin ryhmä 

kykenee käyttämään lakiuudistuksessa omaa lainsäädäntövaltaansa muita 

ryhmiä voimakkaammin” Oikeuspoliittiset kysymykset lakien neutraliteetista, 

syntymekamismista ja taustavoimista jäävät usein vähemmälle huomiolle. 

OECD:n arvioinnin mukaan Suomessa yleinen lainvalmistelun kuulemistapa 

suosii vain järjestäytyneitä ryhmiä, ja se syrjäyttää liian helposti vähemmän 

vaikutusvaltaiset sidosryhmät ja erityisesti ne kansalaiset, joiden etua mikään 

sidosryhmä ei aja. 

Savolan mukaan oikeudenhaltijat osallistuvat lainsäädäntötyöhön valta-asemaansa 

hyväksikäyttäen muun muassa siten, että valiokuntaan annetaan määrällisesti 

paljon lausuntoja, jotka ovat mielipiteissään yhteneviä. Lisäksi tekijänoikeusalan 

sisällä tapahtuu paljon henkilökiertoa erityisesti OKM:n, oikeudenhaltijoiden ja 

niitä tukevien asianajotoimistojen välillä. Savolan mukaan oikeudenhaltijoiden 

edustusta lainsäädäntötyössä voisi rajoittaa. Tasapainoa lainsäädäntötyöhön voi 

Savolan mukaan olla kuitenkin hankala saada, koska ”riittävän korkean profiilin 

omaavia, dialogiin kykeneviä tai sitä haluavia tahoja” voi olla hankala löytää. 

Samalla lainsäädäntöön vaikuttaminen voi olla hidasta ja turhauttavaa, koska laki 

on kansainvälinen ja liikkumatilaa on vähän. (Savola 2014, 235.) Savolan mukaan 

vastarinta on tehokkainta, kun ajettavia näkemyksiä saadaan popularisoitua 

valtamediaa kiinnostavasti. 
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Myllyn mukaan tekijänoikeuslaki tukee yksipuolisesti tekijänoikeusjärjestöjä, 

jotka muokkaavat "sosiaalisia normeja tekijänoikeutta laajentavaan ja sitä 

legitimoivaan suuntaan" (Mylly 2007, 131). Mylly väittää, että mahdollisuuksissa 

vaikuttaa tekijänoikeuslakiin vallitsee "pysyvä, epäsymmetrinen delegaatio". 

Kyseinen delegaatio on järjestetty "institutionalisoimalla julkisen ja yksityisen 

välimaastoon sijoittuvat tekijänoikeusjärjestöt tekijänoikeuksien hallinnoinnin 

olennaiseksi osaksi". (Mylly 2007, 133.) Tekijänoikeusjärjestöillä on Myllyn (2007, 

143) mukaan sosiaalisten normien asettamisessa etulyöntiasema, koska laki turvaa 

niiden aseman kentässä, jossa tekijänoikeuskeskustelua käydään: 

Lukuun ottamatta lain kieltoihin ja käskyihin perustuvaa sanktiointia valtion 

suora osallistuminen sosiaaliseen norminantoprosessiin nähdään usein 

ongelmallisena. Tätä on kutsuttu osuvasti Orwell-vaikutukseksi. Antamalla 

tekijänoikeuslainsäädännössä järjestöille tärkeän roolin tekijänoikeuden 

toteuttamisessa, hallinnoinnissa ja rahavirtojen käytössä valtio ei osallistukaan 

ongelmalliseksi koetulla tavalla tekijänoikeuden alueen sosiaaliseen 

norminantoprosessiin. Valtio ja laki on häivytetty yksityisoikeudellisten 

järjestöjen toiminnan taustalle sosiaalisen norminantoprosessin 

mahdollistajaksi, rahoittajaksi ja sen hiljaiseksi hyväksyjäksi. 

Myllyn kritiikki kohdistuu siis järjestöjen lailla vahvistettuun asemaan sosiaalisten 

normien muokkaamisessa. Mylly peräänkuuluttaa kontrollimekanismia tai 

tasapainottavaa vastapuolta, jotta Suomessa käytävä tekijänoikeuskeskustelu ei 

olisi hegemoninen ja yksipuolinen. 

Teoreettisella tasolla Savola (2014, 212) asettaa tekstissään vastakkain kaksi 

tapaa demokraattisen päätöksenteon tutkimiseen. Nämä ovat rationaalisen valinnan 

teoria, jossa päätökset pohjautuvat järkeen ja tutkimustietoon, sekä julkisen 

valinnan teoria, jossa päätöksiin vaikuttavat eri ryhmien intressit, valta-asetelmat 

ja institutionaaliset tekijät. Saman asian voi ilmaista myös normatiivisen ja 

positiivisen sääntelyteorian avulla. Edellinen on Savolan mukaan paras 

ohjauskeino tietyn yhteiskuntapoliittisen tavoitteen saavuttamiseksi, kun 

jälkimmäisessä otetaan huomioon tavoitteisiin tosiasiallisesti vaikuttavat tekijät eli 

eri intressiryhmien tavoitteet ja vaikutusmahdollisuudet. Savola soveltaa omassa 

analyysissaan Bordieuta, jonka mukaan ”yhteiskuntaa ei tulisi nähdä neutraalina, 

yleisen edun tuntevana ja sitä tavoittelevana tahona tai rationaalisena työkaluna 

yleisen edun toteuttamisessa (Savola 2014, 212). Bordieun mukaan valtion 

monopolit johtavat kamppailuun herruudesta ja johtoaseman eduista. 
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3.1.4 Rawlsin oikeudenmukaisuusteoria  

Savolaa seuraten lainsäädäntötyötä on hedelmällistä lähestyä hegemonian 

tavoittelun tutkimisen kannalta julkisen valinnan teorian sekä positiivisen 

sääntelyteorian kautta (Savola 2014, 212–3). Kuitenkin katson, että vapaan 

aineistoihin pääsyn ja tekijöiden ansaintalogiikoiden yhdistämiseksi tulisi tutkia 

myös niitä keinoja, joiden avulla voitaisiin löytää oikeudenmukainen aineiston 

jakamisen järjestelmä sekä kuluttajien että tekijöiden kannalta. Käsittääkseni tämä 

olisi koko yhteiskunnan kannalta hyödyllistä. Näin eri intressiryhmien aktuaalisten 

vaikutusmahdollisuuksien tutkimisen (miten intressiryhmät vaikuttavat 

järjestelmään) sijaan tai lisäksi olisi hyödyllistä vastata kysymykseen, minkälainen 

tämän järjestelmän pitäisi olla.  

Juuri oikeudenmukaisuus on käsite, jonka avulla eri intressien 

tasapainopistettä voidaan ryhtyä etsimään. Yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta 

voi käsittääkseni pitää yleisesti hyväksyttynä arvona ja kaikkien rationaalisesti 

ajattelevien yhteisenä tavoitteena, vaikka keinot oikeudenmukaisen yhteiskunnan 

saavuttamiseksi voivatkin poiketa toisistaan paljon. Häyry et al. (2018, 11) 

määrittävät oikeudenmukaisuuden moraaliseksi hyveeksi ja oikeudelliseksi 

käsitteeksi, mutta näiden lisäksi myös yhteiskunnalliseksi ja poliittiseksi ihanteeksi. 

Heidän mukaansa näin käsitettyä oikeudenmukaisuutta koskevat 

yhteiskuntafilosofiset teoriat ”pyrkivät määrittelemään, miten oikeudet, vapaudet, 

mahdollisuudet ja hyvinvointi pitäisi jakaa.” (Häyry et al. 2018.) Myös Herneen 

(2018, 198–9) mukaan oikeudenmukaisuus yhdistetään tavallisesti jonkin hyödyn 

tai haitan jakamiseen. Herneelle oikeudenmukaisuudessa keskeistä on sosiaalinen 

oikeudenmukaisuus ja siihen liittyvä yhteiskunnan perusinstituutioiden 

järjestäminen. Herneen mukaan tasa-arvo ja puolueettomuus ovat 

oikeudenmukaisuuden pohjalla olevia lähtökohtia (Herne 2018, 198–9). 

Näistä lähtökohdista on hedelmällistä soveltaa John Rawlsin vuonna 1971 

kehittämää oikeudenmukaisuusteoriaa. Rawlsin teoria on Rolinin (2013, 147) 

mukaan ”moraalisen työnjaon teoria, jossa sopimuksen kohteena on yhteiskunnan 

perusrakenne”. Tämä perusrakenne käsittää myös oikeudenmukaisen 

varallisuudenjaon periaatteet. Teorian lähtökohtana on omaa etuaan tavoitteleva 

rationaalinen yksilö, joka elää palkkioiden ja kannusteiden käyttöön nojaavassa 

hyödykkeiden tuotannon järjestelmässä (Sihvola 2003, 200). Rawlsin teoriassa 

oikeudenmukaisuuden periaatteet valitaan ihanteellisessa, puolueettomassa 

alkutilanteessa, jossa sopija-osapuolet on asetettu niin sanotun tietämättömyyden 

verhon taakse. Yhteiskunnan jäsenet eli sopija-osapuolet ovat rationaalisia, 
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yhteiskunnan toiminnan tuntevia, tasa-arvoisia toimijoita, jotka eivät tiedä omaa 

alkutilannettaan eivätkä omia henkilökohtaisia erityispiirteitään. Rawls päättelee, 

että tästä syystä tietämättömyyden verhon takana olevan osapuolen ei kannata ajaa 

vain omaa etuaan, vaan valitsijalle on eduksi valita sellaiset yhteiskunnan 

oikeudenmukaisuusperiaatteet, jotka ovat hyödyllisiä kaikkien kannalta. (Rawls 

1971, 136–141.) 

Rawls päättelee edelleen, että verhon takana oikeudenmukaisuusperiaatteista 

sovittaisiin yksimielisesti. Näitä periaatteita on teoriassa kaksi: vapausperiaate ja 

eroperiaate (Rawls 1971, 60–1). Vapausperiaate on ”oikeus laajimpaan 

mahdolliseen yhtäläisten perusvapauksien kokonaisjärjestelmään, joka on 

yhdistettävissä jokaista koskevaan samanlaiseen vapauksien järjestelmään” (Herne 

2018, 204). Eroperiaate on puolestaan kaksiosainen. Sen mukaan sosiaaliset ja 

taloudelliset eriarvoisuudet tulee järjestää siten, että ne liittyvät virkoihin ja asemiin, 

joihin kaikilla on mahdollista päästä ja jotka tuottavat huonoimmassa asemassa 

oleville suurimman mahdollisen hyödyn. (Rawls 1971, 60.) Periaatteiden 

keskinäisessä hierarkiassa vapausperiaate on eroperiaatetta korkeammassa 

asemassa, ja yhtäläisten mahdollisuuksien periaate nousee huonoimmassa 

asemassa olevien hyödyn maksimoinnin edelle. (Herne 2018, 204.) 

Rawlsin mukaan oikeudenmukaisen jaon kohteena on ”ensisijaiset hyvät” 

(primary goods), joita kaikki rationaaliset henkilöt tarvitsevat ja haluavat 

riippumatta henkilöiden uskonnollisesta, moraalisesta ja poliittisista mielipiteistä. 

Näitä ovat esimerkiksi perusoikeudet ja vapaudet sekä tulot ja varallisuus (joita voi 

lopulta käyttää omiin arvostuksiin sopiviin päämääriin). Valtion tehtävänä on 

tuottaa ja jakaa näitä ensisijaisia hyviä. Sihvolan mukaan ”ensisijaisten hyvien 

joukossa vapaudet ovat ensisijaisia taloudellisiin resursseihin nähden niin 

radikaalisti, että vapauksien vaihtaminen taloudelliseen hyötyyn ei ole koskaan 

oikeutettua” (Sihvola 2003, 200–2).  

Rawlsin teoriasta voi nostaa esiin muutamia tässä olennaisia kohtia. Ensiksi 

teorian mukaan yhteiskunnan tarkoitus ei ole kokonaishyödyn, vaan 

huonoimmassa asemassa olevien käytössä olevien resurssien maksimointi (Rawls 

1996, 6). Rawls olikin utilitarismin kriitikko: utilitarismissa osa ihmisistä voidaan 

jättää kokonaishyödyn kasvusta saatavan edun ulkopuolelle. Mäkisen (2016, 249, 

253) mukaan utilitarismi ei ”tunnusta kansalaisten vapautta ja tasa-arvoisuutta” 

eikä takaa ”kaikille kansalaisille siedettäviä taloudellisia resursseja”, minkä 

Rawlsin oikeudenmukaisuuskäsitys tekee. Toiseksi Rawlsin vapauden käsite on 

niin sanottu negatiivinen vapaus, joka koostuu ennen kaikkea poliittisista 

oikeuksista. Toinen mahdollisuus olisi käsittää vapaus niin sanottuna positiivisena 
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vapautena, jolloin korostettaisiin sosiaalisia oikeuksia. Kolmanneksi ensisijaiset 

hyvät voidaan taloudellisten resurssien sijaan korvata puhumalla ”inhimillisten 

perustarpeiden ja kykyjen toteuttaminen edellytyksistä” (Sihvola 2003, 208). 

Neljänneksi Rawlsin teoria on hyvin abstrakti, eikä se ota huomioon aktuaalisia 

yhteiskunnallisia oloja eikä sitä, että ihminen ei ole ainoastaan omaa etuaan 

maksimoiva homo economicus, vaan syyt ja kannustimet yksilöiden toimintaan 

ovat kirjavia ja riippuvat monista eri seikoista. Rawlsin teoriaa kohtaan on esitetty 

myös kritiikkiä, jonka mukaan oikeudenmukaisuudesta päättäminen on 

mahdotonta abstraktina, tietämättömyyden verhon takana piilottelevana yksilönä, 

koska ”yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja moraalista hyvää koskevia 

käsityksiä ei voi erottaa toisistaan” (Sihvola 2003, 211). Näin yleistä 

oikeudenmukaisuusteoriaa ei voisi mitenkään soveltaa ongelmien ratkaisemiseksi, 

koska neutraalia tapaa ratkaista yhteiskunnan ongelmia ei ole olemassakaan. Tällä 

tavalla ajateltuna olisi tyydyttävä pelkästään tilapäisiin poliittisiin 

kompromisseihin (Sihvola 2003, 211). Käsitykseni mukaan lainsäätäjiltä kuitenkin 

edellytetään työssään mahdollisimman pitkälle vietyä objektiivisuutta silloin, kun 

lakien sisällöistä tehdään päätöksiä (ks. esim. Mill 2000, 70). Ideaalitilanteessa 

päättäjät ottaisivatkin huomioon kaikki mahdolliset näkökulmat ja tekisivät 

ratkaisunsa puolueettomasti. Rawlsin oikeudenmukaisuusteoria voi antaa tähän 

hyvän teoreettisen lähtökohdan. 

3.1.5 Habermasin tiedonintressit  

Olemme päätyneet tilanteeseen, jossa musiikkialan hegemoniakamppailut nähdään 

kentän sisällä olemassa oleviksi ja eri intressien vastakohtaisuuksien myötä 

välttämättömiksi (reaalisiksi) mutta jossa samaan aikaan nähdään 

musiikkiaineiston jakamisen ja alan ansaintalogiikoiden oikeudenmukaisen 

toimintamallin kehittämisen vaativan mahdollisimman puolueettoman ja 

objektiivisen (ideaalisen) päätöksentekijän. Koska puolueettomuus ja 

objektiivisuus mainitaan usein ideaalitilanteessa myös tieteen tekemisen 

lähtökohdiksi, avaan seuraavaksi lyhyesti omaan tutkimukseeni liittyviä 

tiedonintressejä ja sitä, miten niitä käytetään hyväksi aineiston analyysissa. 

Jürgen Habermas jakaa tiedonintressit kolmeen eri ryhmään eli tekniseen, 

praktiseen ja emansipatoriseen (Habermas 1976, 118–141). Lyhyesti sanottuna 

teknisen tiedonintressin tavoitteena on luonnon hallinta, tekninen tieto luonnon 

objektien muokkaamisesta ihmisen käyttöön. Empiiris-analyyttiset tieteet ovat 

keskeisiä teknisessä tiedonintressissä, jossa tieto on instrumentaalista ja 
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välineellistä. Praktisen tiedonintressin tavoitteena on puolestaan inhimillisten 

merkitysten tulkinta ja niiden ymmärtäminen. Tavoitteena on 

intersubjektiivisuuden laajentaminen ja yhteisymmärryksen kasvattaminen. 

Yksinkertaistettuna historiallis-hermeneuttiset tieteet toteuttavat tätä tehtävää 

tulkitsemalla kielessä ilmaistuja kulttuurisia merkityksiä. Emansipatorisen 

tiedonintressin tehtävänä on selvittää ja kyseenalaistaa yhteiskunnan toiminnan 

käytäntöjä ja yhteiskunnassa vallitsevia ideologisia perusteita. Tavoitteena on 

vapauttaa subjekti vallitsevasta yhteiskunnallisesta vallasta ja ”ennalta määrätystä 

olemisen tavasta”, mikäli yhteiskunnallinen käytäntö todetaan käyttökelvottomaksi 

(Huttunen 2014). Emansipatorinen tiedonintressi ei ole selvästi kiinnittynyt 

johonkin kohdealueeseen, vaan se voi käsitellä lähes mitä tahansa inhimillistä 

tekemistä. 

Tässä tutkimuksessa emansipatorinen tiedonintressi on mukana seuraavalla 

tavalla. Koska kuluttajalle (lähes) ilmainen musiikki on nykyisin yleisesti 

hyväksytty sosiaalinen fakta digitaalisilla musiikkimarkkinoilla 

suoratoistopalvelujen (ja vertaisverkkojen) menestyksen ansiosta, on musiikin 

jakamisen järjestelmä muuttanut olennaisesti luonnettaan. Entinen ”musiikki 

maksaa” –malli on muuttunut kuluttajan kannalta (lähes) ”musiikki maksaa, jos 

niin haluat” –malliksi. Markkinoilla on tuote, josta ennen piti maksaa suoraan ja 

enemmän kuin tänä päivänä. Tämän musiikin myymisen ja jakamisen muutoksen 

syyt ja seuraukset ovat tutkimuksen keskiössä, kuten myös se, edellyttääkö 

musiikkialan kukoistaminen kulutuskäyttäytymisen siirtymistä (takaisin, mutta eri 

muodossa) kohti maksullisia palveluja ja kuluttajan vapaaehtoista suostumista 

maksujärjestelmän sääntöihin. 

3.1.6 Yhteenveto  

Digitaalisten aineistojen saatavuutta internetissä säädellään usein eri tavoin. 

Roman Jakobsonin klassista kommunikaatiomallia soveltaen voimme havaita, että 

aineistojen täysin vapaata vertaisverkkojakamista estetään pääasiassa sulkemalla 

laittomia jakosivustoja (kanava) ja rankaisemalla jakajia (lähettäjä). Nämä 

molemmat keinot mahdollistetaan tekijänoikeuslain pykälin (konteksti). Eri 

osapuolet operoivat omissa vaikutusyrityksissään usealla eri tasolla, jotka voidaan 

Lawrence Lessigin valtateorian mukaan jakaa lakiin, sosiaalisiin normeihin, 

koodiin ja markkinoihin. Päähuomio tässä väitöskirjassa kohdistuu näistä 

ensimmäiseen ja viimeiseen eli tekijänoikeuslakiin sekä markkinoihin, jossa 

aineiston saatavuus on mullistunut ilmaisen musiikin saatavuuden tultua alan 
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normaalitilanteeksi. Samaan aikaan digitaalisen aineiston jakamisen yleinen 

toimintaympäristö on juuri se alue, jossa tekijänoikeuskeskustelun eri osapuolet 

yrittävät vakuuttaa kansalaiset oman näkökantansa kannattajiksi ja päästä näin 

tekijänoikeuskentällä Antonio Gramscin termein hegemoniseen asemaan.  

Pyrin lopulta selventämään, miten digitaalisen aineiston saatavuus tulisi 

järjestää Suomessa siten, että pääsy aineistoihin olisi laaja ja turvattu ja että 

musiikintekijät saisivat työstään ansaitsemansa korvauksen. Tässä yhteydessä John 

Rawlsin oikeudenmukaisuusteoriaa voi käyttää hyödyllisenä välineenä. Teorian 

avulla voi yrittää löytää tasapainopisteen, jossa aineiston saatavuus ja musiikin 

tekemisestä saatu teoksen tuottajan ja tekijän hyöty lopulta kohtaavat. Rawlsin 

teoriassa päätökset tehdään objektiivisen ja rationaalisen ideaalitilanteen 

perusteella. Koska pyrin analysoimaan aineistoa ”rawlsilaisittain”, on tärkeää tuoda 

julki tämän tutkimuksen ennakkokäsityksiä, jotka voidaan kuvata Jürgen 

Habermasin tiedonintressien viitekehyksessä. Tässä tutkimuksessa korostuu 

emansipatorinen tiedonintressi, johon pyrkien yritän analysoida musiikin 

jakamisessa tapahtuneita muutoksia ja niiden seurauksia. Edetäkseni 

emansipatoriseen intressiin, kuljen tutkimuksessani praktisen tiedonintressin kautta 

ja sen keinoin. 

3.2 Tulkintateoria: tekijänoikeuden perustelut 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, tekijänoikeuden kestoon ja sen perusteluihin, 

liittyvää aineistoa analysoin Laura Leppämäen kehittämän, perustelut neljään 

luokkaan jakavan mallin avulla. Mallin pääpiirteet esitellään tässä luvussa. Toiseen 

tutkimuskysymykseen eli uusiin ansaintalogiikoihin sovelsin aineistolähtöistä 

sisällönanalyysia, joten siihen ei liity tulkintateoriaa. Tulkintateoriaa en käyttänyt 

myöskään kolmannen tutkimuskysymyksen (digitaalisten aineistojen saatavuus) 

käsittelyyn, vaan myös siinä metodina on aineistolähtöinen sisällönanalyysi. 

Laura Leppämäki jakaa väitöskirjassaan sekä myöhemmin aihetta 

käsittelevässä artikkelissaan (2006, 2007) tekijänoikeuden perustelut neljään 

luokkaan: 1) utilitarismiin, 2) työntekoon perustuvaan luonnolliseen 

omistusoikeuteen, 3) tekijän persoonan korostamiseen sekä 4) 

demokratiavaatimuksiin. Käytännössä perustelut ovat yleensä näiden luokkien 

kombinaatioita, eivätkä ne esiinny usein yksittäisinä argumentteina eivätkä riitä 

yksinään tekijänoikeuden perustelemiseksi (Leppämäki 2006, 88). 

Keskeinen termi Leppämäen ajattelussa on henkinen omaisuus (intellectual 

property). Henkinen omaisuus tarkoittaa luovalla toiminnalla aikaansaatuja teoksia. 
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Leppämäen mukaan tekijänoikeuden lainsäädäntö on saanut vahvasti vaikutteita 

henkisen omaisuuden teoriasta, joka syntyi 1700-luvun lopussa ja 1800-luvun 

alussa Englanissa. Teorian keskeinen ajattelija on englantilainen filosofi John 

Locke. Leppämäen mukaan (2006, 16) Bernin sopimuksen ideologinen tausta on 

tässä teoriapohjassa (Bernin sopimuksesta lisää luvussa 3.1. Tekijänoikeuslaki). 

Henkisen omaisuuden katsotaan yleisesti tarkoittavan teosten taloudellisia 

oikeuksia, mutta erityisesti eurooppalaisessa oikeusperinteessä myös moraalisilla 

oikeuksilla on tärkeä rooli. Moraalisten oikeuksien juuret ovat löydettävissä 

Leppämäen mukaan muun muassa Immanuel Kantin kirjoituksista (Leppämäki 

2006, 18).  

Referoin seuraavaksi kunkin tekijänoikeuden perustelun ominaispiirteitä ja 

historiallista taustaa Leppämäen ja myös muiden alan tutkijoiden kirjoitusten 

pohjalta oman tutkimukseni kannalta tarpeellisella laajuudella. 

Utilitarismi 

Utilitarismi on eräs seurausetiikan muoto. Seurausetiikassa teon arvo määräytyy 

sen (varmojen tai todennäköisten) seurausten perusteella. Utilitaristi ajattelee, että 

toiminnasta on saatava mahdollisimman suuri hyöty. Koska teoksen tekijällä on 

teokseen omistusoikeus, hän hyötyy teoksen käytöstä, jolloin tekijälle muodostuu 

insentiiviä tuottaa lisää uusia teoksia. Yhteiskunta puolestaan hyötyy siitä, että 

teoksia on paljon saatavilla. 

On huomattava, että utilitarismi on yhteistä, ei (pelkästään) yksityistä hyvää 

tavoitteleva ajattelumalli. Tämä voi aiheuttaa kitkaa kapitalistisen talousmallin ja 

yhteiskunnallisen näkemyksen välille (Leppämäki 2007, 81). Yksityinen 

omistaminen korostaa yksilön näkökulmaa, missä klassinen utilitarismi katsoo 

asiaa koko yhteiskunnan kannalta. On huomattava, että tekijänoikeus ei ole puhdas 

yksinoikeus, vaan sitä rajoitetaan lukuisin eri tavoin. Kuitenkin sitä perustellaan 

usein argumentein, joissa yksinoikeus korostuu. (Leppämäki 2007, 23.) 

Utilitarismia on myös ajattelu, jossa korostetaan taloudellista tehokkuutta ja 

hyötyä. Tämä on Laura Leppämäen mukaan tekijänoikeuksien perustelujen johtava 

näkemys 2000-luvun alussa. Leppämäen mukaan omistusoikeuden vahvistaminen 

johtuu ainakin osittain liberalismin vahvistumisesta (2006, 40). Herkko Hietanen 

(2008) puolestaan katsoo Jeremy Benthamin utilitarismin olevan tekijänoikeuksien 

perusteiden takana. Benthamin mallissa pyritään suurimpaan mahdolliseen onneen 

mahdollisimman monelle eli maksimoidaan yhteenlaskettu onnellisuus. Hietasen 

mukaan taloudellinen tehokkuus ja optimointi ovat tärkeitä utilitarismin piirteitä ja 
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myös useiden tieteiden päämääriä. Hietasen mukaan liian heikoilla 

tekijänoikeuksilla teoksia tehtäisiin liian vähän, mutta liian vahvat oikeudet 

puolestaan johtavat teosten alikäyttöön. 

Utilitaristi siis perustelee tekijänoikeutta sen aiheuttamalla yhteiskunnallisella 

hyödyllä. Esimerkiksi säveltäjät säveltävät uusia teoksia, koska saavat niistä 

tekijänoikeuksien avulla rahaa. Teoksia on tästä syystä laajemmin ja enemmän 

saatavilla, jolloin yhteiskunta on rikkaampi. Kaikki hyötyvät ja yhteiskunta 

kehittyy, taide ja tiede menevät eteenpäin. (Leppämäki 2006, 50.)  

Taloudellisessa utilitarismissa korostuu hyöty ja taloudellinen tehokkuus 

(Leppämäki 2006, 50–1). Asioiden järjestäminen mahdollisimman tehokkaasti tuo 

hyvinvointia yhteiskuntaan. Jotta hyöty olisi mahdollisimman suuri, tulisi 

järjestelmän olla mahdollisimman tehokas. Kun tavoitellaan tehokasta 

tekijänoikeutta, pohditaan yksinoikeuksien ja teosten saatavuuden välistä 

tasapainoa. Taloudellista utilitarismia tutkittaessa voidaan käyttää apuna 

taloustieteiden tutkimusvälineitä (ks. esim. Hietanen 2008). Hyödyllisiä teorioita 

voi löytää esimerkiksi hyvinvointitaloustieteen saralta. 

Leppämäen mukaan utilitarismi on ollut aiemmin "ensisijainen 

tekijänoikeuden oikeuttamisen näkökulma, mutta nykyaikana liberalismi on 

vahvistunut ja tuonut mukanaan kovaakin tekijänoikeuteen kohdistuvaa kritiikkiä”. 

(Leppämäki 2006, 50–1.) Utilitarismi on Leppämäen mukaan lainsäädännön –

oikeusteorian normatiivisena perustana– ja julkisen moraalin taustalla toimiva 

ajattelumalli. Liberaalit sen sijaan kannattavat henkilökohtaista ja taloudellista 

vapautta. Liberalismin ja utilitarismin perinteinen ero on niiden tavassa perustella 

ihmisten oikeuksia: utilitaristi haluaa maksimoida hyvinvoinnin, missä liberalisti 

haluaa pitää oikeudet riippumattomina muista tavoitteista. Ääriliberalistit ovatkin 

valmiita lakkauttamaan koko tekijänoikeusjärjestelmän. Kiteytettynä liberalismi 

kannattaa yksilönvapautta, vapaata markkinataloutta ja julkisen vallan rajoittamista 

(2006, 53). Liberalismin sisällä on kuitenkin suuria näkemyseroja.   

Utilitarismi kohtaa lukuisia eri ongelmia. Yksi niistä on se, että pelkkä 

taloudellinen insentiivi ei kannusta ihmisiä luomaan taideteoksia, vaan muitakin 

kannustimia on olemassa. Toinen on se, että taiteen ja myös musiikin tekemistä 

tuetaan markkinatalouden ulkopuolisten tahojen, kuten eri säätiöiden ja 

mesenaattien toimesta. Leppämäen (2006, 54) mukaan tekijänoikeus aiheuttaa 

hyvinvoinnin menetystä, koska monopolit hallinnoivat jo luotuja töitä ja niiden 

levitystä. Tämän myötä esimerkiksi musiikin uudet käyttötavat saattavat jäädä 

toteuttamatta. Yleisesti käytetty vertauskohde tekijänoikeuksiin tässä yhteydessä 

ovat patentit, jotka ovat huomattavasti joustavampia uuden hyötykäytön suhteen. 
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Yksi pohdinnan arvoinen kysymys onkin, miksi taideteosta suojaava tekijänoikeus 

on pidempi kuin keksintöä suojaava patentti. 

Suomalaisessa tieteellisessä tekijänoikeuskeskustelussa muun muassa Herkko 

Hietanen (2008) kannattaa tekijänoikeuksien tehokkuuden, ei tulonjaon, analyysia. 

Hietanen pitää moraalifilosofiaa "houkutuksena" ja pitäytyy mieluummin lain ja 

ekonomian viitekehyksessä. Hietasen mukaan tieteessä ei ole ollenkaan tai on vain 

vähän tilaa ideologisille väittelyille, jota varojen allokointi väistämättä sisältää. 

(Hietanen 2008, 28–9.) Myös Ville Oksasen (2008, 50–1) mukaan ekonominen 

tehokkuus on täydellinen mittari tekijänoikeusasioita tutkittaessa. Oksasen mukaan 

pelkästään oikeudenhaltijoiden näkökulman huomioiminen voi kuitenkin olla 

vahingollista yhteiskunnan hyvinvoinnille (2008, 28). Oksasen mukaan 

tekijänoikeuden tulee, ollakseen tehokas, maksimoida teosten tuottamisesta 

koituva hyöty, josta vähennetään pääsyn rajoittamisesta koituvat tappiot sekä 

tekijänoikeuksien hallinnoinnista koituvat kulut. (Oksanen 2008, 35.) Leppämäen 

mukaan tekijänoikeutta perustellaan usein tehokkuudella siten, että juuri 

omistusoikeus takaa sen, että teoksia käytetään tehokkaasti. Tälle väitteelle ei 

kuitenkaan ole olemassa usein empiiristä todistusaineistoa, ja omistusoikeuden 

ulkoisvaikutuksista on hankala löytää kattavaa analyysia. (Leppämäki 2006, 57.)  

Työnteko ja luonnollinen omistusoikeus 

Teoksen valmistumiseen tarvittu työmäärä on toinen yleinen peruste 

tekijänoikeuksille. Omistusoikeus teokseen syntyy työtä tekemällä, ja työn tekijä 

voi hyötyä teoksestaan taloudellisesti. Ajattelun taustalla on John Locken 

omistusoikeuden teoria. (Leppämäki 2007, 81–2.) Omistusoikeuden katsotaan 

olevan myös tekijänoikeuksissa luonnollinen, mutta kuitenkaan tekijänoikeuden 

kesto ei ole ikuinen ja oikeuksien laajuudella on rajoituksensa. (Leppämäki 2006, 

41.) Tekijänoikeus ei olekaan puhdas omistusoikeus vaan kompromissi. Kivistön 

mukaan tekijänoikeus on ”esineoikeudelliseen omistajanvaltaan rinnasteinen 

yksinoikeusasema, jonka ominaispiirteitä ovat lakipositivistisen määritelmän 

sosiaalinen sidonnaisuus ja oikeuden hyödyntämisen painottuminen vaihtoarvoon”. 

(Kivistö 2016, 477.)  

Työhön perustuva tekijänoikeuden oikeuttaminen on kenties suosituin ja 

voimakkain kaikista vetoamiskeinoista. Tärkein omistusoikeuden teoreetikko on 

englantilainen John Locke, jolta on peräisin näkemys siitä, että työ kuuluu 

tekijälleen. Omistaminen ja omaisuus sidotaan Locken ajattelussa yksilöön, 

tekijään. (Leppämäki 2006, 22.) Ajattelumalli on liberalistinen ja sen keskeinen 
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lähtökohta on se, että työn hedelmät kuuluvat tekijälleen. (Leppämäki 2006, 53.) 

Locken ajattelun mukaan Jumala on antanut luonnon kaikille yhteisesti 

käytettäväksi, eikä esimerkiksi vettä ja villieläimiä voi omistaa. Ihminen omistaa 

kuitenkin itsensä ja tätä kautta myös työnsä hedelmät. Omistaminen hyödykkeisiin 

syntyy silloin, kun niihin sekoittaa omaa työtään. (Leppämäki 2006, 65.) Työn 

tekeminen on epämiellyttävää, ja ihminen pyrkii sitä välttämään. Omistaminen on 

palkinto siitä, että yksilö on jaksanut työnsä tehdä. 

Ongelmaksi muodostuu se, että henkinen omaisuus, kuten tekijänoikeudet, on 

luonteeltaan erilaista kuin aineellinen omaisuus (Leppämäki 2006, 28). 

Omistusoikeudessa korostuu yleensä niukkojen resurssien kontrolli, ajatus, joka 

Leppämäen mukaan on peräisin roomalaisesta oikeudesta ja omistusoikeuden 

kehityksestä, jossa korostuu dominium eli ulkoinen kontrolli pysyväisobjekteihin. 

(Leppämäki 2006, 57.) Keskeistä tekijänoikeuden määrittelemisessä on se, kuka 

saa omistaa ja kuka omistamisen määrittelee. Henkisestä omaisuudesta luodaan 

usein aluksi analogia aineelliseen omaisuuteen, ja tämän avulla vedotaan 

omistusoikeuden teoriaan. 

Locken teoriassa on (vähintään) kolme taustaoletusta: 1) omistaminen 

"syntyy" luonnontilassa, 2) yksilö työstää fyysisen tuotteen tiettyyn tarpeeseen ja 

3) tehdyn työn vaikutukset ovat hyviä työn tekijälle. Ongelmalliseksi Locken 

teesien siirtämisen aineettoman omaisuuden omistamisen käytäntöihin tekee se, 

että 1) tekijänoikeus on yhteiskunnan luoma omaisuus eli omistaminen "syntyy" 

yhteiskunnassa sopimuksenvaraisesti, 2) työn tuote voi olla henkinen "tuote", jolle 

ei aina löydy tarvetta, ja 3) työn vaikutuksilla ei ole laatuvaatimuksia. (Leppämäki 

2006, 91.) 

Leppämäen mukaan (2006, 94) 1700-luvulla ylikorostettiin omistusoikeuden 

subjektiivisia piirteitä. Tuolloin omistusoikeuden tärkeimpiä piirteitä olivat 

subjektin oikeus käyttää objektia haluamallaan tavalla, oikeus sulkea pois muut 

käyttäjät, oikeus luovuttaa omistusoikeus toisaalle ja oikeus immuniteettiin 

pakkolunastusta vastaan. Leppämäen mukaan nykyään tulisi kuitenkin kiinnittää 

huomio omistamisessa tapahtuneisiin muutoksiin, kehitys, jossa subjektin ja 

objektin suhde ei ole enää niin yksinkertainen kuin fyysisessä maailmassa. 

Objektilla ja henkilöllä ei ole aineettomien oikeuksien tapauksessa "puhdasta 

suhdetta" (Leppämäki 2006, 20). Leppämäki kirjoittaa, että "uudemmissa 

omistusoikeutta koskevissa teorioissa kiinnitetään erityistä huomiota oikeuksien 

mukanaan tuomiin velvollisuuksiin sekä omistamisen yhteiskunnallisiin 

aspekteihin”. (Leppämäki 2006, 94.) Tekijänoikeushan sisältää jo nyt rajoituksia 

yleisen hyvän nimissä, ja omistamisen voidaan katsoa tuovan mukanaan myös 
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velvollisuuksia. Oikeudet eivät ole voimassa ilman ympäröivää yhteiskuntaa ja 

muita ihmisiä, joiden vapauksia tekijänoikeuden nimissä rajoitetaan. (Leppämäki 

2006, 95–6.) 

Richard Stallmanin mukaan Yhdysvaltojen lainsäädännössä on alusta alkaen 

ajateltu, että tekijänoikeus (copyright) ei ole luonnollinen oikeus, vaan 

"keinotekoinen myönnytys" yhteiskunnan edistymiseksi. Jos tekijänoikeus 

Stallmanin mukaan olisi luonnollinen oikeus, mikään ei oikeuttaisi sen 

rajoittamista tiettyyn ajanjaksoon. (Stallman 2002, 79.) Mikko Huuskosen mukaan 

aineeton, henkinen oikeus on esineoikeudesta erkaantunut "oikeudellinen 

abstraktio", jonka lainsäätäjä on luonut. Huuskonen näkee, että henkisten 

oikeuksien vertaaminen fyysiseen maailmaan hämärtää keskustelua selkeyttämisen 

sijaan. Hän lisää, että aineettomista oikeuksista pitäisi puhua "määräaikaisina, 

rajoitettuina käyttöoikeuksina". (Huuskonen 2013, 1214.) Olli Pitkäsen (2017, 582) 

mukaan omistusoikeuden soveltaminen ”edes analogisesti” aineettomiin kohteisiin 

on ongelmallista, koska oikeus liittyy nimenomaan aineellisiin esineisiin. Pitkänen 

pitää omistusoikeutta käsitteenä harhaanjohtavana aineettomista hyödykkeistä 

puhuttaessa ja toivoo, että tekijänoikeusjärjestelmää kehitettäisiin ”enemmän 

yleisten oppien, periaatteiden ja yleissääntöjen pohjalta” yksityiskohtaisen ja 

pistemäisen lainsäädännön sijaan (Pitkänen 2017, 584, 588). Myös Taina 

Pihlajarinne (2012, 395) näkee, että tekijänoikeuden muutostarpeita kannattaisi 

arvioida ”enemmän oikeudenalan yleisistä taustaintresseistä ja tavoitteista sekä 

immateriaalioikeuden ja siviilioikeuden yleisistä opeista käsin”. 

Bruunin et al:n (2009, 71) mukaan aineeton tavara "luodaan tavaraksi" juridis-

narratiivisessa prosessissa, joka on monimutkaisempi kuin muu tavaraksi luominen, 

kuten maaomaisuuden synty. Kirjoittajien mukaan omistuksen logiikka on 

henkisessä omaisuudessa mahdollisesti muuttunut, mutta tämä käsitys on myös 

kyseenalaistettu. Yhden näkökulman mukaan aineeton omaisuus on uusi ilmiö, 

toisen mukaan omistaminen on ollut kapitalistisessa yhteiskuntajärjestelmässä aina 

luonteeltaan enemmän symbolista kuin konkreettista. Muun muassa Karl Marx 

pitää pääoman ja omistuksen määrittelemistä juridisesti kapitalistiseen 

tuotantotapaan kuuluvana tekijänä. (Bruun et al. 2009, 73–4).  

Historiallisesti omistaminen voidaan nähdä joko raakana voimana tai jumalan 

lahjana. Kapitalistisessa järjestelmässä juuri juridinen hallinta korvaa nämä 

molemmat hallintamallit. Pääoman kasautuminen ja sen käyttäminen mahdollistuu 

pankkijärjestelmän antamien lainojen avulla, joita myönnetään juridisen 

järjestelmän hyväksymää omaisuutta vastaan. Näin ajateltuna immateriaalisen 

omaisuuden omistusmuoto on vain jatkumo kapitalistisen järjestelmän 
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omistamisen logiikassa, koska sekä aineettomassa että aineellisessa tavarassa ei 

"tavaramuotoisuus ole niissä luonnostaan". (Bruun et al., 74–5.) 

Bruun et al. (2009, 78-80) näkevät, että "aineettoman omaisuuden suojan 

vahvistaminen johtaa voimakkaaseen (yhteiskunnan) juridisoitumiseen". Samalla 

"oikeudellisen kontrollin ja intuition välinen kitka voi osaltaan johtaa myös 

oikeusjärjestelmän politisoitumiseen”. Myös Leppämäki huomauttaa, että 

"omistamisen teoria on aina sidoksissa vallitsevaan poliittiseen käytäntöön, joka 

rajaa yksilön oikeuksia ja velvollisuuksia”. Tekijänoikeuksissa viitekehys on 

Leppämäen mukaan kapitalistinen ja liberalistinen eli tekijänoikeuksissa 

painotetaan yksityisomaisuuden näkökantaa (Leppämäki 2006, 21). 

Omistusjärjestelmää suojaa modernin kansallisvaltion väkivaltamonopoli, joka on 

syntynyt yhdessä kapitalistisen omistusjärjestelmän kanssa. Myös Suomessa 

tekijänoikeuden valvontaa on toteutettu valtion eri järjestyksenvalvojien toimesta 

(esim. Chisugate ja lukuisat oikeusjutut). 

Päivi Korpisaari (2007, 73–4) näkee oikeudellistumisen prosessina, jossa 

oikeudellinen sääntely ja oikeudellisten ratkaisuperusteiden käyttö lisääntyvät sekä 

niiden merkitys vahvistuu ja leviää yhteiskunnassa. Viljam Engströmin (2012, 539) 

mukaan oikeudellistuminen on poliittisten ongelmien pukemista oikeudelliseen 

muotoon. Samalla luodaan uusia oikeudellisia instituutioita ja kasvatetaan niiden 

toimivaltaa. (Alen-Savikko 2015b, 110–1.) 

Tekijän persoonan korostaminen 

Tekijän persoona ja siihen liittyvät piirteet ovat kolmas tapa perustella 

tekijänoikeutta. Tämän perustelun mukaan teokset liittyvät niin vahvasti tekijään, 

että tätä yhteyttä ei saa loukata. Eurooppalaisessa oikeusperinteessä nämä piirteet 

liittyvät niin sanottuihin. moraalisiin oikeuksiin, joiden teoriapohja on Immanuel 

Kantin ja Georg Hegelin kirjoituksissa. Moraaliset oikeudet ovat ennen kaikkea 

eurooppalaisen tekijänoikeusteorian aluetta, siinä missä Yhdysvalloissa 

tekijänoikeus suojaa enemmän oikeuksien omistajaa ja työn hyötyarvoa. Kuitenkin 

molemmissa teoriaperinteissä on mukana piirteitä molemmista näkökulmista. 

(Leppämäki 2007, 74, 82.)  

Immanuel Kantin mukaan kirjallinen teos on julkista esittämistä ja 

tekijänoikeus kohdistuu siksi teoksen tekijän persoonaan. Immanuel Kantin 

näkemykset eroavat jyrkästi utilitaristi Jeremy Benthamin ajattelusta. Kantille 

keskeistä on velvollisuus-, ei seurausetiikka. Kant liittääkin oikeuksiin sekä 

velvollisuuden että moraalin. Kant ei näe oikeutta pelkkänä hyödyn hakemisena, 



99 

vaan jonakin mikä on arvokasta sinänsä, ilman varsinaista hyötymistä. Näin 

tekijänoikeuden keskiöön nousevat tekijä ja hänen persoonallisuutensa, ei pelkkä 

yksittäinen teos. Esimerkiksi musiikkikappale nähdään osana tekijän persoonaa 

eikä se ole hänen henkilöstään erillinen asia. Tästä syystä tekijällä katsotaan olevan 

luovuttamaton oikeus työhönsä. (Leppämäki 2006, 75–6.) 

Hegelille omaisuus on puolestaan yleisesti ottaen persoonan ilmausta. Hegel 

näkee omaisuuden ihmisen persoonallisuutta kehittävänä tekijänä. Leppämäki 

(2006, 79) kirjoittaa: 

Hegelin teoriassa omaisuus on tärkeää ihmisten vapauden kehitykselle. Tästä 

seuraa, että meillä täytyy olla jonkinlainen yksityisomaisuuden instituutio, jota 

kunnioitetaan. Omaisuushan kehittää vapautta ja yksilöllisyyttä. Hegelille 

ihminen ei ole kuitenkaan luonnostaan vapaa, joten hänellä ei ole luonnollista 

omistusoikeutta. Ihminen kehittyy vapauden tiedostamisen myötä, jolloin hän 

ottaa itsensä haltuunsa ja näin omistaa itsensä. 

Tekijänoikeuksien kannalta teokset ovat näin vahvasti henkilöön itseensä sidottuja: 

ihminen omistaa itsensä ja tuottamansa asiat. Vapauden ja yksilöllisyyden kehitys 

on mahdotonta, jollei ihminen voi kartuttaa henkilökohtaista omaisuutta.  

Kansainvälisessä tekijänoikeuskeskustelussa on noussut esiin myös niin 

sanottu alkuperäisen tekijän ongelma. Teos, kuten musiikkikappale, syntyy aina 

tietyssä ajassa ja paikassa, historiallisen prosessin tuloksena, tiettyyn kontekstiin, 

genreen ja muotokieleen, jotka ovat aina yksittäistä tekijää merkittävämpiä. Joan 

Gilberto Gilin (2000) mukaan kaikki uudet teokset syntyvät aina jostakin muusta, 

ja jakaminen ja kopioiminen ovat osa luomisen luonnetta. 

Kirjallisuudentutkimuksessa puhutaan usein tekijän kuolemasta: 

"Kaunokirjallisuudessa ei puhu tekijä itse, vaan kieli kaikessa kuhisevassa 

polyseemisessä moninaisuudessaan.” (Eagleton 1996, 172.) Ennen kaikkea juuri 

kirjallisuudentutkimus on problematisoinut tekijän käsitettä, ja kritiikki on 

laajentunut sieltä myös muille taidealoille, kuten musiikkiin. (kts. esim. Heiniö 

2013.) Tekijä voidaan tekijän dekonstruktion jälkeen nähdä historiallisesti 

rakentuneeksi.   

Romanttisessa taiteilijakäsityksessä tekijä nähdään edellä mainitulle 

näkemykselle vastakkaisesti elämää suurempana nerona ja luovana 

poikkeusyksilönä (ks. esim. Mylly 2014, 910–1). Ajatuksen taustalla on 1800-

luvulla syntynyt romanttinen taidekäsitys, joka korvasi sitä edeltäneen, 

taiteentekemisen käsityöläisyyttä korostaneen käsityksen, jossa taiteilija nähtiin 

lähinnä luonnon kuvaajana. Rautiainen-Keskustalon mukaan 1960-luvulla 
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englantilaisissa taidekouluissa syntyi taiteilija-identiteetin hybridimalli, jossa 

yhdistyivät romanttinen nerokäsitys ja kaupallisuus. Poikkeusyksilön myyttiä 

ryhdyttiin tällöin myymään kauppatavarana. Tässä näkemyksessä yhdistyi 

taiteellisesti korkeatasoinen ja kaupallisesti menestyvä taide ja sen tekijä. 

Taiteilijasubjektista tuli tällöin markkinoinnin kohde. Nykyään taiteilijan 

julkisuuskuvaa säädellään ennen kaikkea brändien avulla. (Rautiainen-Keskustalo, 

2014.) 

Mikael Brunila ja Rasmus Fleischer väittivät vuonna 2009, ettei Suomen 

tekijänoikeuskeskustelussa ole otettu tarpeeksi huomioon tätä tekijyyden 

problematiikkaa. Siva Vaidhyanathan puolestaan kirjoitti jo vuonna 2001, että 

Yhdysvalloissa tekijänoikeuskeskustelu on liian teoreettista ja keskittyy liikaa (eikä 

liian vähän) metafyysisiin konsepteihin, kuten juuri autonomisen tekijän ja 

originaalin teoksen hahmottamiseen tai niiden olemassaolon kieltämiseen 

(Vaidhyanathan 2001, 8).  

Vaidhyanathanin mukaan romanttisen taiteilijakäsityksen kiistäminen ei 

suinkaan ole keskeistä tekijänoikeuskeskustelussa. Vaidhyanathin mukaan 

keskustelun tavoitteen pitäisi olla toinen eli kulttuuri- ja sisällöntuotannon vaihdon 

demokratisointi ja sisällön, kuten musiikin, omistuksen keskittymisen estäminen. 

Vaidhyanathanin mukaan tämä olisi sekä yksinkertaisempaa että 

käytännöllisempää. Romanttisen taiteilijahahmon dekonstruointi ei 

Vaidhyanathanin mukaan riitä, vaan tekijä on käsitettävä ”kulttuurisena 

entiteettinä”, teoksen "tuottajana". Tekijä on joka tapauksessa Vaidhyanathanin 

mukaan tekijänoikeuslain ja siitä käytävän keskustelun osa, eikä mikään muutu, jos 

käsitys taiteilijasta vaihdetaan romanttisesta näkemyksestä historiallisesti 

rakentuneeksi. Vaidhyanathan lisää, että musiikin omistussuhteet kuitenkin 

muuttuvat heti, jos tekijänoikeuslakia muutetaan (Vaidhyanathan 2009, 10).  

Martti Kivistö (2016, 43) kirjoittaa, että tekijänoikeuksia omistavan tekijän 

syntyminen 1700-luvulla saattaa ”ilmentää romanttisen tekijyyden konseption 

nousua”, mutta väittää samalla, että ”oikeudellisen ja kirjallisen tekijyyden välillä 

ei ole historiallisesti osoitettavissa olevia kausaalisia tai välttämättömiä yhteyksiä”. 

Kivistön mukaan tekijänoikeuden tarkoittama tekijyys ei ole sama asia kuin 

kirjallisuuden tarkoittama tekijyys, joten ”jälkimmäisen kritiikki ei välttämättä osu 

tekijänoikeuslainsäädännön perusteisiin”. Kivistö näin ollen kiistää ajatuksen siitä, 

että romanttisen neromyytin dekonstruktio välttämättä toimisi hyvänä 

tekijänoikeuslainsäädännön kritiikkinä. Samalla lienee selvää, että Vaidhyanathan 

tarkoittaa oman kritiikkinsä ”tuottaja”- käsitteellä juuri Kivistön oikeudellista 

tekijää. Myös Vaidhyanathanin tekijä on ”juridinen entiteetti” (Vaidhyanathan 2001, 
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10–1), laki- ja sopimusteksteihin merkitty teoksen ”tuottaja”, jonka kanssa on 

Vaidhyanathanin mukaan yksinkertaisesti ”tultava toimeen”.  

Toisen hedelmällisen näkökulman tekijän problematiikkaan voi löytää 

uusklassisen taloustieteen määrittelemää yksilöä eli homo economicusta kohtaan 

esitetystä kritiikistä. Toivasen ja Venäläisen (2016) mukaan homo economicus on 

uusklassisen taloustieteen ”suuren kertomuksen yksinäinen ja vapaa” hahmo, 

joka ”sosiaalisista ja kulttuurisista siteistään irrotettuna” jatkaa ”preferenssejä 

kalkyloivaa ja utiliteettia maksimoivaa pähkäilyään ajasta ikuisuuteen”. Toivasen 

ja Venäläisen mukaan ”oppikirjasivujen ulkopuolella” uusia ja vanhoja 

kollektiivisen toiminnan muotoja kuitenkin kokeillaan jatkuvasti, jolloin tuotetaan 

uutta vaurautta ja hyvinvointia. Musiikkialalta esiin nousee esimerkiksi mash-up-

teokset, joissa luvatta miksataan yhteen useiden eri tekijöiden tuotantoa. Tämän 

genren teoksia ei usein ole tekijänoikeussyistä laillisesti saatavilla, vaikka ne 

edustavat täysin uudenlaista tapaa tuottaa musiikkia ja näin laajentavat musiikin 

käyttömahdollisuuksia. Homo economicukseen kohdistuva kritiikki tietyllä tapaa 

täydentää yksilökeskeisen neromyytin dekonstruktiota siten, että tekijän 

historiallisen rakentumisen oheen lisätään käsitys reaalisesta tekijästä, joka toimii 

yhteisössä ja sen suhdeverkostoissa, nykyajassa, tässä hetkessä. Kivistön mukaan 

digitaalisessa toimintaympäristössä syntyviin tekijyyden uusiin yhteisöllisiin 

muotoihin voikin sisältyä ”kriittistä potentiaalia” tekijänoikeuslakia kohtaan. 

Lienee selvää, että tekijänoikeuslain tekijäsubjektin määritelmä on keskeinen 

ajateltaessa esimerkiksi tekijänoikeuskorvausten saajaa tai tekijänoikeuden keston 

pituutta. Kuitenkin tämä persoona tai subjekti ei elä irrallaan ympäröivästä 

todellisuudesta. 

Demokratiavaatimukset 

Kuten utilitarismin yhteydessä todettiin, Leppämäen mukaan klassinen utilitarismi 

korostaa koko yhteiskunnan, ei pelkästään yksilön etua. Tekijänoikeudellista 

demokratiaa kannattavat puolestaan katsovat, että utilitaristit ajattelevat joka 

tapauksessa liian suppeasti, lähinnä talous edellä. Demokratiaa ajavan mielestä 

tekijänoikeudessa tulee ottaa huomioon myös sen sivistykselliset ja sosiaaliset 

näkökulmat. (Leppämäki 2007, 82.) 

Myös sivistyksellisiä ja sosiaalisia piirteitä korostavien demokraattien 

teoriapohja voidaan löytää John Locken teksteistä. Locken mukaan 

omistusoikeuden haltijan tulee jättää muille käytettäväksi "riittävästi ja yhtä hyvää" 

(Leppämäki 2006, 41). Locken käsityksen mukaan ihminen ei saa haalia itselleen 
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enempää kuin pystyy käyttämään eikä mikään myöskään saa pilaantua. 

(Leppämäki 2006, 65.) 

Digitaalisessa kulttuurissa Locken provision toteuttaminen on varsin helppoa. 

Teokset eivät kulu käytettäessä, eikä teoksen kopioiminen vähennä keneltäkään 

mitään. Riittävyys kriteerinä on digitaalisessa maailmassa merkityksetön: teoksia 

voidaan kopioida loputtomasti (käytännössä) ilman kustannuksia ja kopioitu teos 

on originaalia täysin vastaava. Kuten Leppämäki asian ilmaisee, "lisäkuluttajien 

ilmaantuminen ei lisää kustannuksia", mutta toisaalta vapaamatkustaminen voi 

muodostua ongelmaksi. (Leppämäki 2006, 56.) 

Leppämäki (2006, 42–3) kirjoittaa, että demokratiavaatimusten kannattajien 

mukaan liian tiukka tekijänoikeus uhkaa kansalaisyhteiskuntaa ja demokratian 

toteutumista, koska liiallinen tekijänoikeuden valvonta mahdollistaa kontrollin, 

sensuurin ja monopolit. Kritiikin painopiste ei ole näin katsottuna enää teoksissa 

tai tekijässä vaan tuottajissa, oikeudenhaltijoissa, jotka hyötyvät teosten käytön 

rajoittamisesta (Leppämäki 2006, 56). Demokratiavaatimusten ajajien 

näkökulmasta omistusoikeuden voi myös katsoa eristävän ihmisiä toisistaan ja 

heikentävän näin yksilön moraalista ja poliittista persoonallisuutta (Leppämäki 

2006, 78). 

Locken teorian lisäksi myös Hegelin ajatukset ovat osa demokratiaa 

kannattavien teoreettista pohjaa. Leppämäki kirjoittaa: 

Kun otetaan huomioon yhteisössä esiintyvät suhteet, on tarkoituksenmukaista 

säännellä ja rajoittaa yksityisomaisuutta koskevia normeja. Hegelin mielestä 

yksilöt vaikuttavat oikeuden sisältöön. Tämä tapahtuu siten, että yksilöt 

turvaavat vapautensa ja päämääränsä vaikuttamalla sosiaaliseen käytäntöön. 

Tämä käytäntö on olennaista vapauden saavuttamisessa ja sekä muodostaa näin 

pohjan säädännäiselle oikeudelle. Hegelin teoriassa korostuvat myös 

modernille liberalismille ominaiset objektiiviset oikeusnormit sekä yksilön 

autonomia, jotka hän sovittaa yhteen kollektiivisen lähestymisen kautta. 

Omistusoikeutta voidaan tarkastella laajemminkin kuin vain yksilön kautta 

vaikka yleisesti eri teoriat lähtevätkin liikkeelle yksilöstä ja hänen 

oikeuksistaan. 

Leppämäen mukaan viime vuosina tekijänoikeusdiskurssissa on noussut vahvasti 

esiin vaatimus teosten demokraattisesta jakamisesta. Monopolien on katsottu 

heikentävän tätä kehitystä ja public domainin alueen laajentumista. Leppämäen 

mukaan tekijänoikeudessa on ristiriita "yhteiskunnallisten vaatimusten ja yleisen 

kapitalistisen viitekehyksen välillä". (Leppämäki 2006, 87.) Kivistön 
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mukaan ”yhteiskunnallisten intressien monimuotoisuus ja ideologisten 

sitoumusten suhteellinen painoarvo ovatkin tekijänoikeutta” muusta omaisuudesta 

merkittävästi erottava ominaisuus. (Kivistö 2016, 3, 486.) Kilpailuyhteiskunta ja 

vapaa markkinatalous keskittyvät antamaan yksilölle mahdollisuuden 

voitontavoitteluun, mutta tekijänoikeudessa on piirteitä, joilla pyritään edistämään 

yhteiskunnan kehittymistä kokonaisuutena ja levittämään taidetta kaikkien 

käyttöön (Leppämäki 2006, 21). 
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4 Tutkimusmenetelmät ja -aineisto  
Tässä kolmivaiheisessa tutkimuksessa käytettiin tutkimusmenetelmänä 

aineistotriangulaatiota. Aineistotriangulaatio tarkoittaa erilaisten 

dokumenttilähteiden käyttöä saman ilmiön tai ilmiöiden tutkimuksessa (Thurmond 

2001, 253). Käyttämiäni aineistoja olivat kyselytutkimus, teemahaastattelut sekä 

kirjallisuuskatsaus.  

Yleisellä tasolla triangulaatio tarkoittaa tutkimustyössä erilaisten teorioiden, 

tutkijoiden, menetelmien tai aineistojen yhdistämistä samassa tutkimuksessa. 

Tavoitteena on lähestyä tutkimusaihetta moniulotteisesti, useasta eri näkökulmasta, 

jolloin tutkimusaiheesta muodostuva kuva on rikkaampi. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 

141–2.) Aineistotriangulaatio vaatii enemmän aikaa kuin yhteen aineistoon nojaava 

tutkimus, mutta sen avulla on mahdollista laajentaa ja syventää saatuja tuloksia. 

Aineistotriangulaatio voi myös lisätä tutkimuksen luotettavuutta. Altrichterin et al.  

(1993) mukaan triangulaation avulla voi saada tutkimusaiheesta 

yksityiskohtaisemman ja tasapainoisemman kuvan. Thurmond puolestaan näkee, 

että kyselyn ja haastattelujen yhdistäminen voi vahvistaa tutkimusta 

kokonaisuutena (Thurmond 2001, 255). Näkisin, että tässä väitöskirjassa tulosten 

monipuolisuus johtuu juuri käyttämästäni aineistotriangulaatiosta. Kysely ja 

haastattelujen tulosten perusteella toteutettu kirjallisuuskatsaus syvensi, päivitti ja 

loi uusia yhteyksiä tulosten eri osa-alueiden välille.   

4.1 Aineistonhankintamenetelmät  

4.1.1 Kyselytutkimus  

Yksinkertaistetusti ilmaisten kyselytutkimuksessa tietyin kriteerein valitulta 

joukolta pyydetään vastauksia samoihin kysymyksiin. Tässä tapauksessa 

musiikkialan asiantuntijajoukko valikoitui tutkimusalueiden kuvauksen perusteella. 

Myös esitetyt kysymykset muotoutuivat kuvauksen pohjalta. Tässä kohtaa on 

huomattava, että väitöskirjatyöni käynnistyi tutkimuksena internetsensuurista (ks. 

luku 1.1 Tutkimuksen aihepiiri ja tausta), mikä vaikutti kyselyn kysymysten 

sisältöön vahvasti ja erityisesti vertaisverkkojakamisen roolin ylikorostumisena. 

Haastattelut ja kirjallisuuskatsaus tasapainottivat väitöskirjan aineiston alan tämän 

hetken ongelmia paremmin vastaavaksi. 
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Kyselytutkimuksen etu on tehokkuus, kuten usean aiheen yhdistäminen 

samaan kyselyyn tai vastausten nopea käsiteltävyys. Erityisesti sähköisenä 

versiona kysely on erittäin helppo toteuttaa. Kyselyssä tutkijan läsnäolo ei vaikuta 

vastauksiin ja kysymysten muoto on sama kaikille vastaajille, joten tulosten 

luotettavuus on korkea (Valli 2001, 101). Kyselyn heikkouksina voidaan yleisesti 

pitää vastausten mahdollista pinnallisuutta ja tutkimuksen teoreettista 

vaatimattomuutta. Tutkimuksen tekijä ei voi myöskään tietää, kuinka vakavasti 

vastaajat ovat kyselyn ottaneet ja miten onnistuneita vastausvaihtoehdot tai edes 

kysymykset ovat vastanneiden mielestä olleet. (Hirsjärvi et al. 1997, 191.) 

Vastaajan kannalta etuna on se, että informantti voi perehtyä kyselyyn itse 

valitsemanaan ajankohtana. Vastaaja voi myös palata kyselyyn uudelleen ennen 

vastausten lähettämistä ja vastata kysymyksiin haluamassaan järjestyksessä.  

Yleisellä tasolla kyselytutkimuksessa kysymysten huolellinen muotoilu on 

keskeinen lähtökohta (Valli 2001, 28). Kysymykset eivät saa olla johdattelevia ja 

niiden tulee olla mahdollisimman yksiselitteisiä. Tämä pätee erityisesti silloin, kun 

vastaaja ei voi tarkentaa antamaansa vastausta. Kyselylomakkeen muotoilussa on 

hyödyllistä kiinnittää huomiota kyselyn pituuteen ja kysymysten määrään, jotta 

vastaajien mielenkiinto säilyy kyselyn loppuun saakka. Tietty keveys ja selkeys on 

hyvä muistaa kyselyn ulkoasussa, jottei vastaaminen tunnu raskaalta tai työltä. 

Hyvä kysely on kieliasultaan selkeä ja huomio kohderyhmän. Tämä pätee myös 

saatekirjeeseen, jolla vastaajia lähestytään ennen kyselyn lähettämistä. 

4.1.2 Puolistrukturoitu teemahaastattelu  

Tässä väitöskirjassa tutkimusalueiden kuvaus toimi edellä käsitellyn 

kyselytutkimuksen pohjana. Kysely puolestaan toimi teemahaastattelujen runkona, 

joten haastatteluja voi kutsua puolistrukturoiduiksi teemahaastatteluiksi. Tekemäni 

haastattelut ovat puolistrukturoituja, koska haastattelujen aihepiirit ja teema-alueet 

olivat etukäteen tiedossa. Käyttämästäni menetelmästä puuttui täysin 

strukturoidulle haastattelulle ominainen kysymysten tarkka muoto ja järjestys. 

Yleisellä tasolla haastattelututkimus perustuu kielelliseen vuorovaikutukseen. 

Haastattelu on keskustelu, jolla on ennalta päätetty tarkoitus. Se on ennalta 

suunniteltua, lähinnä haastattelijan ehdoilla tapahtuvaa päämäärätietoista toimintaa. 

Haastattelututkimusten eri lajeista omani edustaa tiedonhankintahaastattelua ja 

tarkemmin tutkimushaastattelua, jossa tähdätään systemaattiseen tiedonhankintaan. 

(Hirsjärvi & Hurme 1999, 25–6.) Tutkimushaastattelun tavoitteena on kerätä 
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informaatiota tutkimusprojektin ja -kysymysten kannalta olennaisista aiheista 

(Gillham 2000, 2).  

Tutkimushaastattelut voidaan jakaa vielä edellistä tarkemmin 

lomakehaastatteluun, teemahaastatteluun ja avoimeen haastatteluun. 

Teemahaastattelu on yksi suosituimpia tiedon keräämisen muotoja ja se sopii hyvin 

monenlaisiin laadullisiin tutkimuksiin. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 34.) 

Teemahaastattelu onkin yksi käytetyimmistä tiedon keräämisen menetelmistä 

joustavuutensa tähden. Teemahaastattelussa tietyt teemat ja niihin liittyvät 

kysymykset on valittu etukäteen. Keskustelun eri osapuolten tulkinnat ja 

merkityksenannot eri aiheista ovat teemahaastattelussa keskeisiä analyysin kohteita 

(Hirsjärvi & Hurme 2001, 48). Teemahaastattelussa ei kysytä haastateltavilta mitä 

mieleen juolahtaa, vaan tavoitteena on löytää ”merkityksellisiä vastauksia 

tutkimuksen tarkoituksen ja ongelmanasettelun tai tutkimustehtävän mukaisesti” 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 77). Teemahaastattelun on tarkoitus olla 

keskustelutilanne, jossa esiintyy aitoa vuorovaikutusta, eikä se ole pelkkä 

kysymysten läpilukeminen ja niihin vastausten odottaminen. (Eskola & Vastamäki 

2010, 26.) 

Puolistrukturoitujen teemahaastattelujen pääasiallisena etuna on joustavuus. 

Haastattelutilanne sallii täydennykset vastauksiin ja eri aihepiireistä voidaan saada 

kuvaavia esimerkkejä. Haastateltuja on myös helpompi motivoida vastaamaan 

kysymyksiin kuin kyselytutkimuksessa. Haastattelujen haittapuolena voidaan 

mainita se, että haastattelut saattavat tuottaa hyvinkin paljon epärelevanttia 

materiaalia. Haastattelu on myös työläämpi ja kalliimpi toteuttaa kuin 

kyselytutkimus. (Hirsjärvi & Hurme 1999, 15–6.) 

4.1.3 Kirjallisuuskatsaus  

Kirjallisuuskatsaus on tutkimusta tutkimuksista, eli siinä ”kootaan yhteen 

tutkimuksien tuloksia, jotka ovat perustana uusille tutkimustuloksille” (Salminen 

2011, 1). Kirjallisuuskatsaus antaa kokonais- ja kehityskuvan asiakokonaisuudesta, 

jota aiotaan tutkia (Salminen 2011, 10). 

Kirjallisuuskatsaus on tiivistelmä tiettyä aihetta koskevan aiemman 

tutkimuksen olennaisesta sisällöstä. Menetelmän tavoitteena on kartoittaa aiheesta 

käytyä keskustelua ja löytää tulosten kannalta tärkeitä aiempia tutkimuksia. 

Valtavirrasta poiketen menetelmää käytetään tässä tutkimuksen lopputulosten 

syventämiseen, ei tutkimuksen alkuasetelman rakentamiseen. Katsaus toimii tässä 

väitöskirjassa tutkimustulosten osa-alueita syventävänä tutkimusmenetelmänä 
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resurssien sallimissa rajoissa. Samalla se toimii erinomaisena keinona 

jatkotutkimuksen tarpeen hahmottamisessa ja tutkimuksen kokonaisuuden 

merkityksen arvioimisessa. 

Käytin hyväkseni kirjallisuuskatsausta kahdella tavalla. Ensimmäisen 

kirjallisuuskatsauksen perusta oli haastatteluissa esiin nousseissa luokissa, 

erityisesti eri ansaintalogiikoissa. Näiden pohjalta etsin lukuisia eri lähteitä kutakin 

käsiteltävää asiaa kohden etsien tuoreinta ja edistyksellisintä tietoa. Käytännössä 

ansaintalogiikoiden kohdalla tämä työvaihe oli myös tutkimustulosten 

päivittämistä, sillä musiikkiala etenee ja muuttuu tällä hetkellä vauhdikkaasti. 

Ansaintalogiikkoihin liittyvän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli uusimman 

tutkimustiedon saaminen mukaan omaan tutkimukseeni kunkin luokan osalta. 

Löysin samalla myös lukuisia uusia ansaintalogiikoita sekä myös tekijänoikeuden 

kestoa koskevia mielenkiintoisia näkökulmia, joita haastatteluissa ei noussut esiin 

lainkaan.  

Toiseksi vastaan digitaalisen musiikkiaineiston saatavuutta koskevaan 

tutkimuskysymykseen ennen kaikkea kirjallisuuskatsauksen pohjalta, koska aihetta 

käsiteltiin laajemmin vain yhdessä haastattelussa. Tein katsauksen 

musiikkikirjastojen digitaalisten palvelujen historiasta, kehityksestä ja 

lainsäädännöstä sen jälkeen, kun olin havainnut piratismin vähentyneen 

musiikkialalla ja huomannut sen olevan jakomalliltaan poikkeava kaupallisista ja 

julkisista palveluista. Toisaalta on huomattava, että piratismia käsiteltiin 

haastatteluissa runsaasti, ja myös tämä aineisto on keskeistä saatavuuden 

analyysissa. Näin haastattelumateriaalia on mukana kaikkien kolmen 

tutkimuskysymyksen tuloksissa. 

4.2 Aineistonanalyysimenetelmät  

Tutkimukseni on yhdistelmä määrällistä ja laadullista analyysia, josta laadullista 

analyysia on kuitenkin ylivoimaisesti suurin osa. Väitöskirjani 

aineistonanalyysimenetelmiä ovat puolestaan kaksi sisällönanalyysin alalajia, 

aineistolähtöinen ja teoriapohjainen sisällönanalyysi. Lisäksi hyödynsin 

tilastollisesti kuvaavaa analyysia kyselyn ei-tekstipohjaisten vastausten analyysissa. 

Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus on menetelmäsuuntaus, jossa pyritään 

ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä kokonaisvaltaisesti ja syvällisesti. (Hirsjärvi & 

Huttunen 1995, 174). Laadullisen tutkimuksen kohteena on yleensä ihminen ja 

ihmisen toiminta yhteiskunnassa. Laadullinen tutkimus on usein aineistolähtöistä, 

jolloin tutkittavan ilmiön keskeiset teemat löytyvät aineistosta analyysin avulla (ks. 
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esim. Eskola 2001, 134.) Tutkittavaa ilmiötä pyritään hahmottamaan ja 

ymmärtämään ilmiön kontekstin kautta ja suhteessa siihen. Yksi tapa kuvata 

laadullista tutkimusta on esittää se ”arvoituksen ratkaisemiseksi”, jossa tieteellisen 

työn ”johtolangat” saadaan irrotettua aineistosta (Alasuutari 1999, 44–46). 

Johtolangat ovat näin aineistosta esiin nousevia merkityssarjoja, joiden tulkinnassa 

viitataan aiempaan tutkimukseen ja kirjallisuuteen ja näissä esitettyihin 

selitysmalleihin. Tämä tapa hahmottaa laadullista tutkimusta on väitöskirjani 

perustava piirre. Etsin tutkimusaineistosta sekä usein mainittuja ilmiselviä 

musiikkialan kehityksen päälinjoja sekä pinnan alla liikkuvia yllättäviä 

toimenpide-ehdotuksia. Lopulta peilasin havaintojani aiempia selitysmalleja 

vastaan erityisesti pohdinnassa, mutta myös tulos-luvuissa nousee esiin aiempaan 

tutkimukseen perustavia käsityksiä suhteessa omiin havaintoihini ja 

johtopäätöksiini. 

4.2.1 Aineistolähtöinen ja teorialähtöinen sisällönanalyysi  

Laadullisissa tutkimuksissa perinteinen analyysimenetelmä on aineistolähtöinen 

sisällönanalyysi. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 91). Sisällönanalyysin avulla 

dokumentteja voidaan tarkastella systemaattisesti ja objektiivisesti. Tavoitteena on 

saada tutkittavasta ilmiöstä tiivis, yleistetty malli, jonka avulla voidaan muodostaa 

johtopäätöksiä. Käytännössä analyysia jatketaan koko tutkimusprosessin ajan. 

Analyysin vaiheet voidaan jakaa kolmeen osaan, jotka ovat aineiston redusointi eli 

pelkistäminen, aineiston klusterointi eli ryhmittely ja aineiston abstrahointi eli 

teoreettisten käsitteiden muodostaminen. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 108–111.) 

Ainestolähtöisessä sisällönanalyysissä ei hyväksytä etukäteisolettamuksia, vaikka 

muun muassa tutkijan muodostaman tutkimusasetelman ja käytettyjen käsitteiden 

katsotaan yleisesti vaikuttavan näkökulmien valintaan (ks. esim. Tuomi & Sarajärvi 

2013, 95–6). 

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa pääpaino on nimen mukaisesti 

aineistossa. Aineisto määrittää analyysiyksiköt, kuten tässä musiikkialan eri 

osapuolet kirjallisuuskatsauksen tuloksena tai musiikin ansaintalogiikat 

haastattelujen analyysin tuloksena. Analyysi on induktiivista, jossa yksittäisistä 

havainnoista edetään yleisimpiin väitteisiin (Eskola & Suoranta 1998, 83). Puhdas 

induktiivinen päättely ei ole mahdollista, koska havainnot ovat teoriapitoisia jo 

lähtökohdiltaan. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin tarkoituksena ei kuitenkaan 

ole testata teoriaa tai hypoteeseja, vaan tutkimukselle olennaiset ja tärkeät asiat 

nousevat tekstistä analyysin myötä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 98.) 
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Keskeistä tässä väitöskirjassa on haastattelujen vastausten luokittelu. Koodasin 

haastatteluista esiin niissä toistuvia luokkia, esimerkiksi eri ansaintalogiikoita ja 

tekijänoikeuden kestoon liittyviä perusteluja. Tämän jälkeen jaoin kunkin luokan 

useaan eri alaluokkaan. Palasin kuhunkin luokkaan uudelleen lähempää tarkastelua 

varten. Tämän lähemmän tarkastelun aikana toteutin edellä mainitun 

kirjallisuuskatsauksen. Tavoitteeni oli sisällönanalyysille ominainen eli tuottaa 

kuvaus ilmiöstä, tekijänoikeuden kestosta ja musiikkialan ansaintalogiikoista sekä 

digitaalisen aineiston saatavuudesta, tiivistetyssä ja yleisessä muodossa (Tuomi & 

Sarajärvi 2002, 105). Luokittelu ei kuitenkaan riittänyt yksin tulokseksi. Minun 

täytyi paneutua syvemmin jokaiseen luokkaan ja vetää niistä johtopäätökset, ensin 

kunkin luokan sisällä erikseen, ja lopulta kaikista yhdessä yleisemmällä tasolla. 

Tarkastelun kohteena tässä väitöskirjassa olivat tekstit, litteroidut haastattelut ja 

kyselyn vapaat tekstimuotoiset osuudet, sekä kirjallisuuskatsauksen avulla löydetyt 

tekstimateriaalit, joita peilattiin toisiaan vasten. Kuten usein, myös tässä 

sisällönanalyysi koostui eri tekstien yhtäläisyyksien ja erojen etsimisestä. (Tuomi 

& Sarajärvi 2002, 105.)  

Teorialähtöisessä analyysissä luokittelu puolestaan perustuu aiempaan 

viitekehykseen (Tuomi & Sarajärvi, 2002, 116). Tässä tutkimuksessa 

teorialähtöistä analyysia harjoitettiin tekijänoikeuksien kestoa käsiteltäessä, jossa 

analyysi pohjaa Laura Leppämäen tekijänoikeuksien perusteluja koskevaan malliin 

(ks. edellä). Testasin Leppämäen mallia tekijänoikeuden perusteluista nykypäivän 

suomalaisen musiikkiteollisuuden kontekstissa. 

4.2.2 Tilastollisesti kuvaava analyysi  

Väitöskirjani kyselytutkimuksen tilastollinen anti ei ole erityisen merkittävä, vaan 

kyselytutkimus ennen kaikkea pohjustaa haastatteluaineiston syvällisempää 

sisällönanalyysia. Olen nostanut esiin vain merkittävimpiä ja erityisen kuvaavia 

tilastotietoja tekemästäni kyselytutkimuksesta. Esimerkiksi vastaajien alaryhmien, 

vaikkapa musiikintekijöiden, vastausten yleistäminen koskemaan tilastollisesti 

kaikkia suomalaisia musiikintekijöitä (vastaajia oli viisi) olisi järjetöntä. Kysely 

taustoittaa esimerkiksi tekijänoikeuden kestoa koskevia väittämiä erinomaisesti: 

haastatteluissa esimerkiksi sopivan tekijänoikeuden keston nimeäminen osoittautui 

hankalaksi, mutta kyselyssä vastaajat olivat tässä kohtaa huomattavasti selkeämpiä.  
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4.3 Tutkimusaineisto  

4.3.1 Informantit  

Informantit valikoituivat tutkimukseen tutkimusalueiden kuvauksen perusteella. 

Käytin hyväkseni myös aiempia tutkimuksia, joissa kuvataan alan toimijoiden 

verkostoa (ks. esim. Dustry 1999 tai IMRO 2014). Halusin tutkimukseeni mukaan 

mahdollisimman monipuolisen otoksen sekä musiikkiteollisuuden edustajista että 

ryhmistä, jotka liittyvät musiikin kuluttamiseen ja jakamiseen, mutta joilla ei ole 

suoraa yhteyttä musiikkiteosten tekemiseen (esim. kuluttajat, kirjastot, piraatit). 

Koottuani yhteen eri tutkimusalueiden piirteet, valitsin informanteiksi edustajia 

seuraavista intressi- ja asiantuntijaryhmistä: 1) musiikintekijät, 2) artistit, 3) levy-

yhtiöt, 4) musiikkikustantajat, 5) tekijänoikeusjärjestöt, 6) musiikkialan 

yhdistykset, 7) managerit, 8) musiikkituottajat, 9) internet-palveluntarjoajat, 10) 

keikkajärjestäjät, 11) radiokanavat, 12) levykaupat, 13) musiikkikirjastot, 14) 

piraatit, 15) kuluttajat, 16) musiikin palvelukäyttäjät, 17) asiantuntijat, 18) 

lainsäätäjät, 19) tutkijat ja 20) suoratoistopalvelut.  

Käsitykseni on, että tämä otos edustaa hyvin musiikkialan ja musiikin 

kulutuksen eri osapuolia. Sain kerättyä kysely- ja haastatteluaineistoa kaikista 

intressiryhmistä paitsi ryhmästä 20) suoratoistopalvelut. Lähetin sähköpostia sekä 

YouTubeen, Deezeriin että Spotifyhin, mutta kahdesta ensimmäisestä en saanut 

vastausta ja kolmannesta ilmoitettiin, että Spotify ei suuren pyyntöjen määrän 

vuoksi osallistu minkään tason opinnäytetöiden tekemiseen. Tutkimuksen kannalta 

toinen harmillinen asia oli esittäviä taiteilijoita ja musiikkituottajia edustavan 

Gramex ry:n jättäytyminen pois sekä kyselututkimuksesta että haastatteluista, sillä 

Gramex on keskeinen toimija suomalaisessa tekijänoikeusjärjestelmässä. 

Gramexin puheenjohtaja Lauri Kaira perusteli vastaamatta jättämistä sillä, että 

Gramexin edustamat järjestöt ovat jo kukin vastanneet kyselyyn ja ”Gramexin 

puolesta niihin ei ole lisättävää eli emme osallistu tähän kyselyyn”. Näin ollen 

tutkimuksestani puuttuu keskeisen kotimaisen musiikin tekijänoikeusjärjestön 

näkökulma ja sen (silloisen) puheenjohtajan asiantuntemus. Vastaus yllätti minut, 

sillä olisi helppo ajatella, että esittävien taiteilijoiden ja tuottajien etujärjestöllä olisi 

kiinnostusta osallistua akateemiseen tutkimukseen, jossa käsitellään edellä 

mainittujen ryhmien toiminnan kannalta olennaisia tutkimusaiheita. 
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4.3.2 Kysely  

Kyselytutkimus jakaantui viiteen aihepiiriin: 1) tekijänoikeuden kesto (kysymykset 

1–3), 2) tekijänoikeus ja vertaisverkot (4–10), 3) tekijänoikeuskorvaukset (11–24), 

4) tekijänoikeuslain säätäminen ja valvonta (25–29) sekä 5) lisäkysymykset (30–

35). (Ks. Liite 1) 

Kysymyksiä oli yhteensä 34 kappaletta. Kysymykset olivat pääosin 

monivalintatehtäviä, ja ne oli kirjoitettu väitemuotoon. Tästä poiketen kaksi 

ensimmäistä kysymystä olivat yksinkertaisia kysymyslauseita, joissa oli kolme 

vastausvaihtoehtoa. Jokaisen aihepiiriin viimeinen kohta, kuten kohta 3, ei ollut 

kuitenkaan kysymys, vaan enintään 500 merkin kenttä mahdollisia 

lisäkommentteja varten. Ratkaisu osoittautui hyväksi kommenttien vastausmäärien 

perusteella, sillä mahdollisuutta kommentointiin käytettiin hyväksi yllättävän 

paljon (keskimäärin 9,4 vastaajaa per kysymys). Noin joka kolmas vastaaja käytti 

mahdollisuutta sanalliseen kommentointiin kunkin aihepiirin kohdalla. 

Kyselyn ensimmäisen osan, tekijänoikeuden keston, vastausvaihtoehdot 

poikkesivat muista aihepiireistä. Ensimmäisen osan kysymyksissä 

vastausvaihtoehtoja oli kolme, kun muissa osissa vaihtoehtoja oli viisi. 

Tekijänoikeuksien kestoa kartoitettiin kysymällä vastaajan halukkuutta pitää kesto 

ennallaan, lyhentää tai pidentää sitä (näytteenä kysymys 1): 

 

 

Kuvio 3.  Esimerkkikysymys 1. 
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Muissa osissa vastaaja valitsi sopivimman seuraavista vaihtoehdoista: täysin samaa 

mieltä / jokseenkin samaa mieltä / ei samaa eikä eri mieltä / jokseenkin samaa 

mieltä / täysin samaa mieltä. Näin kyselyssä oli käytössä tavallinen Likert-asteikko 

(Metsämuuronen 2006, 62–3). (Näytteenä kysymys 4): 

 

Kuvio 4. Esimerkkikysymys 2. 

Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 33 kappaletta, ja vastausprosentti oli 65. 

Kyselyyn osallistui kaksi henkilöä enemmän kuin haastatteluihin. Vaikka 

tavoitteeni oli haastatella kaikkia kyselyyn vastanneita, yksinkertainen selitys 

erolle on se, että useat vastaajat olivat liian kiireisiä haastatteluun. Jotkut vastaajat 

jättivät vastaamatta kysymyksiin, jotka eivät koskeneet heidän ominta toimialaansa. 

Esimerkiksi tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK ei ottanut 

kyselyssä kantaa tekijänoikeuden kestoon. Ensimmäinen vastaus kyselyyn tuli 

syyskuussa 2015 ja viimeinen tammikuussa 2017.   

4.3.3 Haastattelut  

Tein 31 haastattelua väitöskirjaani varten. Näistä 27 oli perinteisiä, kasvokkain 

toteutettuja haastatteluja ja loput neljä sähköpostihaastatteluja. Kasvokkain 

toteutetut haastattelut nauhoitin kahdella nauhurilla ja litteroin itse sanatarkasti. 

Paikoin kuitenkin muutin murresanoja yleiskielelle ja poistin täytesanoja, jotta 

teksti olisi helpommin luettavaa. Toisinaan murre ei häirinnyt asian ymmärtämistä. 

Ei-kielelliset viestit, kuten eleet, ilmeet ja äänensävyt, jätin litteroinnista kokonaan 

pois. Tässä väitöskirjassa keskeistä on viestien sisältö ja tutkimusmenetelmänä on 

sisällönanalyysi, joten murteiden ja täytesanojen säilyttäminen aineistossa ei ole 

4. Tekijänoikeuksilla suojatun materiaalin jakamista internetissä pitää 
valvoa. 

Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä
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perusteltua. Tutkimukseni ei ole esimerkiksi kielitiedettä, jossa kiinnitetään 

tarkempaa huomiota sisältöjen sijaan tai lisäksi itse viestintään. Yleisestä tavasta 

poiketen en merkinnyt teksteihin kysymyksiä ja vastauksia K:lla ja V:llä, koska ne 

on hyvin helppo päätellä itse tekstistä. Litterointityylini on täten niin sanottua 

peruslitterointia, selko- ja puhekielen yhdistelmää ja valmis teksti kattaa koko 

haastattelun (ks. esim. Järvinen & Järvinen 2000). Litteroin ja koodasin eli jaoin 

aineiston luokkiin NVivo-analyysityökalun avulla. Sähköpostihaastattelujen 

kysymykset lähetin sähköpostina ja sain niihin vastaukset vastausviestissä. Kun 

siirsin sähköpostivastaukset aineistonhallintaohjelmaan, säilytin ne 

kokonaisuudessaan siinä muodossa, jossa vastaaja ne minulle lähetti.  

Haastattelut nauhoitettiin Oulussa maalis-, kesä-, heinä- ja marraskuussa 2016, 

Helsingissä huhti- ja marraskuussa 2016 sekä Tampereella lokakuussa 2016. On 

huomattava, että yhtä haastateltavaa (Olavi Uusivirta) on haastateltu kaksi kertaa. 

Litteroitujen haastattelujen yhteenlasketuksi sivumääräksi tuli 643. Seuraavassa 

esimerkit sekä litteroidusta perinteisestä haastattelusta että sähköpostihaastattelusta 

tässä järjestyksessä: 

Selitätkö lyhyesti, miten se toimii? 

Elikkä tällä hetkellä tilanne on se, että just vaikka mun kaltanen käyttäjä joka 

maksaa kuukausimaksua kiltisti, kuuntelen vaikka vaan yhden jazz-levyn, 

sanotaan vaikka Verneri Pohjolan levyn koko kuukauden aikana. Se mun 9.90 

menee kuitenkin niiden klikkausten mukaan semmoseen pooliin, josta Verneri 

Pohjola saa ehkä hyvällä tsägällä promillen. Eli se menee Rihannalle, ei 

Verneri Pohjolalle. 

Siis ne rahat menee kaikki yhteen? 

Ne jakautuu silleen, et sulla on se Premium-puoli, eli se ilmaiskäyttöpuoli ja 

nää kuukausimaksut, ne on niinku kaks eli poolia. Tietenkin sitten siinä 

Premium-poolissa, ainoa raha mitä sinne sit kertyy on mainoksista, ja se 

mainontahan on tosi edelleen, se on ihan peanuts. Eli se on hyvin pientä se 

tuotto, mitä sieltä tulee. Mut Sen sijaan se Premium-pooli on se, mistä se 

konkreettinen Spotify, niinku se raha mistä nyt puhutaan ja minkä jakamisesta 

on erimielisyyksiä, se on lähes 96-prosenttisesti sieltä. 

(Ote Markus Nordenstrengin haastattelusta) 
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1. Mainitset kyselyssä, että suoja-ajat ovat tällä hetkellä ”pitkähköjä”. Mikä 

olisi mielestäsi sopiva aika tekijän- ja lähioikeuksien kestoksi? Voisitko 

perustella, miksi?  

Absoluuttisen tarkoituksenmukaista suoja-aikaa on mahdotonta asettaa. 

Ongelmallista on mm. se, että tekijänoikeudella suojataan hyvin erilaisia 

teoksia, ja myös teostyyppi ja teoksen luomisessa tarvittavan luovan henkisen 

työn aste on kovin erilainen. Erilaiset teokset ansaitsisivat siten oikeastaan 

eripituisia suoja-aikoja, mutta lain tasolla on mahdotonta ottaa tapauskohtaisia 

eroja huomioon. 70 vuotta tekijän kuolemasta on kuitenkin niin pitkä aika, että 

vain osa teoksista tarvitsisi kannustinvaikutus ym. huomioiden niin pitkän 

suoja-ajan.  Tärkeää olisi huolehtia siitä, että suoja-ajat eivät enää pidentyisi. 

Tiedeyhteisössä tästä vallinnee laajahko yksimielisyys. 

(Ote Taina Pihlajarinteen sähköpostihaastattelusta) 

Haastattelut olivat muodoltaan teemahaastatteluja, tarkemmin puolistrukturoituja 

haastatteluja, jotka pohjautuivat edellä mainittuun ja aiemmin toteutettuun 

kyselytutkimukseen. Kyselytutkimus toimi osaltaan haastattelun runkona 

(Hirsjärvi & Hurme, 2011, 47) Kysyin haastateltavilta tarkempia vastauksia 

kyselylomakkeen kohtiin. Annoin kuitenkin haastateltavalle (ja itselleni) oikeuden 

mennä haastattelun poljennon mukana sinne, mistä kullakin haastateltavalla oli 

eniten kerrottavaa. Tämä oli erittäin hyödyllinen lähestymistapa, kuten 

myöhemmin tuloksista käy ilmi. Kuitenkin pyrin siihen, että kaikki tärkeimmät 

teemat, etupäässä tekijänoikeuden kesto ja musiikkialan ansaintalogiikat, tulivat 

kussakin haastattelussa mahdollisimman seikkaperäisesti käsiteltyä. 

Pyrin pitämään itseni haastatteluissa neutraalina ja välttämään ristiriitaisten 

vastausten hämmästelyä ääneen. Vastaan väittäminen ei ole haastattelijan tehtävä, 

kuten ei myöskään vastaajien johdattelu ja vastausten ohjaaminen johonkin 

suuntaan (ks. esim. Ruusuvuori & Tiittula 2005). Vastausten perusteluja ei 

tarvinnut kovin useasti kysellä haastatelluilta. Haastateltavat olivatkin 

poikkeuksetta puheliaita ja sanavalmiita oman alansa ammattilaisia, jotka olivat 

ilmiselvästi ja luonnollisesti ajatelleet musiikkialan kysymyksiä jo työnsä puolesta 

perusteellisesti ja kattavasti. Mielenkiintoinen, mutta ei välttämättä kovin yllättävä 

ja eri ajattelumalleja yleisesti yhdistävä piirre oli käytännönläheisyys: musiikkia 

ajatellaan ammattimaisesti musiikki ja/tai musiikkibisnes, ei tekijänoikeusteoria 

edellä. Poikkeuksiakin löytyi.     
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Haastattelujen yhteiskesto oli noin 17 tuntia ja 45 minuuttia. Lyhin haastattelu 

kesti 9:43, pisin 1:35:56, eli haastattelujen kestot vaihtelivat huomattavasti. Syitä 

haastattelujen keston vaihteluihin oli useita. En nähnyt syytä keskeyttää 

haastateltavaa, jos hänellä oli painavaa sanottavaa tutkimusaiheesta ja aikaa sanoa 

se. Toisaalta Musiikki & Media- tapahtuman sunnuntaiaamu ei ole välttämättä 

paras ajankohta musiikkialan edustajien tapaamiseen. Kuitenkin näen, että kukin 

haastateltava sai sanottua julki ajatuksensa käsitellyistä aiheista. Haastattelujen 

pituuksien keskiarvoksi tuli noin 42 minuuttia ja mediaaniksi 34 minuuttia 20 

sekuntia. Kuten edellisestä luvusta kävi ilmi, muutamat kyselyyn vastanneet 

henkilöt eivät ehtineet tai halunneet osallistua haastatteluihin ja muutama 

haastateltu ei vastannut ollenkaan kyselyyn, yleensä kiireeseen vedoten. 

Haastattelujen luokittelun tuloksena haastatteluissa käsitellyt aihepiirit voidaan 

jakaa kolmeen luokkaan eli tekijänoikeuden kestoon (288 mainintaa), 

musiikintekijöiden ansaintalogiikkoihin (1221) ja vertaisverkkopalveluihin (276 

mainintaa). Jaoin luokat edelleen alaluokkiin ja niiden alaluokkiin. Nämä 

muodostavat tuloslukujen 5, 6 ja 7 alaluvut. Vertaisverkkopalvelut- luokka muuttui 

tutkimuksen luonnollisen etenemisen myötä yleisemmälle tasolle eli digitaalisten 

musiikkiaineistojen saatavuutta koskevaksi tutkimusalueeksi.  

”Ansaintalogiikat” on jaoteltu tulosluvussa Music Finlandin tutkimusten 

pohjalta ”Äänitteiden myyntiin", ”Elävään musiikkiin” 

ja ”Tekijänoikeuskorvauksiin”, joiden lisäksi olen nostanut erilliseksi 

luokaksi ”Suoratoistopalvelut”. Toimin näin, koska suoratoistopalvelut, erityisesti 

Spotify, nousivat haastatteluissa hyvin keskeiseen asemaan (suoratoisto sai 

haastatteluissa mainintoja ansaintalogiikkana enemmän kuin ”Elävä musiikki” 

ja ”Äänitteiden myynti” yhteensä). Väitän, että musiikkialan kehityksen painopiste 

on juuri suoratoistopalveluissa ja niihin liittyvissä 

tilitysmalleissa. ”Ulkomusiikilliset ansaintamallit” puolestaan eivät kosketa 

suoraan luotuja teoksia, vaan musiikintekijöiden ja artistien 

yhteistyökumppanuuksia ja oheistuotteita sekä ympäröivän yhteiskunnan palveluja 

musiikintekijöille. Vertaisverkkojakamista koskevaa tutkimuskysymystä ei ole 

tässä väitöskirjassa, vaan sen merkitystä analysoidaan musiikkiaineistojen 

digitaalista saatavuutta vasten. Vain yksi haastateltava mainitsi oikeusjuttujen ja 

tekijänoikeuskirjeiden kautta tuloutuvat vahingonkorvaukset ansaintalogiikaksi. 

Sen voikin katsoa osaksi tekijänoikeuslain täytäntöönpanoa ja siitä koituvia tuloja. 
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4.3.4 Dokumenttiaineisto 

Haastattelujen ja kyselytutkimuksen lisäksi hankin aineistoa kirjallisuuskatsauksen 

avulla. Kirjallisuuskatsaus oli käytössä tutkimuksessani kahdella tapaa: 1) 

ansaintalogiikoiden ja tekijänoikeuslain keston kohdalla täydentämässä ja 

päivittämässä haastatteluista ja kyselystä saatuja tietoja ja 2) digitaalisen aineiston 

saatavuuden kohdalla tärkeimpänä tutkimusmenetelmänä. Kirjallisuuskatsauksen 

tuottama materiaali oli ennen kaikkea tutkimusaiheita koskevaa alan kirjallisuutta, 

dokumenttielokuvia, tieteellisiä artikkeleja, eri tahojen kuten opetus- ja 

kulttuuriministeriön tuottamia virallisia julkaisuja ja raportteja ja niin edelleen. 

Erityisen hyödylliseksi osoittautui oikeusministeriön säädöstietopankki Finlex, 

josta löytyy muun muassa tekijänoikeutta ja kirjastopalveluja koskeva ajantasainen 

ja vanhentunut lainsäädäntö.  

Tekijänoikeuden kestoa koskeva aineisto koostuu tässä pääosin eduskunnan 

internesivuilta löytyvistä, sivistysvaliokunnassa tekijänoikeuslain käsittelyn 

yhteydessä annetuista lausunnoista, joiden sisältöä pyrin vertaamaan eri 

intressiryhmien haastatteluissa ja kyselyssä antamiin vastauksiin. 

Ansaintalogiikoiden kohdalla kirjallisuuskatsaus sisältää muita 

tutkimuskysymyksiä enemmän sanoma- ja aikakauslehtimateriaalia. Digitaalisen 

aineiston saatavuutta käsittelevä tutkimusaineisto koostuu ennen kaikkea 

kirjastoalan sisällä alan julkaisuissa käydystä keskustelusta, joka koskee 

musiikkikirjastojen roolia pääsyn mahdollistajana. 

4.3.5 Tutkimuseettiset periaatteet 

Tämän väitöskirjan tulokset on kirjoitettu auki niin, että haastateltujen nimet 

näkyvät   tuloksissa asiaankuuluvissa yhteyksissä. Valitsin tämän kirjoitustyylin, 

koska halusin tuoda eksplisiittisesti esille sen, kuka haastateltu henkilö on ja mikä 

on hänen asemansa. Näin mielipiteet ja ajatukset eivät jää anonyymeiksi, jolloin 

tutkimukseni voi katsoa lisäävän musiikkialan sisällä yleisesti kaivattua 

läpinäkyvyyttä. Mielestäni tämä tekniikka myös sopii erinomaisesti tutkimukseen, 

jossa aineistoa peilataan muun muassa hegemoniateoriaa vasten. Haastatteluissa 

käsitellyt aiheet eivät liity haastateltuihin yksityishenkilöinä, vaan jokainen 

osapuoli edustaa tutkimuksessa ammattikuvaa tai virallista järjestöä tai yritystä. 

Kaikki tätä väitöskirjaa varten haastatellut tahot antoivat kirjallisesti luvan käyttää 

nimeään tekstissä. 
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5 Musiikin tekijänoikeuden keston perustelut  
Aloittakaamme yksittäisten aiheiden analyysi tekijänoikeuden keston perusteluista. 

Se kirvoitti haastatelluilta paljon kommentteja, joita oli koko haastatteluaineistosta 

noin kaksi kolmasosaa.   

Kyselyn kolme ensimmäistä kysymystä käsitteli tekijän- ja lähioikeuksien 

kestoa (ks. Liite1). Noin kaksi kolmasosaa (67,4 %) vastaajista kannatti 

tekijänoikeuden keston säilyttämistä ennallaan ja noin yksi kolmasosa lyhentäisi 

tekijänoikeuksia nykyisestä 70 vuodesta.  

Vastausten jakaantuminen on suurimmilta osin ennalta arvattava. Kaikki 

musiikkiteosten valmistamiseen osallistuvat tahot, tekijänoikeusjärjestöt ja alan 

yhdistykset kannattivat nykyistä mallia. Myös kansanedustajat pitivät 

nykytilannetta hyvänä. Yksi musiikintekijöitä edustava järjestö oli valmis 

lyhentämään keston 40 vuoteen tekijän kuolemasta, mutta järjestön edustaja muutti 

vastauksensa haastattelussa oikeuksien lyhentämisen kannattamisesta 

nykytilanteen kannattamiseen. Tekijänoikeuden kestoa puolestaan lyhentäisivät 

kaikki kyselyyn vastanneet professorit sekä muut alan asiantuntijat. Heistä lakimies 

Herkko Hietanen mielenkiintoisesti samalla sekä pidentäisi että lyhentäisi 

tekijänoikeuden kestoa. Myös kuluttajien, piraattien ja musiikkikirjaston edustajat 

olisivat valmiita keston lyhentämiseen. Vain yksi vastaaja oli sitä mieltä, että 

tekijänoikeuden kestoa tulisi pidentää. Sopivaa kestoa radiokanavien 

ohjelmapäällikkö René Mäkinen ei kuitenkaan määrittänyt. Radiot maksavat paljon 

tekijänoikeuskorvauksia, joten vastausta voi pitää yllättävänä. Myöskään 

ohjelmistokehittäjien edustaja ei lyhentäisi nykyisiä tekijänoikeuksia, joten 

sopimukset tekijänoikeusjärjestöjen ja sovellusten kehittäjien välillä ovat ilmeisesti 

molemmille osapuolille nykyään tyydyttäviä.  

Sopiva kesto olisi lyhentämistä kannattavien mukaan keskimäärin noin 23 

vuotta tekijän kuolemasta. Kolme vastaajaa kannatti keston sitomista tekijän sijaan 

teokseen, eli tekijän kuolinvuoden sijaan kesto sidottaisiin teoksen julkaisuvuoteen 

(kuten lähioikeuksissa). Lähioikeuksien kestoa koskevat vastaukset noudattivat 

lähes identtisesti tekijänoikeuden kestoa koskevia vastauksia. Yksi tekijänoikeuden 

keston lyhentämistä kannattanut asiantuntija näki, että lähioikeuksien keston tulisi 

olla yhtä pitkä kuin tekijänoikeuksien, ja molempien oikeuksien kesto tulisi laskea 

teoksen luomisesta. 

Kyselyn keskeistä antia olivat kuitenkin näiden suppeiden tilastojen sijaan 

vapaaseen tekstikenttään kirjoitetut kommentit, jotka esiintyvät seuraavassa, 
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perusteluja koskevassa osiossa asiaankuuluvassa yhteydessä eli yhdessä 

haastatteluista saatujen tietojen kanssa.  

Tekijänoikeuden perustelut voidaan Laura Leppämäen mukaan jakaa neljään 

ryhmään: 1) utilitarismiin, 2) työntekoon perustuvaan luonnolliseen 

omistusoikeuteen, 3) tekijän persoonan korostamiseen sekä 4) 

demokratiavaatimuksiin. Tätä tulkintateoriaa sovelletaan seuraavaksi 

tekijänoikeuden kestoa koskevien perustelujen analyysissa. 

5.1 Utilitarismi  

Utilitarismilla perusteltiin sekä tekijänoikeuden keston pitämistä ennallaan, sen 

pidentämistä että keston lyhentämistä. Tämä oli haastatteluissa yleisin tapa 

perustella kaikkia kolmea näkemystä. 

Haastatelluista Bassoradion Jacob Ehnrooth näkee, että 

tekijänoikeusjärjestelmä on tärkeä tulonlähde kaikille sisällöntuottajille ja tekijöille. 

Tekijänoikeus mahdollistaa luovaa työtä, jonka tuloksena syntyy uusia teoksia. 

Nykyistä kestoa hän pitää hyvänä. Ehnrooth näkee tekijänoikeuden keston 

perusajatuksen terveenä, koska tekijöiden tulo on epävarmaa ja epätasaista. 

Ehnroothin mukaan tekijänoikeuksia pääsee hyödyntämään toisinaan vasta pitkän 

ajan kuluttua, erityisesti ulkomaille musiikkia markkinoitaessa (Ehnrooth omistaa 

myös levy-yhtiön). Radiokanavan omistajana hän vitsailee, että Teosto-maksuista 

olisi hyvä päästä eroon, mutta painottaa, että ne kuitenkin ovat perusedellytys sille, 

että laadukasta musiikkia tuotetaan myös tulevaisuudessa: 

Että tottakai nyt musiikintuotanto on helpottunut ja halventunut ja kuka tahansa 

pystyy tekemään musiikkia. Niin monethan on siitäkin syystä ajatellut, että tää 

järjestelmä on turha, mutta mää väittäisin kumminkin, että jos sitten halutaan 

tehdä ammattimaisesti ja korkealaatuista tavaraa, niin se vaatii vielä tänäkin 

päivänä aikaa ja panostuksia, niinku taloudellisia panostuksia myös, ja niitä on 

hyvin vaikee tehdä, jos ei oo näkyvissä se, että se kassavirta niinkun tulee 

toiseen suuntaan kans. 

Tämä näkökulma, tekijänoikeuksien keston säilyttäminen ennallaan taloudellisten 

panostusten mahdollistajana, sai haastatteluissa paljon kannatusta. Se sisältää 

käsityksen, jonka mukaan teoksia ei luotaisi (ainakaan nykyistä määrää), teosten 

laatu kärsisi ja/tai tuotantoon ei panostettaisi ilman tekijänoikeuden pitkää kestoa. 

Esimerkiksi Musiikkikustantajien Pekka Sipilä muistuttaa, että tiettyjen 

musiikkilajien, kuten orkesteripartituurien, investoinnit voivat olla hyvin suuria ja 
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maksavat itsensä takaisin ”hirvittävän pitkän” ajan kuluessa. Tekijänoikeuksien 

poisto aiheuttaisi Sipilän mukaan sen, että ”meillä on aika vähän kenelläkään 

motivaatiota tehdä sitä musiikkia ja saati perustaa sille puolelle yritystoimintaa”. 

Samoilla linjoilla on Kaiku Entertainmentin Rafael Elivuo, joka korostaa, että teos 

voi olla ”hyvinkin pitkään jossakin pohjalla ja sitten saavuttaa ihan jonkun uuden 

elämän”. Näin ajateltuna ammattimainen musiikkituotanto siis vaatii ajallista ja 

rahallista panostusta, joka oikeuttaa pitkän tekijänoikeuden keston. 

Myös Teoston Kim Kuusi näkee, että lyhyemmät suoja-ajat veisivät 

taustavoimilta insentiivin panostaa tuotantoon: ”Jos ne lyhenee, niin silloin 

insentiivi investoida ja huolehtia niinku tekijöiden ja artistien elämänurasta, niin se 

pienenee huomattavasti.” Kuusen näkemyksen mukaan lyhyemmät suoja-ajat 

johtaisivat kertakäyttötuotantoon. Musiikkituottajien Tommi Kyyrän mukaan yksi 

hyvä syy nykyiselle tekijänoikeuden kestolle on taustatyö, jota levy-yhtiöt tekevät 

teosten aikaansaamiseksi. Kyyrän mukaan levy-yhtiöiden liikevaihdosta jopa 20 

prosenttia menee tuotekehitykseen, eli uusien artistien etsimiseen ja kehittämiseen: 

Just se, että saatetaan valmistella useiden vuosien ajan, ennen kuin lähdetään 

studioon ja julkaistaan ja noin, et tota, kyl se niinku mun mielestä on ihan 

selvää et jos sä teet investoinnin, niin kyllä pitää olla mahdollisuus myöskin 

pitkällä aikavälillä välillä pystyä kuolettamaan se. 

Kyyrä ei lyhentäisi tekijänoikeuksia, koska välitön myynti ei välttämättä ole suuri 

osuus teoksen koko hyödystä, ja tietyt tuotteet voivat olla kurantteja hyvinkin 

pitkään. Kyyrön mukaan näin on jopa seitsemänkymmenen vuoden päästä tekijän 

kuolemasta. Playgroundin Tom Pannulalle 70 vuotta on hyvä kesto eikä sen 

ainakaan pitäisi olla lyhyempi. Hänen mukaansa sijoitettu raha tulee eri lailla 

takaisin uudessa toimintaympäristössä kuin fyysisellä puolella, ja usein julkaisut 

maksavat itsensä takaisin vasta 15–20 vuoden päästä. Pannula viittaa tässä 

digitaaliseen kulutukseen ja erityisesti suoratoistopalveluihin. Kukaan ei Pannulan 

mukaan investoisi musiikkiin, jos tekijänoikeus kestäisi esimerkiksi viisi vuotta. 

Pannulan mukaan ennen rahat saattoi saada takaisin jo 45 päivän kuluessa 

julkaisusta, ja tämän jälkeen myytiin ”vielä muutamia hajalevyjä”. Nykyisin 

tilanne on Pannulan mukaan toinen: 

Mut noissa striimoissa, meilläkin on tosi isoja vanhoja katalogeja, joku vanha 

hiphop-levy saattaa olla, että se on tuolla julkastu tuolla 10 vuotta sitten, 

edelleen joka kvartaali tulee sama, sama viiissatanen sisälle sieltä. Että se vaan 

pyörii siellä. Että se on muuttunu sillain, kaikki mitä sä julkaset.  
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Levy-yhtiöille maksettavissa lähioikeuksissa korostuukin back-katalogin merkitys. 

Kimmo Valtasen mukaan isoilla levy-yhtiöillä on laajemmat back-katalogit, joten 

heidän toimintansa on epävarmoilla uusilla musiikkimarkkinoilla varmempaa ja 

tulot tasaisempia kuin uusilla yrityksillä. Back-katalogien kautta tekijänoikeudet 

(levy-yhtiöille siis lähioikeudet) mahdollistavat yritysten tulevaisuuden 

suunnittelua. Tekijänoikeuden lyhentämistä kannattava professori Tuomas Mylly 

kuitenkin väittää, että musiikkibisnes ei yleisesti ottaen tee investointipäätöksiä 

tekijänoikeuden nykyisen pituuden perusteella: ”Se (tekijänoikeus) on 

muotoutunut suurimman yhteisen nimittäjän mukaan, eli harmonisoitu 70 v. post 

mortem. Mikään tekijänoikeustalouden ala ei toimi tällaisella aikaperspektiivillä.” 

Myllyä seuraten voitaneen olettaa, että väite koskee myös lähioikeuksia ja levy-

yhtiöiden toimintalogiikkaa, vaikka oikeus lasketaankin teoksen julkaisusta.  

Suomen Musiikintekijät ry:n Aku Toivosen mukaan 70 vuoden pituus hidastaa 

musiikin uusiokäyttöä. Toivonen kuitenkin lisää, että vapaata uusiokäyttöä vastaan 

on se argumentti, että tekijälle ei ole siitä mitään hyötyä. Optimin määrittäminen 

on Toivosen mukaan hyvin vaikeaa. Musiikintekijä Markus Nordenstreng väittää, 

että Piraattipuolue hakisi tilannetta, jossa tekijänoikeuksia ei olisi ollenkaan. Tämä 

ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Piraattipuolueen Ahto Apajalahti ehdottaa sekä 

tekijänoikeuden että lähioikeuksien sopivaksi kestoksi 10 vuotta teoksen 

julkaisusta. (Apajalahden arvio vaihtelee. Toisessa yhteydessä hän esittää sopivaksi 

kestoksi 5–20 vuotta. Piraattipuolueen nettisivuilla puolestaan puhutaan 10 vuoden 

maksimiajasta.) Apajalahti perustelee asian siten, että suurin osa julkaistavista 

teoksista tuottaa viimeistään 10–15 vuoden kuluessa suurimman osan 

kokonaistuotostaan. Apajalahti väittää, että useimmat teokset tekevät näin jo paljon 

lyhyemmässä ajassa.  

Väite on jyrkässä ristiriidassa edellä esitettyjen näkemysten kanssa ja aivan 

keskeinen pohdittaessa sitä, onko nykyinen tekijänoikeuden kesto hyödyllinen vai 

ei. Apajalahti ei tiedä, onko teosten hyödyntämisaika pidentynyt 

suoratoistopalveluiden myötä, väite, jonka Playgroundin Tom Pannula esitti. 

Tämän asian selvittäminen vaatisi teosten myyntilukuja koskevan datan avaamista 

levy-yhtiöiden tai suoratoistopalvelujen puolelta. Muista vastaajista poiketen 

Apajalahti näkee, että lyhyempi tekijänoikeus kannustaisi tekijöitä luomaan uutta, 

eikä toiminta keskittyisi vain vanhoilla teoksilla rahastamiseen. 

EFFI ry:n Timo Karjalaisen mielestä tekijän elämän pituuden ei pitäisi 

vaikuttaa tekijänoikeuden kestoon. Hänen mukaansa sekä tekijän- että lähioikeus 

voisivat olla pituudeltaan 20 vuotta tallenteen julkaisemisesta tai ensimmäisestä 

julkisesta esityksestä. Karjalainen lisää, että EFFI ry:n esittämä 20 vuotta 
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julkaisusta ei ole optimaalinen arvo tai ”kiveen hakattu kynnyskysymys” 

tekijänoikeuksien kestolle, mutta näkee, että keston tulisi olla ”kategorisesti 

vähemmän” kuin 70 vuotta. Karjalainen kertoo, että EFFI:n arvion mukaan 20 

vuottta teoksen julkaisusta riittää antamaan tekijälle tarvittavan insentiivin käyttää 

aikaa ja energiaa teosten luomiseen. Karjalaisen mukaan yli 20 vuotta vanhan 

teoksen ”markkinapotentiaali on nolla” ja tämän jälkeen yleisön ”olisi aika antaa 

nauttia teoksesta vapaasti”. Muista haastatelluista poiketen Karjalainen antaa 

aiheesta konkreettisen esimerkin. Karjalainen väittää, että Metallican Black 

Albumin kaupallinen potentiaali on ”aika lailla syöty”, vaikka kyseessä 

on ”maailmanluokan klassikkoalbumi”. Kuitenkin musiikkialan uutisten (ks. esim. 

Pasbani 2016) mukaan Black Album julkaistiin vuonna 1991 ja vuoden 2016 

helmikuussa se myi vielä 2000 fyysistä kappaletta yhdessä viikossa. Tämä tapahtui 

23 vuotta teoksen julkaisun jälkeen.  

Jos kuitenkin oletettaisiin, että kyseisen albumin fyysinen myynti olisi kahden 

viime vuoden aikana romahtanut nollaan, sen kaupallisen potentiaalin katoaminen 

ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa suoratoistomaailmassa. Levyn neljää suurinta 

hittiä on striimattu pelkästään Spotifyssa yli puoli miljardia kertaa viimeisen viiden 

vuoden aikana. Metallican kaltaisen musiikin jättiläisen suosituin teos on tietysti 

poikkeus kokonaistuottojen keskiarvoja laskettaessa. Kuitenkin musiikintekijä 

Kimmo Pohjonen muistuttaa, että ”tavallisenkin” levyn elinkaari voi olla todella 

pitkä, erityisesti marginaalimusiikissa. 

Musiikkikirjasto-ammattilainen Heikki Poroila olisi valmis lyhentämään 

tekijänoikeuden suoja-ajan kahteenkymmeneen vuoteen tekijän kuolemasta. Hän 

katsoo, että oikeudenhaltijoiden veto-oikeus ”jarruttaa kehitystä ja aiheuttaa 

kohtuuttomasti sisältöjen muumioitumista.” Poroila muistuttaa, että mikä tahansa 

kesto on mielivaltainen ja että kysymys on poliittisesta harkinnasta. Lähioikeuksia 

hän pitää ”aivan eri asiana” kuin tekijänoikeuksia ja pitää 70 vuoden kestoa ”aivan 

absurdina”. Poroila väittää, että lähioikeuksien keston viimeisin pidentäminen 

johtuiu EMI:n rahastamisesta Beatlesin tuotannolla ja kesto toimii jarruna 

musiikkialan kehitykselle. Poroilan mukaan on tärkeintä, että tekijänoikeus ei 

estä ”uutta luovuutta ja sellaista taloudellista aktiivisuutta, jolle on ilmeistä 

kysyntää”. Poroila painottaa, että teoksia ei tule saada hyödyntää ilman korvauksia, 

mutta "reilua hyödyntämistä" (joka ei loukkaa tekijän moraalisia oikeuksia) ei 

pitäisi myöskään mitenkään estää. 

Asiantuntija Hannu Oskala ei pidä nykyisiä suoja-aikoja ”juuri millään tavalla 

järjellisinä”. Oskalan mielestä ”kulttuurituotteiden hyödyntämistä haittaava 

vaikutus on usein selvästi suurempi kuin saatava hyöty”. Oskala kannattaa 
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järjestelmää, jossa tekijänoikeuden kesto olisi 20 vuotta tekijän kuoleman jälkeen, 

ja uusittavissa tämän jälkeen vielä toiseksi 20 vuodeksi. Oskalan mukaan on 

haasteellista, että sama tekijänoikeuslaki koskee sekä Sibeliusta että taloudellisesti 

merkityksettömiä teoksia. Oskalan mukaan teoreettisella tasolla on nähtävissä, että 

tekijänoikeus luo monopolioikeuksia, jotka tavallaan luovat niukkuutta. Hän pitää 

kuitenkin piraattien analyysia niukkuuden haitoista suhteessa täydellisen vapauden 

hintaan ”aika alkeellisena”. 

Myös tekijänoikeuden professori Taina Pihlajarinteen mukaan ongelmana on, 

että tekijänoikeus suojaa hyvin erilaisia teoksia, jotka ansaitsisivat eri pituisia 

suoja-aikoja. Pihlajarinne pitää 70 vuoden suoja-aikaa kannustinvaikuttimeltaan 

sopivana vain osalle teoksista. Pihlajarinne huomauttaa, että lakiin tätä ei voida 

kuitenkaan tapauskohtaisesti kirjata.  

Juuri tähän ongelmaan eli eripituisten suoja-aikojen mahdollistamiseen on 

paneutunut lakimies Herkko Hietanen. Hietanen ehdottaa tekijän- ja lähioikeuden 

kestoksi 10 vuotta teoksen luomisesta. Hietasen mallissa oikeuden voisi uusia 

kymmenen vuoden välein kymmeneksi vuodeksi kerrallaan, tarvittaessa yli sadan 

vuoden ajan. Tämä on kaikista vastauksista ehdottomasti erikoisin ja 

poikkeuksellisin malli. Hietanen haluaa näin yhtä aikaa sekä lyhentää että pidentää 

tekijänoikeuksia. 

Hietasen mallin tarkoituksena on sovittaa yhteen liiketoiminnan 

mahdollistaminen tekijänoikeuksien avulla mahdollisimman pitkälle, ja toisaalta 

sellaisten teosten vapautuminen julkiseen käyttöön mahdollisimman nopeasti, 

joiden oikeuksia ei kukaan valvo. Hietasen mallissa tekijänoikeudet tulisi uusia 

kymmenen vuoden välein, nousevin rekisteröintimaksuin. Hietanen näkee, että 

valtion tehtävä on maksimoida tekijänoikeuksista tulevat tuotot yhteiskunnalle, 

mikä ei välttämättä tarkoita sitä, että maksimoidaan tuotot teosten tekijöille. 

Hietasen mukaan rekisteröintimalli voisi olla yhteiskunnan kannalta hyödyllinen: 

Se poistaisi loppupäästä ongelman, jossa suoja-ajat lakkaavat ennen taloudellisten 

oikeuksien loppuunkäyttämistä. Alkupäästä se poistaisi markkinahäiriöt, jossa 

teoksia ei voi käyttää muokkaamiseen ja uuden luomiseen. Mallin Hietanen nimeää 

maksimalistiseksi ja tarkentaa sen olevan utilitaristinen (ainoa haastateltava, joka 

käytti itse tätä sanaa). Keinotekoisen niukkuuden ylläpitämistä Hietanen ei pidä 

ongelmana tai edes olemassa olevana ilmiönä, vaan vapaan jakamisen 

rajoittaminen ennemminkin lisää teosten saatavuutta. Toisaalta Hietanen tiedostaa 

myös vapaasta jakamisesta saatavan käyttöhyödyn. 

Musiikkikustantajien Pekka Sipilä puolestaan pitää tällaista ideaa, jossa 

teokset tulisi rekisteröidä tietyn ajanjakson välein uudelleen oikeuksien 
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säilyttämiseksi, ”lomakkeiden täyttämisenä”, turhana työnä ja byrokratiana. 

Parempi malli Sipilän mukaan on, että oikeuksista luopuva ilmoittaa asiasta itse. 

Tätä varten on jo kehitetty Creative Commons- lisenssijärjestelmä (ks. luku 2.3.8). 

Musiikkituottajien Tommi Kyyrän mukaan tuorein muutos tekijänoikeuslakiin, 

jossa musiikin lähioikeuksia pidennettiin 50 vuodesta 70:een, oli tarpeellinen: 

Niin silloinhan siinä ois ollut sellainen tilanne, että meillä on aika paljon 

edelleen aktiivisia, elossa olevia artisteja, joihin se ois vaikuttanut sillä tavalla, 

että kuka tahansa ois voinut ruveta tekeen uudelleenjulkaisuja. Totta kai 

meidän vinkkelistä edelleen se, että joka on sen investoinnin tehnyt ja joka sitä 

esittää, niin kyllä hän on niinkun oikeutettu siitä nauttimaan. 

Asiantuntija Herkko Hietanen puolestaan pitää lähioikeuksien suoja-ajan 

pidentämistä virheenä: 

Ajatus siitä, että jo olemassaolevia, jo äänitettyjä levyjä, suoja-aikaa jatkettais, 

että se jotenkin vaikuttais ihmisten halukkuuteen tehdä uusia, niin se on ihan 

käsittämätön ajatuksena. Siinä on tulonsiirtoa, jossa on siirretty yleisöltä sitten 

noille oikeudenomistajille, tuloa ilman mitään vastinetta. Yleensä puhutaan et 

nostetaan niitä suoja-aikoja sen takia, että ihmiset lois enemmän, mut jos sen 

joka on jo luotu sen suoja-aikaa nostetaan, niin sen sillä ei oo mitään tekemistä 

sen kans että niitä luotas enemmän. Niinku jos on henkilö vaikka, Irwin on 

kuollu jo, ei se tee yhtään enempää oli se 50 tai 70 vuotta suoja-aikaa. 

Muusikkojen liiton Ahti Vänttisen mukaan ”markkinoilta ei kuitenkaan määräänsä 

enempää rahaa ole saatavissa tekijänoikeuksien pohjalta.” Ihmiset kuuntelevat 

musiikkia tietyn määrän, eivät enempää. Tästä syystä lähioikeuksien pidentämistä 

on vastustettu. Jos tekijänoikeuksia pidennetään, tulovirta painottuu vanhaan 

materiaaliin ja kuolleisiin säveltäjiin, ja vastaavasti painottuu vähemmän nykyisiin 

säveltäjiin. Vänttinen ei osaa sanoa, miten taloudellinen logiikka oikeasti toimisi, 

jos haluttaisiin painottaa nykyistä tekemistä. Vänttisen mukaan yksi argumentti 

suoja-aikojen pidentämiselle, nimenomaan lähioikeuksien puolella on se, että 

elinikä ja efektiivinen ura ovat pidentyneet vuosien saatossa.  

Bayern Median René Mäkisen mukaan radiolle ei ole väliä, kuinka pitkä 

tekijänoikeus on, paitsi ehkä klassista musiikkia soittavilla kanavilla. Mäkisen 

mukaan on oikein, että tekijät saavat tekijänoikeustuloja elinaikanaan. Mäkinen 

pitää ”nurinkurisena”, että radiota asiakkailleen soittavat parturit ja taksit maksavat 

tekijänoikeuskorvauksia, koska radiot maksavat niitä itse jo hyvin paljon. Tämä on 
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huomionarvoinen tekijänoikeuden piirre, mutta se koskee enemmän 

tekijänoikeuden laajuutta, ei sen kestoa. 

5.2 Työnteko ja luonnollinen omistusoikeus  

Haastatelluista Teoston Kim Kuusi näkee, että tekijälle tekijänoikeus on ”tehtyä 

työtä, johon hänellä on omistusoikeus”: 

Se on elämäntyö, jota tehdään usein ihan niinku määrätietosesti myös ihan 

niinku kartottamaan varallisuutta ja tota, jota voidaan jättää perillisille ja muuta. 

Ihan samalla tavalla ku muutakin työtä. 

Kuusi katsoo, että yhdestä teoksesta, hitistä saadut tekijänoikeustulot voivat toimia 

myös korvauksena kaikesta työstä, esimerkiksi muista, jopa sadoista kappaleista, 

joista ”rahaa ei tule samalla tavalla sisään”. Tässä mielessä tekijänoikeuskorvaus ei 

Kuusen mielestä kohdistu teokseen, vaan tekijän koko tuotantoon. Musiikintekijä 

Kimmo Pohjonen pitää teostensa tekijänoikeuksia ”isona pankkina”, johon on 

keräytynyt tehtyä työtä. Manageri Aki Roukala puolestaan rinnastaa 

tekijänoikeuden ”ihan täysin” omaisuuteen ja vertaa tekijänoikeutta kiinteään 

omaisuuteen kuten taloon. Roukala kertoo:  

Onhan se perintöä samalla tavalla ku mikä tahansa muukin perintö. Että jos 

aattelee että sä jättäsit talon perinnöksi lapselles, niin sit tultaskin näin et nyt 

sää oot riittävän kauan asunu tässä, et nyt tää onkin, nyt tänne saakin muuttaa 

kuka tahansa. 

Roukalan mukaan on hyvä, että tekijänoikeus jatkuu kuoleman jälkeen 

perikunnalle parin kolmen sukupolven ajan. Hän lisää, että ”kun mennään 

sukupolvesta toiseen, se voi ehkä mennä vähän tarpeettomaksi”.  

Tämä tekijänoikeuksien kestoa perintönä koskeva ajattelu nousi haastatteluissa 

esiin hyvin usein. Esimerkiksi Suomen Säveltäjien Antti Auvinen pitää tekijän 

lapsia ja puolisoa osana ”luovan teoksen tekemisen prosessia” ja näkee oikeaksi 

sen, että he pääsevät osallisiksi tulonjakoon. Auvinen pitää 70 vuotta minimiaikana, 

eräänlaisena jälkipolvien turvana. 

Myös musiikintekijä Olavi Uusivirta pitää parin sukupolven mittaista aikaa 

kohtuullisena. Uusivirran mukaan taiteilijan koko elämäntyö on nimenomaan 

tekijänoikeuksia. Uusivirta vertaa tekijänoikeuksia sellaisen yrityksen perimiseen, 

jonka sisällä on tehty innovaatioita. Hän vertaa tekijänoikeuksia myös patenttien 

perimiseen. Musiikintekijä Kimmo Pohjonen pitää yhtä sukupolvea sopivana 
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aikana tekijänoikeustulojen periytymisessä. Pohjonen olisi valmis laskemaan 

oikeuksien keston 70 vuodesta 50:een ja jopa sen alle, mutta pitää lähtökohtaa 

kuitenkin hyvänä. MES:n Hannu Saha sanoo, ettei MES:llä ole yhteisönä kantaa, 

mutta yksityishenkilönä pohtii, kuinka pitkälle edesmenneen artistin suvun pitää 

vielä elää oikeuksien avulla. Finnish Music Startupsien Jiri Koivuniemi ajattelee, 

että lastenlasten jälkeiset sukupolvet ovat ”aika kaukana siitä lähteestä”, josta 

mahdolliset tekijänoikeustulot voivat tulla. EFFI ry:n Timo Karjalainen puolestaan 

väittää, että kenenkään mielestä ei ole iso ongelma, että Mozartin suvun perikunta 

ei enää tienaa esi-isänsä tuotannolla. Keikkajärjestäjä Ilpo Sulkala pitää 70 

vuotta ”kovin pitkänä aikana”, ja näkee, että ehkä yhden sukupolven verran voisi 

vielä maksaa, mutta ei pidempään.  

Musiikintekijä Pasi Siitoselle 70 vuotta on ”ihan ok” kesto, jotta myös 

jälkipolvet saavat nauttia tuloista, vaikka samalla kesto kuulostaakin Siitosesta 

pitkältä. Siitonen pohdiskelee, onko ”perimishommassa” ylipäätään järkeä, mutta 

huomauttaa tämän olevan laajempi kysymys. Siitonen muistuttaa, että 

tekijänoikeustulot ovat erittäin tärkeitä sellaisten musiikintekijöiden kannalta, jotka 

eivät keikkaile. Tästä syystä hän haluaa pitää tekijänoikeuden vahvana. Samalla 

hän lisää, että toisinaan hitit syntyvät vasta myöhään, eivätkä heti julkaisemisensa 

jälkeen.  

Myös Markus Nordenstrengin mukaan keskustelussa voidaan 

mennä ”fundamentaalisiin kysymyksiin”, kuten siihen, onko mikään perintö oikein. 

Esimerkkinä hän mainitsee Stingin, joka ei aio jättää lapsilleen mitään perintöä. 

Musiikkikirjastojen Heikki Poroilan mukaan tekijänoikeus on erittäin tärkeä mutta 

taloudellisten oikeuksien kesto kohtuuttoman pitkä. Kaksi sukupolvea kuoleman 

jälkeen on Poroilalle kohtuuttoman pitkä kesto: ”Muumioitumisen estämisen 

tärkein keino on taloudellisen tekijänoikeuden keston lyhentäminen, se on ilman 

muuta pääsyyllinen, tuo järjettömän pitkä suoja-aika perillisten talouden 

tukemiseksi.” 

Lähioikeuksien puolelta keikkajärjestäjä Ilpo Sulkala vertaa esiintyviä 

taiteilijoita asfalttimiehiin, jotka eivät saa korvausta siitä, että ihmiset ajavat 

autoilla heidän rakentamillaan teillä. Gramex-maksuja Sulkala pitää keinotekoisina 

ja ylipäätään ”rahastuskeinona”, koska nauhoittamisesta maksetaan jo kertakorvaus. 

5.3 Tekijän persoonan korostaminen  

Haastatelluista Stupido Recordsin Joose Berglund pitää eliniän mittaista 

tekijänoikeutta ”aika järkevänä ajatuksena”, mutta ei pidä tekijänoikeuksia yleisesti 
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ottaen musiikkibisneksen ydinkysymyksenä. Berglundin mielestä olisi älytöntä, jos 

esimerkiksi Beatlesin kokoelmia voisi julkaista kuka tahansa. Tekijällä täytyy 

hänen mukaansa olla oikeus omaan teokseensa. Tämä voisi tarkoittaa joko 

luonnollista omistusoikeutta tai tekijän persoonaa korostavaa omistusoikeutta. 

Tulkitsen Berglundin tarkoittavan tässä jälkimmäistä. Kaikkiaan yhteensä kolme 

haastateltavaa esitti huolensa siitä, että tekijänoikeuden lyhentäminen voisi johtaa 

tilanteisiin, joissa teoksia käytettäisiin tavalla, jota tekijä ei välttämättä hyväksyisi.  

Musiikintekijä Markus Nordenstreng väittää, että tekijänoikeuksien lyhennys 

voisi tuoda esiin äärikapitalistisia voimia, jotka voisivat hyväksikäyttää 

(klassikko)teoksia kyseenalaisiin tarkoituksiin, kuten mainoksiin. Teoston Kim 

Kuusi puolestaan pohtii, että luodut teokset toimivat uusien teosten perustana, 

generoivat uutta tuotantoa ja muuttuvat lopulta yhteiseksi omaisuudeksi, mutta 

vapautuneita teoksia on Kuusen mukaan usein ”vedetty kuraan” eli käytetty tavalla, 

jota tekijä ei välttämättä hyväksyisi. Kuusi näkee, että oikeuksien haltijat 

hyödyntävät teoksia eli äänitteitä "kulttuuriteollisuudessa juuri oikealla tavalla”, ja 

jalostavat ja kohtelevat teoksia niiden arvon mukaan.  

Musiikkikirjastojen edustaja Heikki Poroila ajattelee, että moraaliset oikeudet 

voisivat olla voimassa taloudellisia oikeuksia pidempään, jottei tekijän tahtoa 

vastaan toimita räikeästi esimerkiksi maailmankatsomuksellisissa yhteyksissä. 

Asiantuntija Hannu Oskalan puolestaan ajattelee päinvastoin: Hänen mukaansa 

olisi pohdinnan arvoista, tulisiko taloudellisten oikeuksien olla pidempiä kuin 

moraalisten oikeuksien. Tarkempaa analyysia Oskala ei aiheesta kuitenkaan 

esittänyt. 

Mielenkiintoinen ja muista haastateltavista poikkeava näkemys, jonka voidaan 

ajatella kuuluvan tekijänoikeuden perusteluista sekä luonnollisen omistusoikeuden 

että tekijän persoonan korostamisen yhteyteen, on keikkajärjestäjä Ilpo Sulkalan 

pohdinta tekijänoikeuskorvausten jakosuhteista. Sulkala miettii, pitäisikö 

tekijänoikeusjärjestelmän siirtyä malliin, jossa tekijät saisivat korvauksista 

prosentuaalisesti suuremman osan elinaikanaan kuin perikunta saa tekijän 

kuoleman jälkeen. Sulkala näkee, että korvaukset tulisivat näin ”heidän (tekijöiden) 

hyödykseen eikä sitten niiden, joilla ei ole mitään tekemistä asian kanssa.” Sulkala 

haluaisi kohdentaa korvaukset taiteilijoiden ”elossaoloaikaan”. Tarkemmin Sulkala 

ei osaa sanoa tapaa, miten asia järjestettäisiin, ja hän myös ymmärtää, että 

perikunnat voivat olla korvauksista tyytyväisiä. Sulkalan mukaan suoja-aikaa 

voitaisiin ylipäätään lyhentää, mutta maksujen suuruutta voitaisiin puolestaan 

kasvattaa: 
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Et onko se sitten 10, 20 vuotta tai 25 vuotta, mutta ei niinkun, mää ajan takaa 

sitä, että se taiteilija itse pääsis nauttimaan niistä. Se auttais sitä taiteilijaa siinä 

elämän hetkessä, kun täällä ollaan. Eikä sitten, ei siellä mullan alla paljon niistä 

rahoista pääse enää nauttimaan. 

EFFI ry:n Timo Karjalainen haluaisi laskea tekijänoikeuden teoksen 

julkaisuvuoden, ei tekijän iän perusteella. Karjalaisen mukaan on ”keinotekoista” 

sitoa kesto tekijään: 

(—) kauanko levy-yhtiöllä on monopoli-oikeus, omistusoikeus tähän teokseen 

riippuu siitä, kauanko joku muu sattuu pysymään hengissä. Se on vähän 

keinotekoinen asetelma. 

Karjalainen näyttää kannattavan järjestelmää, jossa tekijän persoona asetettaisiin 

taka-alalle sen sijaan, että sitä korostettaisiin. Myös Piraattien Ahto Apajalahti 

kannattaa ajatusta, jossa tekijänoikeudet rajoitetaan koskemaan pelkästään 

taloudellisia oikeuksia. Tällöin oikeudet sidottaisiin teokseen ja ne vertautuisivat 

patentteihin. Apajalahti perustelee tätä utilitarismilla, mutta nostan sen tähän 

yhteyteen toisena esimerkkinä tekijän persoonan taka-alalle asettamisesta. 

Apajalahdelle tekijänoikeus onkin puhtaasti copyright, verraten lyhytikäinen 

monopoli teosten tuotannon lisäämiseksi. 

5.4 Demokratiavaatimukset  

Tekijänoikeuksien nykyistä kestoa tai sen lyhentämistä perusteltiin haastatteluissa 

harvemmin demokratiavaatimuksilla, ellei utilitaristista näkemystä, jossa teosten 

vapaa jatkohyödyntäminen nähdään koko yhteiskuntaa hyödyttävänä, lasketa 

sellaiseksi. Haastatelluista ainoastaan musiikkikirjastojen Heikki Poroilan mukaan 

tekijänoikeuksien monopolistinen omistaminen pitäisi estää ja tekijänoikeus 

erottaa yritysten monopolipyrkimyksistä juridisesti. Perusteluksi Poroila antaa jo 

aiemmin mainitun utilitaristisen sisältöjen muumioitumisen estämisen.  

Yhtenä esimerkkinä nousi esiin yksityisten tekijänoikeuksien syntyminen 

kollektiivisen rahoituksen turvin. Asiantuntija Herkko Hietanen pitää erikoisena 

mallia, jossa valtion kustantama musiikkitoiminta synnyttää yksityisiä 

tekijänoikeuksia. Hietasen mukaan veronmaksajat maksavat usein esimerkiksi 

sinfoniaorkestereiden taiteilijoiden palkat, mutta sinfoniaorkestereiden äänitteet 

jäävät tekijöiden omaisuudeksi. Hietasen mukaan työn tuloksen tulisi tällöin mennä 

työnantajalle eli valtiolle. Teoston Kim Kuusi puolestaan pitää tällaista 
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järjestelyä ”Neuvostoliitto-mallina”. Kyselyyn vastanneet eivät innostuneet 

väitteestä tämän päivän Suomessa: vain kaksi vastaajaa kannatti ajatusta osittain. 

Yli puolet vastaajista tyrmäsi väitteen täysin. 

Musiikintekijä Pasi Siitonen näkee, että tekijänoikeustuloja voitaisiin jakaa 

tasaisemmin Teoston asiakkaiden kesken, vaikka kesto säilyisikin samana. 

Tekijänoikeustulot ovat hänen mukaansa jakautuneet hyvin epätasaisesti eri 

tekijöiden välillä, ja toiset tekijät saavat paljon, toiset vähän, eikä välimaastoa ole. 

Siitosen mukaan jakoa voitaisiin tasoittaa jo Teoston sisällä. Tämä tarkoittaisi 

käytännössä asiakassopimusta, jossa kaikki Teoston asiakkaat hyväksyisivät 

tasaamista koskevan mallin. Jo pelkästään sen takia, että Teosto edustaa 

vastavuoroisuussopimuksilla ulkomaisia sisarjärjestöjään, tämän mallin toteutus on 

nähtävä hyvin hankalasti toteutettavana. 

5.5 Muut käsitellyt aiheet  

Opetus- ja kulttuuriministeriö vaikuttaa vastaajien mielestä olevan sopiva paikka 

tekijänoikeutta koskevien lakien käsittelyyn. Vain neljä vastaajaa (12 %) näkee, että 

tekijänoikeusasioita pitäisi käsitellä jossain muualla. Kysymystä ainoana 

tarkemmin kommentoinut Piraattipuolueen Ahto Apajalahti spekuloi, että 

mikäli ”tekijänoikeudet rajoitettaisiin koskemaan vain teosten kaupallista 

hyödyntämistä, oikea paikka niille olisi työ- ja elinkeinoministeriö, jonka alaan 

patentitkin kuuluvat.” Luvussa 2.1.7 (Tekijänoikeusrikkomus ja -rikos) aiemmin 

mainittu Järkeä tekijänoikeuslakiin- kansalaisaloitteen edustajat puolestaan 

toivoivat, että heidän ajamaansa asiaa käsiteltäisiin liikenne- ja 

viestintävaliokunnassa tai tulevaisuusvaliokunnassa, koska ehdotuksen 

keskeisimmät kohdat koskivat aloitteen tekijöiden mielestä tietoverkkoja. 

Mielipiteitä jakoi kysymys siitä, pitäisikö tekijänoikeusloukkaukset 

internetissä muuttaa yleisen syytteen alaisiksi rikoksiksi asianomistajarikoksen 

sijaan. Väitettä vastustettiin enemmän kuin kannatettiin, niukan enemmistön 

pitäytyessä ottamasta kantaa. Haastatelluista EFFI ry:n Timo Karjalaisen mukaan 

tekijänoikeusloukkaukset eivät kohdistu yhteiskunnan, vaan yksityisen tahon etuun. 

Oikeudenhaltijan ei tarvitse pelätä korvausvaatimuksen seurauksia, joten julkiselle 

syytteelle ei ole mitään syytä. Hannu Oskala katsoo, että julkisen syytteen alaisuus 

voisi taata tehokkaamman valvonnan, mutta samalla se sisältää riskejä, joita Oskala 

ei tarkemmin määritellyt. Musiikkituottajien Antti Kotilainen näkee, että niissä 

tapauksissa, joissa loukkaukset ovat olleet erittäin haitallisia ja törkeitä, asiaa 

voitaisiin harkita. Piraattipuolueen Apajalahti on sitä mieltä, että kaupallinen 



131 

tekijänoikeusloukkaus voi olla kriminalisoitua, mutta sen tulisi säilyä 

asianomistajarikoksena. Hänen mukaansa teosten epäkaupallisen käytön pitäisi olla 

aina sallittua. 

Jos opetus- ja kulttuuriministeriö on vastaajien enemmistön mielestä oikea 

paikka tekijänoikeusasioiden käsittelyyn, markkinaoikeus ei saa yhtä korkeaa 

luottoa teleliittymien yhteystietojen luovuttamismääräyksiä koskevien hakemusten 

käsittelyssä. Toisaalta yli puolet ei ota kantaa tässä asiassa, ja loput kannattavat 

niukasti markkinaoikeuden aseman säilyttämistä. EFFI ry:n Timo Karjalaisen 

mielestä käsittelypaikkaa oleellisempaa on se tapa, miten asioita käsitellään. 

Karjalaisen mielestä ”markkinaoikeus ei vaikuta vaativan tietojenluovutukselle 

riittäviä edellytyksiä.” Tästä syystä Karjalainen toteaa, että olisi ehkä tarpeellista 

siirtää käsittelyt käräjäoikeuksien puolelle.  

Sivistysvaliokunta, jossa tekijänoikeuslain muutoksia käsitellään 

eduskunnassa, puolestaan menestyy kyselyssä lähes yhtä hyvin kuin OKM. Neljä 

vastaajaa on jokseenkin eri mieltä siitä, onko sivistysvaliokunta oikea paikka 

lakiehdotuksille, neljäsosa vastaajista ei ota asiaan kantaa ja enemmistö kannattaa 

sivistysvaliokunnalle jatkoa. Musiikkikirjastojen edustajan Heikki Poroilan 

mukaan yleisellä tasolla tekijänoikeushallinnon suurin ongelma 

on ”läpinäkymättömyys ja institutionaalisen asiantuntemuksen 

(tekijänoikeusjuridiikan) ylikorostuminen”. Poroila ei pidä tekijäoikeuden 

suurimpia haasteita juridis-teknisinä vaan poliittisina ongelmina, joissa eri etuja 

yritetään sovittaa yhteen. Tehtävä on Poroilan mukaan poliitikkojen, ei juristien. 

Ongelmalliseksi Poroila näkee sen, että poliittisten päättäjien asiantuntemuksen 

taso on eduskunnassa surkea, koska ”porukka vaihtuu koko ajan”. Tähän on 

Poroilan mukaan vaikea keksiä helpotusta. 

Monien haastateltujen mielestä Suomen asema tekijänoikeuslakeja 

käsiteltäessä on pieni ja muutoksia voidaan saada aikaan vain kansainvälisellä 

tasolla. Esimerkiksi asiantuntija Herkko Hietanen näkee, että Suomi ei voi yksin 

vaikuttaa mihinkään. Hietanen pitääkin WIPO:a ja YK:ta parempina 

toimintapaikkoina, mikäli tekijänoikeuslakiin haluaa saada aikaan muutoksia. 

5.6 Yhteenveto  

Ensimmäinen tutkimuskysymys oli, miten musiikin tekijänoikeuden kestoon 

suhtaudutaan ja miten optimaalista kestoa perustellaan suomalaisten musiikkialan 

toimijoiden keskuudessa. 
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Vastaus on, että utilitarismi oli haastatteluissa yleisin perustelu sekä 

tekijänoikeuden keston lyhentämistä että sen ennallaan pitämistä kannattaville. 

Aineistosta voi päätellä, että nykyisen tekijänoikeuden keston hyöty- tai 

haittavaikutukset voi näin tulkita usealla eri tavalla. Yleisin perustelu oli 

nykykeston kannattajien mainitsema vahva insentiivi, jonka 70 vuoden kesto 

tekijän kuoleman jälkeen antaa uusien teosten tekemiseen. Tälle vastakkaisesti 

tekijänoikeuden lyhentämisen kannattajat näkivät nykyisen keston aiheuttavan 

uusiokäytön hidastumista ja sisältöjen muumioitumista, mikä on heidän mukaansa 

yhteiskunnalle haitallisempaa kuin pitkästä kestosta kokonaisuutena koituvat 

hyödyt. 

Pitkää kestoa katsottiin yleisesti tarvittavan, koska musiikkiteoksista saatavat 

tulot ovat epävarmoja ja ne voivat kotiutua vasta huomattavan ajan kuluttua teoksen 

luomisesta. Useiden haastateltujen mukaan pitkä kesto mahdollistaa musiikin 

ammattimaista, määrällisesti ja laadullisesti rikasta tekemistä. Pitkä kesto takaa sen, 

että teoksiin sijoitetut taloudelliset panostukset on mahdollista hankkia takaisin ja 

saada samalla myös voittoa. Keston lyhentäminen voisi sitä vastustavien mukaan 

johtaa kertakäyttötuotantoon ja se voi poistaa pitkäkestoiseen musiikkiteosten 

tuottamiseen tarvittavan tasaisen suunnittelun mahdollisuuden.  

Haastatteluissa nousi esiin mielenkiintoinen väite, jonka mukaan digitaalisen 

musiikin kulutuksen uusi piirre on se, että teokset ovat taloudellisesti tuottavia 

(äänitemyynnin kannalta katsottuna) kauemmin kuin analogisena aikana. 

Tilastotietoa tämän väitteen vahvistamiseksi tai kumoamiseksi en ole onnistunut 

löytämään. Joka tapauksessa tekijänoikeuden keston lyhentämisen kannattajat 

näkevät, että teokset tuottavat suurimman osan kokonaistuotoistaan jo 

huomattavasti ennen nykyisen keston päättymistä. Keston nähdään estävän 

taloudellista aktiivisuutta muun muassa hankaloittamalla teosten uusien 

käyttötapojen keksimistä. Monien mielestä tekijänoikeuslaki voisi myös ottaa 

huomioon teosten erilaisuuden, mikä voisi tarkoittaa eripituisten suoja-aikojen 

myöntämistä erilaisille teoksille. Käytännössä tämä voisi olla lakitekstissä hyvin 

hankala toteuttaa. 

Tekijänoikeuden kestoa perusteltiin haastatteluissa useasti luomalla analogia 

henkisestä omaisuudesta aineelliseen omaisuuteen. Tämä perustelutapa ei 

kuitenkaan ollut yhtä usein esillä kuin utilitarismi. Perinnön jättämisen 

mahdollisuus nousi ylivoimaiseksi tavaksi perustella tekijänoikeuden keston 

pitämistä nykyisellä tasolla työnteon ja luonnollisen omistusoikeuden luokassa. 

Vaikka tekijänoikeus omistusoikeutena nähtiin usein itsestään selvänä, sen 

rajoittamatonta kestoa ei kuitenkaan yleisesti kannatettu, vaan tekijän jälkeiset 
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kaksi tai kolme sukupolvea nähtiin usein sopivana aikana. Tekijänoikeuksista 

hyötymisen nähtiin näin varsin yleisesti kuuluvan myös lapsenlapsille, vaikka 

vastakkaisiakin mielipiteitä esiintyi. Eksplisiittisiä syitä siihen, miksi keston 

ylipäätään pitäisi ollenkaan loppua muutaman sukupolven jälkeen, ei 

haastatteluissa mainittu.  

Romanttista taiteilijakäsitystä tai sen problematisointia ei ottanut esille kukaan 

haastateltavista. Haastatteluissa tekijän persoonan korostaminen nousi esiin 

lähinnä moraalisten oikeuksien yhteydessä. Tekijän maailmankatsomuksen 

suojeleminen esimerkiksi mainoskäytöltä koettiin tarpeelliseksi, mutta kukaan 

haastateltavista ei perustellut taloudellisten oikeuksien kestoa tekijän persoonalla. 

Se, miksi moraalisten oikeuksien keston tulisi ylipäätään loppua, mietitytti ainakin 

yhtä haastateltavaa. Toisaalta yksi haastateltava katsoi, että taloudelliset oikeudet 

voisivat kestää moraalisia oikeuksia pidempään. Mielenkiintoinen ehdotus oli 

myös tekijänoikeuskorvausten painottaminen ja korvaussummien kasvattaminen 

siksi ajaksi, kun tekijä on elossa. Toisaalta ehdotettiin keston sitomista tekijän 

eliniän sijaan teokseen ja sen julkaisupäivään, jolloin tekijän persoonan merkitys 

pienenisi. Tällöin tekijänoikeus vertautuisi monella tapaa patentteihin.  

Käyttämäni Leppämäen tulkintateorian viimeinen luokka eli 

demokratiavaatimukset ja niiden esittäminen jäi haastatteluissa vähälle huomiolle. 

Haastateltavat pohtivat lähinnä niiden tekijänoikeuksien mielekkyyttä, jotka 

syntyvät valtion rahoituksella yksityishenkilöille, kuten sinfoniaorkesterien 

soittajille. Toisaalta voi ajatella, että sisältöjen muumioitumisen estämisen 

ajaminen tai kannattaminen on nimenomaan omistusoikeuden vastustamisen sijaan 

aineiston demokraattisemman jaon kannattamista. Aineiston perusteella 

tekijänoikeuden lyhentämistä kannattavat perustelivat tämän näkemyksen yleensä 

utilitaristisin argumentein. 
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6 Ansaintalogiikat  

6.1 Äänitteiden myynti  

6.1.1 Levytyssopimukset ja rojaltit  

Vanha tuttu kiistanaihe musiikkibisneksessä on levytyssopimusten kohtuullisuus 

tai kohtuuttomuus, toisin sanoen sopimusten reiluus. Asia koskee rahanjakoa ennen 

kaikkea esiintyvän artistin ja levy-yhtiön välillä. Kiistat sopimuksien reiluudesta 

voivat koskea myös musiikintekijän ja musiikkikustantajan välisiä 

kustannussopimuksia. 

Tutkimuskirjallisuudessa Wallgrenin mukaan (2010, 130) tekijänoikeuksien 

luovutuksia ohjaa sopimusvapaus. Sopimusvapaus on tekijänoikeusjärjestelmän 

keskeinen perusperiaate. Lehtisen mukaan länsimaiset oikeusjärjestykset 

rakentuvat yleisesti ottaen sopimusvapauden periaatteelle: ”Kapitalistiseen, 

vapaata kilpailua tukevaan järjestelmään kuuluu oleellisena osana yksilön valta 

päättää itse etunsa mukaisista oikeustoimista.” (Lehtinen 2009, 65.)  

Haastatelluista Muusikkojen liiton Ahti Vänttinen pitää ääniteteollisuuden 

toimintamalleja läpinäkymättöminä. Hän näkee, että esiintyvät artistit menestyvät 

huomattavasti paremmin neuvotteluissa rojalteista levy-yhtiöiden kanssa silloin, 

kun etujärjestöt hoitavat asiaa heidän puolestaan. Järjestöjen kautta tulevia 

korvauksia Vänttinen pitää vakioina ja varmoina. Vänttinen pitää monikansallisten 

yritysten valtaa ”aika suurena” yksilöllisen sopimisen puolella. Vänttinen pohtii, 

että kollektiivinen sopiminen saattaa aiheuttaa tulonmenetyksiä kaikkein 

menestyneimmille artisteille, mutta toisaalta mikään ei estä menestyjiä 

neuvottelemasta perussopimusten päälle ”yksilöllistä rojaltia”. 

Vänttisen mukaan nykyään on yleistä, että masternauha on taiteilijoiden itsensä 

tuottama ja maksama. Taiteilija on tällöin äänitteen taloudellinen tuottaja ja omistaa 

näin tuottajaoikeudet teokseensa. Vänttinen kertoo, että levy-yhtiöiden kanssa 

kauppaa tehtäessä yhtiöt voivat ottaa kyseiset oikeudet itselleen, jotta ne 

lähtisivät ”edistämään asiaa” eli markkinoimaan ja jakamaan julkaisua. Vänttinen 

näkee, että taiteilijat voivat luopua oikeuksista ”huomaamattaan”: ”Kun levy-yhtiö 

lähtee tekemään sitä julkaisua, niin se haluaa sit viel näistä taitelijoiden osuuksista 

vielä sit siihen omien oikeuksiensa turvaksi, tai lisäksi, tai ehkä tuottoaan lisäämään, 

niin mahdollisimman paljon.” 
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Universal Music Finlandin Kimmo Valtanen puolestaan vastustaa 

standardoitua levytyssopimusta. Valtasen mukaan sopimuksia on niin monia 

erilaisia, että   sopimusten standardointi olisi järjetöntä. Valtasen mukaan levy-

yhtiöt investoivat artisteihin, löytävät heitä ja ylipäätään ”saavat aikaiseksi” 

menestyksen. Valtanen sanoo, että tulevaisuudessa artistit saattavat tehdä levyjä 

jopa ilmaiseksi, ilman rojaltia, koska ansaintalogiikat ovat jossain muualla, kuten 

live-esiintymisissä. Valtanen kuitenkin painottaa, että levy-yhtiöt eivät tällaiseen 

pyri eikä siihen suuntaan olla välttämättä menossa. Lähtökohtaisesti artisti saa 

Valtasen mukaan digitaalisesta palvelusta vähintään saman verran tai jopa 

enemmän rojalteja kuin saisi sopimuksen pohjalta fyysisestä maailmasta: 

Et yleensä, mä en kyllä tiedä tai oo kuullu sopimuksista tai hyvin harvinaisia 

ne taitaa olla semmoset, missä digitaalisen palvelun kautta sä saisit niinku 

vähemmän, eli suhteessa todennäkösesti tendenssi on, et se maksettavasta 

myynnistä syntyvä rojaltimäärä on isompi digitaalisessa ympäristössä. Eli kyl 

mä nään, et jos me ajatellaan niinku sopimusten vaikka niinku jakosuhteita. 

Edelleenkään ei oo olemassa mitään tavallaan niinku standardia. Mutta emmä 

nää, et ne rojaltit ovat niinku pienenemässä, noin niinku keskimäärin. 

Yleinen tämän päivän väite on, että levy-yhtiöiden rooli olisi pienentynyt 

suoratoistomarkkinoilla. Joidenkin mielestä levy-yhtiöt ovat nykyään jopa 

tarpeettomia välikäsiä artistin ja kuuntelijan välissä. Musiikkikirjastojen Heikki 

Poroila ajattelee, että levy-yhtiöiden rooli ja merkitys vähenevät jatkuvasti kaikkien 

muiden paitsi levy-yhtiöiden mielestä: ”Fiksut ja osaavat artistit pitävät koko 

prosessin hallussaan, samoin mm. kustannusoikeudet, joiden takia rahaa on kautta 

vuosikymmenten pois luovilta tekijöiltä.” Kustannusoikeudet ovat oikeuksia, joita 

musiikintekijät voivat halutessaan siirtää musiikkikustantajille. Tämä on yleistä 

esimerkiksi silloin, kun säveltäjä saa musiikkikustantajalta kiinteää palkkaa 

säveltämistään teoksista (ns. house writer). Musiikintekijä Markus Nordenstreng 

näkee suomalaisen ja kansainvälisen eron musiikintekijöiden kannalta olevan siinä, 

että muualla maailmassa ”kaikilla on lähtökohtaisesti” myös kustannussopimukset. 

Suomessa on puolestaan Nordenstrengin mukaan ollut kustannussopimukset 

perinteisesti vain harvoilla musiikintekijöillä. Nordenstreng katsoo tämän osaltaan 

Teoston ansioksi. Teosto on Nordenstrengin mukaan hoitanut musiikintekijöiden 

asiat hyvin ja pitänyt oman prosenttinsa asianhoidosta pienenä. Music Finlandin 

Katariina Sorsa toivoo, että suomalaiset tekijät, joilla kustannussopimus on, myös 

pysyisivät suomalaisella kustantajalla. Tähän auttaa Sorsan mukaan vahva ja 

kilpailukykyinen kotimainen musiikkiala.  
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Tutkimuskirjallisuuden perusteella yleisenä tapana suomalaisessa 

musiikkikustantamisessa ja kustantajien liiketoiminnan lähtökohtana on ollut se, 

että musiikin mekanisointikorvausten kustantajaosuutta käytetään yhtiön 

edustamien artistien levymyynnin edistämiseen (Kurkela 2009, 247). Kurkelan 

mukaan Suomen musiikkiteollisuudessa ei perinteisesti ole ollut "suuren maailman 

kustannustoiminnalle ominaista ristiinkytkentää, jossa kustantaja tekee yhteistyötä 

kaikkien levy-yhtiöiden, radioiden ja elokuvatuottajien kanssa” (Kurkela 2009, 

250). Musiikintekijä ei ole perinteisesti tarvinnut Suomessa kustantajaa, jos on 

"vähänkin sosiaalinen henkilö” ja osaa verkostoitua omin avuin. Kurkelan (2009, 

269) mukaan Teosto on itse asettanut vuonna 1994 välityselimen, joka "antaa 

suosituksia kustannussopimusten purkukiistoissa." Kurkela on sitä mieltä, että 

sopimusten määräaikaisuus tai purkuoptiot voisivat tehdä sopimuskulttuurista 

reilumpaa. Toisaalta Kurkelan mukaan lyhyet sopimukset eivät ole kustantajan 

kannalta järkeviä, koska kustantaminen on sijoituspohjaista toimintaa ja maksaa 

itsensä tietyissä tapauksissa takaisin vasta hyvin pitkän ajan kuluttua. (Kurkela 

2009, 273) Asiantuntija Lottaliina Pokkinen ei ole puolestaan nähnyt 

vakiosopimuksia luovilla aloilla yleisesti ottaen ollenkaan eikä edes 

kansainvälisessä laulukilpailuformaatissa (Pokkinen 2017, 73). 

Haastatelluista musiikintekijä Olavi Uusivirta, joka kustantaa itse omat 

levynsä, on järjestänyt tekijänoikeustulojen tilityksen mielenkiintoisella tavalla. 

Kustantajan tekijänoikeustulot tilitetään nimittäin Uusivirran omalle yritykselle, 

sillä Uusivirta on tehnyt kustannussopimuksen oman yhtiönsä kanssa. Hän voi 

tulouttaa omaan yhtiöönsä maksimissaan 50 prosenttia Teosto-tuloistaan eli 

kustantajan osuuden. Gramex-maksuja ei tällä hetkellä voi tilittää omalle yhtiölle 

missään tapauksessa. 

Uusivirta ei ole ainoa itse levyjään rahoittava artisti. Teoston Kim Kuusi väittää, 

että levy-yhtiöiden investointihalukkuus ja investointimahdollisuudet ylipäätään 

ovat pienentyneet levymyynnin vähentymisen myötä. Näin myös tuntemattomille 

artisteille on tullut enemmän painetta tuottaa omat äänitteensä itse. Näin 

investointipaine musiikkialalla on ainakin osittain siirtynyt levy-yhtiöiltä 

taiteilijoille. 

Bassoradion Jacob Ehnrooth näkee, että suuret bändit, esimerkiksi Radiohead, 

eivät tarvitse levy-yhtiötä enää ollenkaan. Levy-yhtiöiden rooli on hänen mukaansa 

muuttunut paljon, ja samalla levytyssopimusten kirjo, monimuotoisuus on 

kasvanut. Levy-yhtiöt auttavat artistia siinä, missä se on järkevää. ”Jos artisti osaa 

tehdä jotakin itse, olkoon niin”, Ehnrooth kuvaa. Ehnroothin mukaan artistin piti 

ennen ”suostua kaikkeen” tai sopimusta ei tullut, mutta nykyään tilanne on uusi ja 
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monipuolisempi. Stupido Recordsin Joose Berglundin mukaan ”diilit on menny 

koko ajan sit enemmän tuohon 360- astetta suuntaan”. Levy-yhtiöt kutsuvatkin 

itseään nykyisin musiikkiyhtiöiksi, joiden toiminta on aiempaa 

kokonaisvaltaisempaa. 

Musiikintekijä Markus Nordenstrengin mielestä voi olla montaa mieltä siitä, 

ovatko rojaltiprosentit digimaailmassa reiluja. Hän näkee, että musiikin kulut ovat 

pienentyneet digimaailmassa, joten jotkut artistit ovat pystyneet neuvottelemaan 

itselleen parempia diilejä. Nordenstrengin mukaan esimerkiksi Muusikkojen liitto 

pyrkii ratkaisuun, jossa tekijänoikeustulot jaettaisiin tasan esiintyvän artistin ja 

levy-yhtiön välillä. Nordenstreng arvioi, että jakomalli on tällä hetkellä noin 30–70 

prosenttia levy-yhtiöiden eduksi. Tutkimuskirjallisuudessa asiantuntija Lottaliina 

Lehtisen mukaan (2012, 156) fyysisellä puolella rojalti on perinteisissä 

levytyssopimuksissa 8–20 prosenttia. Digitaalisella puolella äänitteen 

valmistamisen ja jakelun kulurakenne on fyysistä puolta kevyempi, ja tästä syystä 

Lehtisen mukaan digirojaltit ovat yleensä vähintään 20 prosenttia. Rojaltit 

lasketaan yleensä ppd:stä (published price to dealer), joka on äänitteen veroton 

tukkuhinta. Taiteilijoiden kannalta ajateltuna on syytä muistaa, että 

rojaltiprosentista voidaan sopimuksen mukaan tehdä erilaisia vähennyksiä, kuten 

kansivähennys, enkoodausvähennys, musiikkivideovähennys, recoupment ja 

break-even. 

Sopimuksia on kokonaisuutena hankala arvioida luotettavasti, koska 

sopimukset ovat usein salaisia ja ne voivat olla hyvin erilaisia ja kattaa 

musiikkikentän eri toimintoja. Nordenstreng muistuttaa, että levy-yhtiöt 

äänitysteknologian kehityksestä ja hintojen laskusta huolimatta vieläkin maksavat 

usein äänitteiden tuotantokustannukset ja markkinoinnin. Tuotantokustannukset 

voivat nykyään olla yhtä suuret kuin fyysisten levyjen aikaan: 

Että siis toki paljon nykyään tehdään myös pienemmissä pajoissa ja himassa 

levyjä mut ei se oo, ei se edelleenkään muuta sitä että Ricky Tick Big Band ja 

Julkinen Sana, ei sit levyy voi mennä tekeen vaan jonku tyypin himaan, se on 

pakko tehä isossa studiofasiliteetissa. Eli ei ne niinku ne tuotantokustannukse 

muutu, tänä päivänä yhä kalliimpaa markkinointi. 

Esimerkiksi Spotify tilittää oikeudenomistajia koskevat prosentit levy-yhtiölle, 

josta rahat jaetaan sopimuksen mukaan artistin ja levy-yhtiön välillä. 

Nordenstrengin mielestä musiikintekijän ja julkaisijan jakosuhde 20–80 on epäreilu. 

Nordenstreng pitää yleistämistä vaarallisena, sillä kysymys on aina yksittäisistä 

tapauksista. Kaiku Entertainmentin Rafael Elivuo puolestaan ymmärtää 
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levysopimusten prosenttisuhteen, koska levy-yhtiöt investoivat artisteihin ”hirveän 

määrän rahaa”. Hän näkee, että jako-osuutta voi ”justeerata jollain tavalla”, koska 

esimerkiksi Spotify saa koko ajan enemmän lisää premium-käyttäjiä, joiden avulla 

kokonaispotti kasvaa. 

Johtopäätös on, että tutkimuksen tekemisen kannalta ongelmana on 

levytyssopimusten luottamuksellisuus. On hankalaa toteuttaa faktoihin perustuvaa 

luotettavaa analyysia, koska dataa rahanjaosta ei ole saatavilla. Esimerkiksi 

Nordenstreng osoittaa tässä kohtaa bisneksen läpinäkymättömyyttä. Läpinäkyvyys 

olikin haastatteluissa hyvin usein esiin noussut yksittäinen termi. Vaikutelma on, 

että läpinäkyvyyttä niin levytyssopimusten kuin suoratoistopalvelujen 

rahanjakomalleihin kaivattaisiin lisää. Läpinäkyvyyden lisääminen ei koske 

pelkästään sopimuksia, vaan myös musiikkitiedostojen metadataa, jonka 

avaamisen nähdään lisäävän artistien ansaintamahdollisuuksia (ks. luku 6.4.1 

Metadata). Suomalaiset musiikintekijät eivät ole yksin vaatiessaan läpinäkyvyyttä 

musiikkialalle.  Tutkimuskirjallisuudessa esimerkiksi Talking Headsin primus 

motorina tunnettu David Byrne kirjoittaa, että informaatiota tarvitaan sekä levy-

yhtiöiltä että suoratoistopalveluilta, jotta saadaan selville, miten musiikin avulla 

generoitu varallisuus jaetaan eri osapuolten kesken (Byrne 2015).  

Haastatteluissa toinen levytyssopimuksia koskeva usein mainittu seikka oli 

artistien neuvotteluasema sopimuksia tehtäessä. Nordenstreng näkee, että varsinkin 

uusien artistien neuvotteluasema ei ole aina edullinen levy-yhtiön kanssa 

neuvoteltaessa:  

Mä puhun nyt varsinkin aloittelevista artisteista, jotka niinku tulee, niitä 

tavallaan lähestyy joku levy-yhtiö, ja sit se levy-yhtiö aika lailla sanelee, että 

millä ehdoilla se diili tehään. Monesti se diili nykyään automaattisesti oletetaan 

et sä teet, et sä sitoudut siihen firmaan kaikilta osin, ja kyllähän siin sillon 

aletaan puhuun niinku markkina-asemasta, ja joku voi puhua markkina-aseman 

väärinkäytöstäki. 

Tutkimuskirjallisuudessa Mari Wallgrenin mukaan nykyisessä 

toimintaympäristössä korostuu sopimusosaaminen (2014, 133). 

Luovutussopimusten ymmärtäminen, laatiminen ja tulkitseminen vaativat 

ammattitaitoa sekä tekijänoikeusasioista että sopimusoikeudellisista seikoista. 

Wallgrenin mukaan on selvää, että näiden alojen täydellinen hallitseminen ei ole 

varsinkaan aloittelevalle artistille mahdollista. Tämä voi Wallgrenin mukaan johtaa 

yhä räikeämpään epäsuhtaan neuvotteluasemien tasapainossa. Muusikkojen liiton 

Lottaliina Lehtisen mukaan sopimusneuvottelujen vahvempi osapuoli voi 
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harjoittaa ”sanelupolitiikkaa” Suomessa, koska Suomen tekijänoikeuslaki ei säädä 

tekijänoikeuden luovutussopimusten vähimmäisehtoja. Lehtisen 

mukaan ”vahvempi osapuoli voi sanella sopimuksen sisällön”. (Lehtinen 2009, 5) 

Haastatteluissa Muusikkojen liiton Ahti Vänttinen pitää hyvänä ajatuksena sitä, 

että sopimusneuvotteluissa olisivat mukana myös järjestöt, joiden kautta työstä voi 

saada kohtuullisen korvauksen: "Vain harvalla (artistilla) on semmonen 

neuvotteluasema, et ne pystyy saamaan siitä yhteistyöstä sen mikä niille niin 

sanotusti kuuluu.” Yksi haastateltu musiikintekijä näkee, että isot konsernit ovat 

saamassa niskalenkin pienistä tekijöistä, ja pitää varoittavana tekijänä sitä, että 

kolmella ylikansallisella levy-yhtiöllä on yli 90 prosentin markkina-asema 

Suomessa. Bayern Median René Mäkinen toteaa, että neuvotteluasema on uran 

alkuvaiheessa oleville hankala: ”Kuinka moni aloitteleva artisti uskaltaa jättää 

tekemättä sopimuksen, mikä on joiltain osin hänen niinku mahdollisen 

breikkaamisen kannalta turmiollinen?” Manageri Aki Roukala väittää, etteivät 

kaikki artistit edes lue ”hirveesti” levytyssopimuksiaan. Hän pitää tilannetta 

ongelmallisena. 

Musiikintekijä Olavi Uusivirran mukaan musiikintekijöiden tulisi saada 

digirojalteja huomattavasti enemmän kuin fyysisenä aikana, koska tuotanto- ja 

välityskulut ovat laskeneet. Myös Uusivirta näkee, että 50–50-jako olisi hyvä. 

Uusivirta kertoo, että vaikka on huomioitava, että digitaalisen musiikkimaailman 

infrastruktuurin luominen on vienyt rahaa, niin malli on nykyään jo vakiintunut. 

Samalla Uusivirta harmittelee uusien artistien neuvotteluasemaa: "Ellei artistilla oo 

todella hyvä neuvotteluasema, että se voi oikeesti sanoa et okei vittu ei sit tehä 

sopparia.” Asiantuntija Hannu Oskalan mukaan EU:n kilpailulainsäädännön kautta 

saattaisi syntyä mahdollisuuksia parantaa artistin neuvotteluasemaa ja jopa 

vaikuttaa rojaltisopimuksiin. Näin esimerkiksi silloin, jos katsotaan, että suuret 

levy-yhtiöt saavat tuottonsa jotakin muuta kautta.  

IFPI:n Tommi Kyyrä näkee, että vaikka äänitemyynti on vähentynyt, äänite on 

kuitenkin toiminnan keskiössä. Ilman sitä ei ole radiosoittoa eikä keikkoja. Kyyrän 

mukaan artistin olemassaolo alkaa äänitteen julkaisemisesta. Kyyrä lisää, että uusia 

sopimus- ja toimintamalleja on tullut paljon, ja myös hänen mukaansa levy-yhtiöt 

ovat alkaneet kutsumaan itseään musiikkiyhtiöiksi. 360-sopimukset ovat hänen 

mukaansa lisääntyneet huomattavasti, joskin perinteisiä sopimusmalleja kulkee 

näiden rinnalla.  

Musiikkikirjastojen Heikki Poroilan mukaan suorat rahoitusmallit eli 

crowdsourcing-mallit (joukkorahoitus), joissa fanit antavat tekijöille alkupääomaa 

musiikin tekemiseen, tulevat yleistymään: 
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Musiikin harrastajat rakastavat harvoin levy-yhtiöitä, mutta suora yhteys 

artistiin voi olla aivan toinen asia. Tämä prosessi liittynee yleisempäänkin 

"itsensä suoraan myymiseen", joka taas on yhteydessä vakituisten 

työpaikkojen käsitteen rapautumiseen. 

Tekijänoikeuslakiin yritettiin saada muutos kohtuullisen korvauksen osalta 

viimeksi kun tekijänoikeuslakia muutettiin. Tämä jäi Muusikkojen liiton Ahti 

Vänttisen mukaan yritykseksi, sillä tekijänoikeuslakiin vain kirjattiin se, mikä 

oikeustoimilain perusteella oli mahdollista jo aiemmin. 

Tutkimuskirjallisuuden mukaan Saksassa levytyssopimuksissa siirrettävät 

oikeudet on yksilöitävä ja kohtuullinen korvaus on maksettava jokaisesta 

oikeudesta erikseen (Lehtinen 2009, 117). Korvausstandardia ei Saksassakaan ole 

muodostunut, vaikka tämä olisi maan lain mukaan mahdollista, jolloin korvausten 

määritteleminen perustuisi tuomioistuimen kokonaisharkintaan. Saksassa 

kirjailijoiden kustannussopimuksissa tällainen standardi on jo olemassa.  

Lehtisen mielestä Saksan sääntely muistuttaa työehtojärjestelmää. Lehtisen 

(2012, 23) mukaan Suomessa ”musiikkialan sopimusten kohtuullisuutta tai 

kohtuuttomuutta ei juuri ole viety tuomioistuimen tutkittavaksi, vaan mahdolliset 

erimielisyydet on selvitetty neuvottelemalla”. Lehtinen korostaa, että sopimuksista 

neuvoteltaessa tulisi muusikon/musiikintekijän käyttää aina hyväkseen 

ulkopuolisia asiantuntijapalveluita. Levytyssopimuksissa ei ole käytössä 

työehtosopimusta, koska levytyssopimus ei muodosta työsuhdetta artistin ja levy-

yhtiön välille. Studiomuusikoilla työehtosopimus on kuitenkin olemassa. Lehtisen 

(2009, 48) mainitsema ”levytyssopimuksen työoikeudellisen luonteen pohdinta” 

jää tässä asian monimutkaisuuden vuoksi tekemättä. Mainittakoon, että Lehtisen 

mukaan sopimusoikeudellisia periaatteita ovat sopimusvapauden ohella 

sopimusten sitovuus ja lojaliteettiperiaate, mutta myös kohtuusperiaate, joka 

toteutuu muun muassa työlainsäädännössä ja työehtosopimuksissa. Lehtisen 

mukaan Suomessa ei ole yhtään korkeimman oikeuden päätöstä 

tekijänoikeussopimuksista. Näin oikeuskäytännöstä ei saada apua 

levytyssopimusten rojaltiehtojen kohtuullisuuden analyysiin. Lehtisen mukaan 

1970–luvulla on oikeuskirjallisuudessa todettu, että kohtuullistamisinstituutiota 

voisi täydentää esimerkiksi sopimusehtojen sääntely. Lehtisen mukaan tämä 

sääntely ”voisi muistuttaa työoikeuden järjestelmää”. (Lehtinen 2009, 78–9) 

Nordenstreng ja Rinne esittivät selvityksessään (2014, 23), että 

tekijäjärjestöjen kannattaisi miettiä, olisiko luovalle alalle mahdollista 

luoda ”työehtosopimusta muistuttava järjestelmä”. Samalla he pitävät tätä 
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haasteellisena, koska luova talous koostuu ”varsin erilaisista toimialoista ja 

kirjavasta tekijäjoukosta.” (Nordenstreng & Rinne 2014, 23) Mikäli tilanne on 

haastava luovalla alalla yleensä, sitä se on myös musiikkialalla erityisesti uusien 

musiikin digitaalisten tuotantomallien ja jakelutapojen takia, piirteet, jotka tekevät 

sopimuksista yksilöityjä ja tiettyyn tilanteeseen ja tarpeeseen räätälöityjä. Yksi uusi 

vaihtoehto perinteisten tuotanto- ja jakelumallien lisäksi on viime aikoina yhä 

suositummaksi tullut label services -malli. Label services -mallissa äänitteen 

julkaiseva osapuoli voi hankkia levy-yhtiöltä vain tiettyä spesifiä osaamista 

tarvittavia palveluja, kuten musiikin markkinointia, synkronointia ja online- tekijän 

oikeuksien hallinnointia, kuhunkin tilanteeseen sopivasti räätälöitynä. (Muikku 

2017a, 7; Jones 2015) Mallissa musiikintekijä pitää tekijänoikeudet kokonaan 

itsellään eikä luovuta niistä osaa levy-yhtiölle ennakkoa vastaan. Mallin voi katsoa 

sopivan erityisesti niille artisteille, joilla on jo julkaisuja takanaan sekä valmis 

yleisö, jonka tavoittamiseksi ei tarvita aloittelevan tekijän kohdalla usein 

merkittäviä markkinointiponnistuksia (Jones 2015). Johtopäätöksenä voinee esittää, 

että tällaisen hajaannutetun, arvoverkostoon pohjautuvan tuotantomallin kohdalla 

työehtosopimuksen kaltaisen järjestelyn toteuttaminen saattaa osoittautua 

perinteistä mallia haasteellisemmaksi.  

6.1.2 Myynti ja markkinointi  

Analoginen myynti 

Useassa haastattelussa nousi esiin levymyynnin merkitys keikkojen yhteydessä. 

Muusikoiden Liiton Ahti Vänttinen pitää keikkalevymyyntiä keskeisenä fyysisen 

teoksen myyntikanavana. Samoilla linjoilla on MES:n Hannu Saha, joka näkee 

keikkalevymyyntiä tapahtuvan ”käsittämättömän paljon” erityisesti 

omakustannepuolella. Myyntiä edistävät muun muassa festivaalien pop-up-liikkeet. 

Keikkamyynnin merkitystä kuvaa Playgroundin Tom Pannula seuraavalla tavalla:  

Ja se, että mitenkä ne artistit, jotka saa levyjänsä myytyä, niin ne myy niitä itte 

keikoilla. Ja kaikkein parhain juttu niille on se, kun ne pitää keikan, ne menee 

sen jälkeen itse sinne merkkaritiskin taakse, sanoo keikalla että mä oon keikan 

jälkeen sitten ite myymässä siellä kamaa, niin silloin fanitkin tahtoo tulla 

jutteleen sulle samalla ja ehkä ostaakin jonkun tuotteen siinä. 
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Artistin läsnäolo korostuu keikkamyynnin yhteydessä. Pannula antaa esimerkkinä 

nimeämättömän artistin, jonka levyä myytiin yhden kesän aikana kaupoista viisi 

kappaletta ja samalla ajanjaksolla keikkamyyntinä 300 kpl. Keikkamyynti 

muodostaa erittäin huomattavan osan Playgroundin kokonaismyynnistä ja 

on ”kasvamaan päin”. Pannulan mukaan ”kaljapäissään” tehty pieni investointi ja 

artistin tapaaminen voivat olla mukavia muistoja keikasta. Toisaalta Suomen 

Säveltäjien Antti Auvinen toteaa, että klassisella puolella levyjä ei myydä enää 

juuri ollenkaan. Musiikkikirjastojen Heikki Poroila puolestaan pitää 

tavarafetisismiä ”kuolemattomana ihmispiirteenä”, mutta näkee nuorempien 

sukupolvien arvostavan vähemmän esimerkiksi ”CD:n kaltaista reliikkiä”.  

Tilastoa keikkamyynnin osuudesta kokonaismyynnistä en ole tähän 

väitöskirjaan onnistunut hankkimaan. Vaikka uutisvirrassa nostetaan esiin LP:n 

uusi tuleminen, LP:n osuus musiikin kokonaismarkkinoista on erittäin pieni. 

Digitaalinen kappalemyynti 

Musiikin digitaalinen kappalemyynti eli teosten myyminen kuluttajan omalle 

tietokoneelle tiedostona ladattavaksi ja tallennettavaksi (download) ei noussut 

haastatteluissa merkittävään rooliin tämän päivän suomalaisessa 

musiikkibisneksessä. Bassoradion Jacob Ehnrooth pitää koko 

ilmiötä ”välivaiheena” musiikin kuluttamisen historiassa. IFPI:n Tommi Kyyrän 

mukaan latausmyynti ei koskaan Suomessa lähtenyt käyntiin ja on siitäkin vielä 

pienentynyt entisestään. Kyyrän mukaan joku tietty pieni kuluttajasegmentti 

–”hifistit", jotka arvostavat todella laadukasta downloadia– voi vielä kuitenkin olla 

olemassa. 

On huomattava, että Teoston jäsen tarvitsee Teostolta luvan oman musiikkinsa 

myymiseen internetissä (enintään 1000 latausta/80 min, 20 kpl kerralla). Suuri osa 

kyselyyn vastanneista, 30 prosenttia, vastustaa musiikintekijän oman musiikin 

myymistä tekijän omilla internetsivuilla, jos tekijänoikeuskorvauksia ei makseta. 

41 prosenttia kannattaa ajatusta täysin tai jokseenkin ja yli neljäsosa ei ota kantaa. 

Teoston Kim Kuusi ei yllättäen ottanut tähän kysymykseen kantaa. Jollei asia ole 

suurimman tekijänokeusjärjestön edustajan mielestä merkittävä, tästä voinee 

päätellä, että asia on varsin marginaalinen tekijänoikeuskorvausten kokonaisuutta 

ajatellen. 

Haastatteluissa musiikkikirjastojen Heikki Poroila puolestaan ennustaa, että 

musiikintekijöiden suoramyynti tulee voimistumaan ja tämän pitäisi näkyä myös 

tekijänoikeuskorvauksissa. Poroila pitää ”ihan älyttömänä”, että tekijä joutuu 
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ostamaan käyttöoikeuksia omiin teoksiinsa Teostolta. Poroila näkee, että internetin 

mahdollistamat suorat yhteydet artistien ja käyttäjien välillä ”tarkoittavat parhaassa 

tapauksessa sitä, että kaikki musiikintekemisestä saatavissa oleva raha kulkee 

kuluttajalta suoraan artistille.” Tämä vaatisi sen, että kappaleet hankittaisiin tai niitä 

kuunneltaisiin artistin omasta musiikkipalvelusta. Poroilan sanoo, että isot firmat 

käyvät ”julmettua sotaa” ahneiden välikäsien katoamista vastaan ja lisää, että 

vaikka omatoimisuus ja ymmärrys aiheesta on kasvussa, itsenäinen toiminta ei 

kuitenkaan sovi kaikille, vaan tietyt artistit toimivat edelleen yritysten sisällä. 

Tutkimuskirjallisuuden mukaan mielenkiintoinen yksityiskohta on vuonna 

2010 julkaistun Harvard Business Schoolin tutkimuksen väite, jonka mukaan levy-

yhtiöiden tulonmenetyksistä yksi kolmasosa johtui siitä, että digitaalisilla 

markkinoilla ryhdyttiin myymään iTunesin myötä kokonaisten albumien sijaan 

yksittäisiä kappaleita (Levine 2011, 70). Toisaalta Smith ja Telang (2016, 166) 

väittävät edellisen suhteen vastakkaisesti, että sekä levy-yhtiöt että artistit tienaavat 

digitaalisilla sinkuilla jopa enemmän kuin digitaalisilla albumeilla. Jälleen kerran 

olemme musiikkialan tutkimuksessa tilanteessa, jossa tutkimustieto on ristiriitaista. 

Lisätty todellisuus ja virtuaalitodellisuus 

Haastatelluista Bassoradion Jacon Ehnrooth katsoo, että musiikin visuaalisuus on 

lisääntynyt edelleen viime vuosina. Tämä oli lähes ainoa kommentti kaikissa 

haastatteluissa koskien musiikkiteosten yhteyttä visuaaliseen materiaaliin. 

Johtopäätöksenä pidän tulosta yllättävänä, koska sekä lisätty todellisuus (AR) että 

virtuaalitodellisuus (VR) mainitaan hyvin usein keskeisinä tekijöinä musiikkialan 

uusia kuluttamisen tapoja ja teknologioita käsittelevässä alan 

tutkimuskirjallisuudessa (ks. esim. Burgess 2018, Katz 2017). Suomessa 

molempiin aloihin on perehtynyt muun muassa Jari Muikku. Muikun (2017b) 

mukaan VR–sisällöntuotanto elää tällä hetkellä varhaisvaihetta, jossa uusia 

ilmaisukeinoja etsitään usealle eri markkinalle. Markkinoiden arvon ennustetaan 

nousevan 10-kertaiseksi lähivuosina. Suomalaisten VR/AR–yritysten vahvuuksia 

ovat Kallin ja Muikun (2017b, 34) mukaan muun muassa. tekninen ja kaupallinen 

osaaminen. Sen sijaan sisällöntuotantoon keskittyvien yritysten ja 

teknologiayritysten välille kaivattaisiin lisää yhteistyötä.  
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Markkinointi 

Haastatelluista manageri Aki Roukala pitää merkittävänä siirtymää albumien 

promotoinnista yksittäisten kappaleiden promotointiin. Roukalan mukaan 

musiikkibisnes keskittyy nykyisin sinkkuihin, eikä pitkiin artistiuriin panosteta. Jos 

homma ei heti ensimmäisellä julkaisulla toimi, Roukalan mukaan ”näytetään ovea”. 

Roukala lisää, että tämä ”koventaa kilpailua ja musiikkimaailmaa monella tapaa.” 

Myös Music Finlandin Katariina Sorsa katsoo, että teosten kirjoittajien tulee 

panostaa hittisinkkuihin, koska "levybiiseillä ei yksinkertaisesti enää pärjää”. 

Roukalan mukaan levymyynti oli ennen tärkein tulonlähde, mutta nykyään hän ei 

edes pidä sitä ansaintalogiikkana vaan markkinointikeinona, ”käyntikorttina”. 

Myös Suomen Säveltäjien Antti Auvinen sanoo levyjen tehtäväksi työtilaisuuksien 

generoimisen säveltäjille. Levyjä ei siis mainosteta, vaan ne ovat mainoksia. Levyt 

eivät enää Auvisen mukaan poista ”henkilökohtaisen presenssin 

välttämättömyyttä”: 

Että meidän klassinen musiikin ammattilaisten tai tekijöiden on pakko 

adaptoitua siihen vallitsevaan olosuhteeseen, et me ei voida vetäytyä 

norsunluutorniin säveltämään. Vaan on pakko olla aktiivisesti läsnä. 

Yksi markkinoinnin tapa on musiikkialalla edelleen yleinen tapa julkaista 

lehdistötiedote, jossa aloittelevan artistin ilmoitetaan ”saaneen levytyssopimuksen”. 

Johtopäätös on, että tämä on ennen kaikkea vanhanaikainen keino markkinoida 

ennakolta tulevaa julkaisua tai herättää yleisellä tasolla yleisön mielenkiintoa 

artistia kohtaan. Jos kuka tahansa voi tuottaa kotonaan tasoltaan maailmanluokan 

albumin muutaman satasen sijoituksella ja laittaa sen Spotifyhin, 

on ”levytyssopimuksen saaminen” vain tapa sanoa, että yksi kolmesta suuresta 

levy-yhtiöstä on päättänyt panostaa nousevan artistin levyn tuottamiseen ja 

markkinointiin. Käytännössä kyseessä on ennakkomainos. 

Tutkimuskirjallisuudessa Rasmus Fleischer (2009, 94–5) näkee levy-yhtiöiden 

roolin olevan tulevaisuudessa tärkeä nimenomaan markkinoinnin toteuttajana: 

Lyhyesti sanottuna: ilman kallista markkinointia artistin on hyvin vaikea 

kilpailla muiden kanssa suuremman yleisön tavoittelemisesta. Näin 

levysopimus johdattaa myös jatkossa artistin ramppivaloihin, vaikka levy-

yhtiöt muuten näyttäytyvät kaikin tavoin yhä turhemmilta. 

Internet mahdollistaa teosten (ja teosten markkinoinnin) suuntaamisen 

parhaimmillaan maailmanlaajuiselle yleisölle. Haastatelluista esimerkiksi Suomen 
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Säveltäjien Antti Auvisen mukaan taidemusiikki on Suomessa marginaalisessa 

asemassa, mutta ”globaalisti ajatellen marginaali on tavattoman iso ja laaja”. 

Suomalaisia säveltäjiä mahtuu globaaleille markkinoille Auvisen mukaan paljon. 

Auvisen mukaan uusi ansaintalogiikka onkin sellainen, jossa ”toiminta suuntautuu 

automaattisesti koko ihmiskunnan tavoitettavaksi”. Auvinen näkee, että 

mielenkiinnon voi herättää verkossa tehokkaasti. Myös kansainvälisille 

markkiinoille suuntautunut musiikintekijä Kimmo Pohjonen pitää omaa 

asemaansa ”onnellisena”, koska vaikka hän tekee marginaalista musiikkia, hän 

on ”marginaalissa maailmalla”.  

Monet haastatellut (7/30) korostivat musiikin tekemisen tiimiluonnetta, 

yhdessä tekemistä ja yrittämistä. Yleinen käsitys oli, että musiikin kuluttamisen 

virtaviivaistumisesta huolimatta sekä musiikintekijä että esiintyvä artisti tarvitsevat 

ympärilleen ihmisiä, jotka hoitavat muita kuin sisältöön liittyviä asioita. 

Manageri Aki Roukala miettii, että henkilökunta on viime vuosina lisääntynyt 

artistin ympärillä. Hän pitää manageriutta ylipäätään uutena asiana Suomessa. 

Managerin toimenkuvaksi hän kertoo ”artistiuden tukemisen kaikilla tavoilla”. 

Esimerkkinä voidaan mainita sopimusasiat. Roukala näkee, että hyvä manageri 

maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Musiikkikustantajan roolin muutosta 

Roukala puolestaan kuvaa näin: 

Kustantaja ei riitä enää yhtään mihinkään. Kustantajakaan ei enää tee mitään 

muuta ku hallinnoi. Tai totta kai on olemassa aktiivisia kustantajia, erilaisia 

kustantamoja, mutta että kustantajan rooli on paljon mun käsittääkseni 

muuttumassa enemmän niinku hallinnolliseksi. Eli näitä hallinnollisia, 

hallinnolliset elimet lisääntyy koko ajan. 

Roukala näkee, että myös levy-yhtiön rooli on muuttunut enemmän oikeuksia 

hallinnoivaksi kokonaisuudeksi. Hän mainitsee, että erilaisten ulkopuolisten 

promoottorien ja pusherien rooli musiikin myymisessä on kasvanut merkittävästi 

erityisesti internetin monikanavaisuuden vaikutuksesta. Keikkajärjestäjä Ilpo 

Sulkala näkee, että hän vaikuttaa yhteistyössä agenttien ja artistien itsensä kanssa 

siihen, että uusia tähtiä syntyy suuremmille estradeille. 

Bassoradion Jacob Ehnrooth kertoo, että harvoissa ihmisissä yhdistyy 

taiteellinen luovuus ja kyky myydä syntynyttä teosta. (Sama pätee Jiri 

Koivuniemen mukaan myös peliteollisuuteen.) Ehnrooth analysoi: 

Poikkeuksia on, mutta harva ihminen on niin nero, että se pystyy nää kaikki 

nää osa-alueet hoitaan. Et siinä on tietenkin yks se luovuus, biisien 
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kirjoittaminen ja näin ja soittaminen, ja sit on tuotanto, on designii, on 

markkinointii, on aika paljon, jossain vaiheessa tulee lakihommat, pitää tehdä 

sopimuksia ja eri tahojen kanssa pitää osata lakipykälät ja näin. 

Ehnrothin mukaan on teoriassa mahdollista, että yksilö voi tehdä musiikkia ja 

laittaa sen suoraan myyntiin. Mutta siihen, miten kyseinen musiikki löydetään ja 

miten siitä saadut tuotot kerätään, vaaditaan yhteistyökumppaneita. Samaa mieltä 

asiasta on Finnish Startupsien Jiri Koivuniemi, jonka kokemuksen mukaan luovien 

ihmisten markkinointitaidot eivät yleensä ole kovin hyvät. 

Music Finlandin Katariina Sorsa näkee yhteistyön laajempana ilmiönä, koko 

suomalaista musiikkiteollisuutta koskevana asiana. Sorsa hakee esimerkin 

Ruotsista, jossa aktiivinen musiikkivienti on poikinut mahdollisuuksia uusille 

artisteille: 

Kysymys ei ole ainoastaan siitä, että rahat tulee Suomeen, vaan se että sillon 

se menestys palaa tänne kotiin, niin se elvyttää koko kenttää, ja sit se jakautuu 

laajemmalle. Ja sit siitä tulee sellanen Ruotsi-efekti, et ku ruotsalaiset on aina 

tehny yhdessä musiikkivientiä, ja yhdessä on nostanut toisia oman 

menestyksensä myötä. 

Teoston Kim Kuusi väittää, että julkisuuden saavuttaminen on nykyään 

vaikeampaa, koska teosten tuottaminen ja julkaiseminen on helpompaa. Tarjontaa 

on enemmän ja kilpailu huomiosta kovempaa kuin aiemmin. Kuusen mukaan 

valtakielillä musiikin tekeminen voisi toimia yhtenä ansaintalogiikkana uusille 

artisteille, ”koska pienet kielialueet tulee jäämään näis globaaleissa medioissa 

jatkuvasti niinku enemmän ja enemmän marginaaliin”. 

Kuusesta poiketen Universal Records Finlandin Kimmo Valtanen pitää suomen 

kieltä hyvänä erottautumiskeinona. Valtanen painottaa, että myynnillä ja 

markkinoinnilla on merkittävä arvo teosten tunnetuksi tulemisessa. Valtasen 

mukaan markkinoinnissa olennaista on, että saadaan ”aitoa kuuntelua aikaiseksi”. 

Biisejä pitää markkinoida oikealle kohderyhmälle. Tärkeää ei ole enää se, että 

fyysinen levy saadaan myytyä, vaan kuuntelijoiden pitää myös kuunnella 

kappaleita suoratoistopalveluissa. 

Myös musiikintekijä Markus Nordenstreng näkee, että suomi kielenä on 

pikemminkin mahdollistava kuin rajoittava piirre musiikkimarkkinoilla. 

Nordenstrengin mukaan Suomessa kuunnellaan kansainvälisesti ajatellen paljon 

kotimaista musiikkia. Pekka Sipilä puolestaan kertoo, että online-maailmassa 

kotimaisen musiikin osuus kaikesta kuunnellusta musiikista on pienempi kuin 
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vaikka radiossa, ja pitää tätä kehitystä huolestuttavana. Universal Musicin Kimmo 

Valtasen mukaan Spotifyhin tulee päivittäin 20 000 uutta musiikkikappaletta. 

Näistä suurin osa on ulkomaisia, mikä osaltaan kääntää Spotifyssa kuuntelua koko 

ajan ulkomaisen musiikin eduksi. 

Tutkimuskirjallisuudessa Smithin ja Telangin (2016, 164) esittämää, big dataa 

hyödyntävää markkinointimallia voisi mahdollisesti soveltaa myös musiikkialalla. 

Siinä dataa käytetään markkinoinnin apuvälineenä neljällä osa-alueella, jotka ovat 

tuote, paikka, hinta ja promootio. En kuitenkaan esittele mallia tässä tämän 

tarkemmin. 

OKM:n ”Luova talous ja aineettoman arvon luominen kasvun kärjiksi” -

raportissa (2017, 34) välittäjäportaan vahvistaminen nähdään puolestaan tärkeäksi 

osaksi luovien alojen viennin ja kansainvälistymisen edistämistä. Parannuksena 

nykytilanteseen raportti näkee, että agentti- ja manageritoiminta 

hyväksyttäisiin ”Business Finlandin ja maakuntien kasvupalveluiden tukien ja 

palveluiden käyttäjiksi”. Johtopäätöksenä voi esittää, että agentit ja managerit ovat 

yhä olennaisemmassa osassa erityisesti kulttuuriviennin saralla. Entinen 

toimintamalli, jossa suomalainen musiikintekijä/muusikko pärjää yksin ja 

itsekseen, lienee näin väistymässä erityisesti ulkomaille kohdistuvan viennin 

suhteen. 

6.1.3 Uudet säveltämisen tavat  

Haastateltu manageri Aki Roukala näkee, että tuottajien rooli on noussut 

keskeiseksi teosten tekemisessä. Hänen mukaansa ”tuottaja tekee biisit” ja bändin 

tilalle on noussut kolmikanta tuottaja-musiikintekijä-esittäjä. Roukalan mielestä ei 

ole enää yksioikoista, että on olemassa bändi, joka tekee itselleen biisejä, joita sitten 

esittää ja levyttää. Roukalan mukaan feattaaminen on yleinen tapa saada 

tunnettuutta ja se voi jopa nostaa marginaaliartisteja valtavirtaan. Teoston Kim 

Kuusi puolestaan pitää yleisellä tasolla verkottumista ulkomaisten tekijöiden 

kanssa tärkeänä. Tämä ei Kuusen mukaan päde pelkästään musiikintekijöihin vaan 

myös muihin tekemisen osapuoliin, kuten muusikoihin. 

Seikkaperäisempään esitykseen uudesta teosten tekemisen mallista ryhtyi 

haastateltavista Kaiku Entertainmentin Rafael Elivuo, jonka mukaan tuottaja 

on ”selvästi vahvimmilla tässä ansaintalogiikassa”. Elivuon mukaan teokset 

tehdään nykyään käsityönä suoraan esiintyvän artistin kanssa: 
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Ja sit se tehdään ihan käsityönä sille artistille, siinä tilanteessa, eli nykyään se 

menee tosi harvoin silleen et joku nysvää jossain kellarissa jonkun biisin, ja sit 

se jotenkin maagisesti päätyy Kaija K:n seuraavaksi menestyssinkuksi. (—) 

Sillon se biisi saadaan myytyä suoraan ikäänkuin artistille, se diggaa siitä, se 

pystytään suoraan siinä kokeilemaan, aha, että nyt vaikka Kaija Koo, et kun se 

laulaa nyt nuo sanat, niin miltä se kuulostaa, ahaa, se ei kuulostakaan ihan 

oikeelta, muutetaan tätä, okei no nyt se toimii, nyt Kaija Koo pystyy 

uskottavasti vetämään sen. 

Kappaleen tekemisen prosessin osanottajat vaihtelevat tilanteen mukaan. Paikalla 

voivat olla esimerkiksi tuottaja (tracker), artisti, artistin tiimi ja A&R sekä 

sanoittaja ja säveltäjä (topliner). Kombinaatioita voi olla monia erilaisia ja roolit 

voivat olla ja ovat usein päällekkäisiä: topliner voi toimia myös sanoittajana, 

tuottaja säveltäjänä jne. Kappale räätälöidään paikan päällä mukana olevalle 

artistille. Tässä prosessissa kaikki asianosaiset voivat keskittyä omiin 

vahvuusalueisiinsa. Tutkimuskirjallisuudessa Samuli Laiho nimittää ”Topliner”- 

romaanissaan kyseistä prosessia ”teolliseksi muotoiluksi” (Laiho 2017).  

Haastattelussa Kaiku Entertainmentin Rafael Elivuo pitää vanhana mallina sitä, 

että sävellettiin biisejä ja lähdettiin kauppaamaan niitä 

musiikkikustantajille ”salkku kädessä”. Kustantaminen on Elivuon mukaan tänä 

päivänä interaktiivista toimintaa.  

Elivuo keksii musiikkiialan ansaintalogiikkoja kuvatakseen esimerkin, jossa 

tuottaja-säveltäjä ja sanoittaja tekevät kappaleen ja jakavat sen tekijänoikeudet 

puoliksi. Elivuo näkee, että jo teoksen syntymisen aikana on tärkeää päättää jako-

osuuksista. Esiintyvä artisti on mukana sävellysvaiheessa ja hyväksyy kappaleen, 

jolloin artistin levy-yhtiön ostaa sen tuottajalta: 

Ja siitä tämä tuottaja saa heti kertakorvauksen. Ja nää kertakorvaukset, jos 

tuottajalla on useita vuoden mittaan, niin sehän on sit ihan merkittävä osa 

niinku tuottajan elantoa. (—) Se menee kertakorvauksella se träkki, se mitä hän 

on koodannu siinä, tehny sinne, basso, rummut ja synat ja äänittäny laulut, siitä 

syntyy siis tuotanto, se minkä sä kuulet, niin se myydään levy-yhtiölle. 

Elivuon mukaan tuottaja yleensä myös miksaa kappaleen, mutta masterointi jää 

levy-yhtiön budjettiin. Oleellista on, että tässä vaiheessa kukaan ei ole vielä 

ansainnut mitään paitsi tuottaja kertakorvauksensa. Elivuo kuljettaa 

esimerkkitapauksensa Spotify-hitiksi, joka saa palvelussa miljoona soittokertaa. 

Rahaa tulee tästä levy-yhtiöön sisään Elivuon arvion mukaan noin 4000 euroa. 
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Tästä summasta levy-yhtiö saa 88-89 prosenttia, loput 11 tai 12 prosenttia jäävät 

tekijöille eli esimerkkitapauksessa tuottaja-säveltäjälle ja sanoittajalle (jotka 

jakavat osuutensa tasan).  

Mikä on Elivuon tarinan opetus tai johtopäätös? Tuottajan roolin korostuminen. 

Myydyt kappaleet eli trackit ovat kertakorvauksen kautta varmaa tuloa tuottajan 

tilille. Toki tuottajan on ensin pystyttävä vakuuttamaan levy-yhtiö siitä, että hänen 

kappaleitaan kannattaa ostaa. Sanoittajalle ja säveltäjälle kertakorvausta ei tule, 

eikä varmaa tuloa näin ollen ole. 

Yksi uusi tekemisen tapa on viime vuosina yleistynyt ilmiö biisileirit, joiden 

kautta suosioon on noussut esimerkiksi suomalaistähti Alma. Haastatelluista Kaiku 

Entertainmentin Rafael Elivuon kokemuksen mukaan biisileireillä toimitaan 

yleensä parin kolmen hengen tiimeissä.  Teoston Kim Kuusi puolestaan kertoo, että 

suomalaiset kustantajat järjestävät biisileirejä ”tosi paljon” ja ne toimivat myös 

hyvänä verkostoitumisympäristönä. Johtopäätös on, että biisileirit voidaan nähdä 

yhtenä esimerkkinä ja uutena muotona levy-yhtiöiden A&R (artist and repertoire)- 

toiminnasta. A&R kokonaisuutena mainittiin haastatteluissa yllättävän harvoin, 

vaikka se on keskeinen osa musiikkiyhtiöiden kilpailuedun ja lisäarvon 

tuottamisessa. Tutkimuskirjallisuuden perusteella uusien artistien löytämisen 

ohella ja jälkeen A&R- toiminta voi keskittyä muun muassa artistiurien 

kehittämiseen (McDonald 2018).    

Ainoana haastateltavana keikkajärjestäjä Ilpo Sulkala mainitsi teknologian 

kehittymisen vaikutuksen teosten tekemiseen Elivuon esimerkille käänteisesti eli 

yhden henkilön mahdollisuutena hoitaa yksin koko prosessi alusta loppuun. Uudet 

musiikkivälineet suhteellisen alhaisine hintoineen tarjoavat Sulkalan mukaan 

lahjakkaalle henkilölle mahdollisuuden tehdä kaiken musiikin tekemiseen liittyvän 

työn itse. 

6.2 Elävä musiikki  

Yli puolet haastateltavista nosti esiin keikkailun yhtenä tärkeänä 

ansaintalogiikkana. Tämä koski yllättäen myös musiikintekijöitä esiintyvien 

artistien lisäksi. Keikkailun merkitys korostuu, koska äänitemyynti on romahtanut. 

Keikkajärjestäjä Ilpo Sulkalan mukaan vähentynyt levymyynti on vaikuttanut 

keikkapalkkioihin, jotka ”ovat nousseet valtavasti”: 

Onneksi ei tarvi itse olla hirveesti kansainvälisten artistien kanssa tekemisissä, 

että ne on menny ihan poskettomuuksiin ne liksat. Ja tottakai se johtuu siitä, 
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että kun ei enää tulovirtaa oo levymyynnistä niin paljon, niin se livejuttu on 

sitten ainoa paikka, mistä sitä fyrkkaa oikeestaan tulee.  

Sulkala näkee lippujen hintojen nousun olevan kuitenkin rajallista: 

Kyllä mää sillä lailla ihmettelen, että mihin asti tässä niinku kärsii mennä, että 

ihmisillä loppuu se halu maksaa. Että jossain vaiheessa tulee seinä vastaan, että 

mikä on se taso, mutta vielähän nuo on maksanu. Kyllä mää oon yrittänyt 

noissa omissa tapahtumissa pitää se niinkun kohtuullisena sen ja yrittänyt 

selittää, että jotta olisi jatkumoa ja jotta näitä voisi tehdä tulevaisuudessakin, 

niin pitää olla niinkun järkevä taso sille, että ei ne voi olla han mahdottomia ne 

lippujenkaan hinnat. Ihmiset lopettaa ostamasta. 

Sulkala laskee, että Suomessa on kerralla noin 30 artistia, jotka vetävät ihmisiä 

keikkapaikoille ja joilla on ”kovat keikkapalkkiot”. Sulkala valittelee Suomen 

nuorta populäärikulttuuria ja sitä, ettei Suomessa ole yleisöä ja ”kulttuurista taustaa” 

pienempien bändien huomioimiseksi. Suomalaiset haluavat Sulkalan mukaan 

nähdä vain suuria tähtiä. Sulkalan mukaan tiettyihin yksittäisiin ohjelmiin 

keskittynyt mediahuomio, esimerkkinä ”Vain Elämää”, ”ruokkii sitä, että ihmiset 

käy kattoon vain ne muutaman kymmenen artistin keikat”. Sulkalan mukaan 

tilanne oli 1980–1990-luvuilla parempi, vaikka tarjontaa oli 

vähemmän. ”Kulttuurinen tutkimusmatkailu” on Sulkalan mukaan yksinkertaisesti 

vähentynyt: 

Se on sellaista kulttuurista köyhyyttä. Mutta minkäs minä sille teen, että me 

yritetään järjestää tilaisuuksia, kun me ei mitään apuja mistään saada, ja 

liiketaloudellisin periaattein toimitaan, niin me yritetään saada sellasia artisteja, 

että sitä jengiä riittää sen verran, että me saadaan kulut maksettua ja jonkin 

verran siitä työstä jäis itsellekin. 

Sulkala esitti haastattelussa mielenkiintoisen ja uniikin ehdotuksen elävän musiikin 

tilanteen parantamiseksi Suomessa. Tätä käsitellään enemmän luvussa 6.5.1 

(Apurahat). 

Onko Sulkalan mainitsema lippujen hintojen nousu sitten todellisuutta? 

Haastateltavat olivat asiasta montaa eri mieltä. Bassoradion Jacob Ehnroothin 

käsitys on, että live-puolella tulot ovat yleisesti ottaen kasvaneet. Stupido 

Recordsin Joose Berglundin hahmotus on, että keikkojen hinnat ovat pikemminkin 

laskussa kuin nousussa. Berglund huomioi, että suosituimmat yhtyeet saavat 

edelleen hyviä keikkapalkkioita, mutta että ”indiebändin rahakakku ei ole ainakaan 
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kasvanut”. Playgroundin Tom Pannulan mielestä keikat ovat tärkeitä, mutta hän 

pitää karuna sitä, että jos bändi on liian pieni, ei keikkaliksat ”riitä edes 

bensarahoiksi”. MES:n Hannu Saha puolestaan pitää keikkapalkkioita ”pieninä” 

ja ”säälittävinä”. Sahan mukaan markkinat kuitenkin määräävät palkkion, eikä 

asialle ole hänen mukaansa juuri mitään tehtävissä.  

EFFI:n Timo Karjalainen pitää keikkailua muusikon pääasiallisena 

ansaintalogiikkana, ja levymyyntiä lähinnä levy-yhtiön tulonlähteenä. Myös 

Muusikkojen liiton Ahti Vänttinen on sitä mieltä, että esiintyville artisteille eivät 

levynmyynti- ja striimaustulot merkitse kovin paljoa. Artistit hakevat elantonsa 

Vänttisen mukaan selkeästi live-puolelta. Vänttisen mukaan Suomessakin on ”aika 

iso joukko” taiteilijoita, jotka eivät näy soittolistoilla mutta elävät keikkapalkkioilla. 

Manageri Aki Roukala pitää sitä, että artistit saavat rahansa live-puolelta, ”paluuna 

juurille”. Bassoradion René Mäkinen mielestä ennen kiertueille lähdettiin 

promoamaan uutta levyä, kun nykyään sinne lähdetään ”hakemaan rahaa”. 

Musiikintekijä Pasi Siitonen sanoo keikkailun olevan hänelle päätulonlähde. 

Samaa vakuuttaa musiikintekijöistä myös Samy Elbanna. Suomen Säveltäjien 

Antti Auvinen sanoo, että taidemusiikkipuolella live-esiintymiset ovat 

huomattavasti suuremmassa roolissa kuin populäärimusiikin puolella, jossa 

äänitteiden myynnissä on isommat volyymit ja jossa liikkuu verrattain paljon rahaa. 

Keikalla esitettävistä kappaleista kuitenkin maksetaan myös Teosto-maksu, 

jonka suuruus riippuu muun muassa esityspaikan koosta. Esiintyvät artistit 

ilmoittavat Teostolle, mitä kappaleita ovat soittaneet, ja Teosto jakaa 

musiikintekijöille keräämänsä maksut. Juuri tällä tavalla myös musiikintekijät 

pääsevät osallisiksi elävän musiikin tulonjaosta Suomessa. Universal Music 

Finlandin Kimmo Valtasen mukaan esiintymiskorvausten kautta saadut 

sävellyspalkkiot voivat olla ”melkoisia” jopa Suomessa.  

Tulojen laskeminen keikkailun varaan on ongelmallinen musiikintekijälle, 

varsinkin, jos hän itse ei joko osaa tai halua keikkailla. Johtopäätös on, että 

tällaiselle tekijälle maailma, jossa levy on vain mainos, on surkea paikka: ainoat 

tulot tulevat keikoista maksettavista tekijänoikeuspalkkioista. Elävän musiikin 

tuloihin teosten säveltäjä voi vaikuttaa yleensä vain välillisesti.  

Esiintyvän artistin kannalta ongelmaksi muodostuvat esiintymiset, joita 

esiintymisten järjestäjät pitävät esittäjille hyvänä promootiona. Tällöin saatetaan 

kohdata tilanne, jossa äänitteiden katsotaan promotoivan keikkoja ja keikkojen 

katsotaan promotoivan äänitteitä. Haastatelluista Muusikkojen liiton Ahti 

Vänttinen kiteyttää ilmaisen promootion, jossa tekijät pyydetään paikalle ilman 

palkkaa, seuraavasti: 
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Kaikesta vaan sanotaan, että tää on tosi hyvä promoo, täst voi poikii jotain. 

Tulkaa nyt tekeen ilmaseksi, se voi poikii jotain. Ja mitä tää nyt sit niinku 

poikis? Näitä samoja? 

6.3 Tekijänoikeuskorvaukset  

6.3.1 Kollektiivihallinnointi  

Haastatelluista asiantuntija Herkko Hietanen pitää suomalaisia järjestöjä tekijöiden 

kannalta hyvinä. Hietanen näkee, että tekijänoikeusjärjestöillä on Suomessa 

määräävä markkina-asema ja kartelli, mutta pitää tätä kannatettavana ja 

tarkoitustaan palvelevana ja oikeudenhaltijajärjestöjä ylipäätään tarpeellisina, 

välttämättöminä ja toimivina. 

Väite siitä, että tekijänoikeusjärjestöillä on määräävä markkina-asema tai jopa 

monopoli, nousi haastatteluissa esiin toistuvasti. Yli puolet kyselyn vastaajista ei 

kuitenkaan pitänyt tekijänoikeusjärjestöjen markkina-asemaa vääristävänä vapaan 

kilpailun kannalta. Toisaalta yli kolmasosa vastaajista piti tilannetta ongelmallisena. 

Kollektiivihallinnoinnin lakkauttamista kokonaan kannatti kyselyssä (jokseenkin 

samaa mieltä) vain EFFI ry:n Timo Karjalainen ja Keskustan Marisanna Jarva. 

Täysin samaa mieltä tästä väitteestä ei ollut kukaan vastaajista. Kolme neljästä 

kyselyyn vastanneesta piti kollektiivihallinointia tarpeellisena. Näin yleistilannetta 

kommentoi Piraattipuolueen Ahto Apajalahti:  

Kollektiivihallinnoinnin ongelmana on kansallisten tekijänoikeusjärjestöjen 

perinteisesti monopolistinen asema. Sopimuslisenssijärjestelyt puolestaan 

tehdään alan isoimpien järjestöjen ja yritysten ehdoilla. 

Tutkimuskirjallisuuden perusteella on muistettava, että Teoston monopoli ei 

pohjaudu lakiin, vaan toisen kilpailevan tekijänoikeusjärjestön perustaminen tai 

rantautuminen Suomeen on täysin mahdollista. Haastatelluista 

Musiikkikustantajien Pekka Sipilä pitää kätevänä sitä, että tekijänoikeusjärjestöjä 

on Suomessa vain yksi per edustettava ryhmä. Musiikkikirjastojen Heikki Poroila 

puolestaan näkee, että kollektiivisilla järjestelyillä on paljon etuja, mutta 

huomauttaa, että ”täydellinen monopoli johtaa harvoin tehokkuuteen”. Poroila ei 

ehdota uutta mallia tilalle mutta ennustaa, että EU:n vaikutuksesta Suomen 

järjestelmä tulee muuttumaan.  
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EFFI ry:n Timo Karjalainen katsoo, että ”keräysjärjestelmän tulisi olla 

läpinäkyvä ja kustannustehokas”, ja lisää, että ”kilpailu on yksi tapa tuottaa 

tehokkuuspainetta.” Levytyssopimusten lisäksi läpinäkyvyys nousi esille myös 

tekijänoikeuskorvausten jakamisen yhteydessä. Kyselyssä tekijänoikeuskorvausten 

läpinäkyvyyden lisäämistä kannatti yli kaksi kolmasosaa vastaajista. Noin 

viidesosa ei ottanut asiaan kantaa. 

Manageri Aki Roukala väittää musiikkikentällä liikkuvan soraääniä, joissa 

Teostoa pidetään ”itsevaltiaana”. Roukala peräänkuuluttaa Teoston 

toimintalogiikan avaamista ja sen korostamista, että järjestö on palvelusuhteessa 

artisteihin (tarkemmin musiikintekijöihin). Roukala kannattaa järjestöjen 

kilpailutusta, jotta monopoleja ei pääsisi muodostumaan tai jotta Teoston nykyinen 

monopoli ei ”muodostu vaaralliseksi”. EFFI ry:n Timo Karjalaisen 

mukaan ”kiveen hakatussa monopolissa on semmoinen vähän ikävä puoli, että 

niistä tuppaa tulemaan semmosia byrokraattisia möhkäfantteja, sitten kun ei oo 

minkäänlaista insentiiviä siihen, että sen toiminnan pitäis olla tehokasta”. 

Karjalaisen mukaan oman toiminnan järjestämiseen käytetty osuus voi kasvaa 

suhteettoman suureksi, jos kilpailua ei ole: 

Sillon siitä alkaa vähän hämärtymään se toiminnan oikeutus, että ihmisiä siis 

kiusataan ja verotetaan siitä syystä, että voidaan maksaa palkkaa jollekin, joka 

tekee sitä kiusaamista ja verottamista ja se ei mee mihinkään sen 

hyödyllisempään. (—) Siinä mielessä joku tämmönen tuota 

markkinataloushenkinen elementti vois olla hyvä siinä. 

Toisaalta Karjalainen on kohdannut myös ”raatokapitalistisessa hengessä tehtyjä 

kilpailutuksia”, jotka eivät ole toimineet. Hän pitää tekijänoikeusjärjestöjen 

suhteen ”markkinatalouselementtiä” hyvänä ideana. Samalla Karjalainen toivoo, 

ettei oikeuksien fragmentoitumista tapahtuisi, vaan järjestelmän tulisi toimia 

saumattomasti. 

Asiantuntija Hannu Oskalan mukaan monopoleilla on aina ulkoishaittoja ja 

ulkoishyötyjä. Hän pitää kollektiivihallinnoinnin kilpailutuksesta saatavia hyötyjä 

kohtuullisen pieninä ainakin Suomen tasolla. Tekijänoikeusjärjestöjen rojaltien 

keräämistä Oskala pitää osittain liian pitkälle vietynä. Musiikkituottajien Antti 

Kotilainen kommentoi, että Kilpailuvirasto valvoo myös tekijänoikeusjärjestöjä 

silloin, kun määräävää markkina-asemaa käytetään väärin. Tätä asiaa on käsitelty 

jo aiemmin luvussa 2.1.9 (Kollektiivihallinnointi). 

Kyselyssä tekijänoikeuskorvausten kilpailuttamista kannatti 43 prosenttia 

kyselyyn vastanneista. Toisaalta vain yksi vastaaja oli täysin samaa mieltä siitä, että 
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kilpailutus olisi hyvä asia. Neljäsosa vastaajista ei ottanut kantaa ja loput 

vastustivat kilpailutusta. Teoston Kim Kuusen mukaan ”oikeudenomistajat 

kilpailuttavat tekijänoikeusjärjestöjä jo nyt ja tulevaisuudessa yhä enemmän.” 

Myös Pekka Sipilä painottaa, että kilpailu toimii jo ja tekijällä/taiteilijalla on 

mahdollisuus antaa keruuoikeus valitsemalleen taholle tai hoitaa se itse. Saksan 

markkinoille musiikkia säveltävä tekijä voi Teoston sijaan liittyä esimerkiksi 

paikalliseen GEMAan. Musiikkituottajien Antti Kotilainen katsoo, että 

musiikintekijän pitää pystyä valitsemaan itselleen tehokkain ja paras järjestö.  

Haastatteluissa Music Finlandin Katariina Sorsa näkee, että aivovienti ja IP:n 

karkaaminen Suomesta ulkomaille on estämisen arvoinen asia. Sorsan mukaan 

tulojen kotiutuminen Suomeen on kannatettavaa, mutta hän ymmärtää myös niitä 

artisteja, joiden markkinat ovat ulkomailla ja jotka tästä syystä ovat ulkomaisten 

tekijänoikeusjärjestöjen asiakkaita:  

Sillon kun ne tulot on sillä markkinalla, niin tottakai se on helpompi olla siellä 

GEMAssa, kun ne tuloutuu sit nopeemmin ja se on tarkempi, siinä on tavallaan 

vähemmän riskiä siitä, että jotain informaatiota menee jostain välistä ohi. 

Tapausesimerkkinä voidaan pitää Lost Societya, jonka päämies Samy Elbanna 

kertoo tarinan siitä, miten yhtye päätyi saksalaisen tekijänoikeusjärjestö GEMAn 

asiakkaaksi: 

Siinä vaiheessa kun me signattiin Nuclear Blastille, se oli heti ennen eka levyn 

tekoo, niin sitten tavallaan he painoivat meidät siihen, et tehkää nyt tää GEMA, 

et se on tavallaan heille helpompaa ja tälleen. (—) Koska se on siis saksalainen 

levy-yhtiö, niin tota et se on vaan sit niille ollu iisimpää. Et mä en tiedä mitään 

tarkkaa, et ei siinä varmaan ollu mitään niinku poliittista merkitystä tai mitään, 

mut ne vaan sano et mites kun ois tää GEMA, et menkää nyt sinne, no sit me 

mentiin sinne. 

Musiikintekijä Pasi Siitonen puolestaan pelkää, että ”Teoston toimintojen 

kilpailuttaminen johtaisi tekijöiden saamien korvausten pienenemiseen”. Siitosen 

mukaan vapaat markkinat ”löytävät yleensä keinon kyykyttää alkutuottajaa”, eikä 

tekijänoikeuksien hallinnoinnista tulisi hänen mukaansa tehdä bisnestä. 

Musiikintekijä Olavi Uusivirta pitää Teostoa tariffeiltaan kilpailukykyisenä, mutta 

muistuttaa, että kyseessä on voittoa tavoittelematon järjestö, jossa tehokkuus on 

tärkeää, mutta ei ”kaikki kaikessa”. Uusivirta näkee, että Teoston tarjoamat palvelut 

ovat hyviä ja halukkuutta uudistumiseen muuttuvassa maailmassa on olemassa. 
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Teoston Kim Kuusi ajattelee, että ”oikeusmassan pirstaloituminen" 

hankaloittaisi musiikin välitysportaan ja samalla oikeudenomistajien elinkeinon 

harjoittamista kohtuuttomasti. Kuusen mukaan samoin vaikuttaisi 

sopimuslisenssijärjestelystä luopuminen. Tekijänoikeusjärjestöjen kilpailutus 

johtaisi sekä tekijän ja käyttäjän kannalta sekavaan kokonaisuuteen. Kuusi viittaa 

tilanteeseen, jossa jokaisesta teoksesta tulisi lähteä neuvottelemaan erikseen, löytää 

tekijät ja/tai heidän asianhoitajansa sekä sopia hinnat. Kuusen mukaan yhä 

useammat kollektiivihallinnointia koskevat asiat tulevat olemaan kilpailtuja. 

Kuusen mukaan online-markkinoilla suuret kustantajat ovat jo ryhtyneet 

harjoittamaan suoralisensointia: 

Ne lisensoi suoraan isoimmille globaaleille striimauspalveluille nää oikeutensa. 

Käytännössä teettävät back-officetyön eli tavallaan sen rahan jakamisen ja 

kohdentamisen sitten ehkä niinku tekijänoikeusjärjestöillä. Mutta tää on 

tavallaan tämmönen skene joka tulossa ja yleistymässä ja mikä yleistyy koko 

aika. Elikkä tavallaan joku sano että koko tää järjestelmä on tavallaan rikki 

tällä hetkellä. 

Kuusen mukaan oikeudet tullaan tulevaisuudessa yhä enemmän segmentoimaan, 

mikä tarkoittaa sitä, että tekijä voi antaa tietyt oikeudet, kuten radiosoitto-oikeudet, 

yhdelle järjestölle/yritykselle ja muut oikeudet, kuten striimausoikeudet, toiselle 

järjestölle/yritykselle. Kuusen mukaan tällä hetkellä tiettyjen suomalaisten 

tekijöiden amerikkalaiset oikeudet ovat paikallisen tekijänoikeusjärjestön ja 

eurooppalaiset oikeudet jonkun toisen hallinnassa. Hän pitää kenttää varsin 

kirjavana. Teoston myyntivalttina hän pitää tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä sekä 

tekijöihin että kustantajiin päin. 

Piraattipuolueen Ahto Apajalahden mukaan "kollektiivihallinnointi ja 

sopimuslisenssit mahdollistavat sen, että teoksien käyttöoikeuksista pystyy edes 

jokseenkin järkevästi sopimaan nykyisen tekijänoikeusjärjestelmän puitteissa”. 

Toisaalta Apajalahti ajattelee, että sopimuslisenssijärjestely rajoittaa uusien 

toimijoiden pääsyä markkinoille. Finnish Music Startupsien Jiri Koivuniemi 

puolestaan miettii, että itsehallinnoinnin kasvaminen ei ”isommassa mittakaavassa” 

ole hyvä asia, koska ”monet tekijät eivät tunne asioita ja lakiviidakkoa”. Hän 

kehittäisi mieluummin jo olemassa olevaa systeemiä.  

Myös Muusikkojen liiton Ahti Vänttisen mukaan kollektiivihallinnoinnin 

vapauttamisen tarkoituksena on kilpailun lisääminen, mikä tehostaa järjestöjen 

toimintaa. Vänttinen spekuloi, voisiko kuitenkin käydä niin, että tietyt 

tekijänoikeusjärjestöt haalivat tuotteliaimmat artistit omiin nimiinsä, koska 
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pystyvät kilpailemaan pienemmällä kuluprosentilla. Paikalliset artistit jäisivät 

sitten kansallisten järjestöjen asiakkaiksi. Vänttisen mukaan olisi mahdollista, että 

joku poimisi menestyjät, ja toisille jäisivät vain kulut maksettaviksi. 

Suomen Musiikintekijät ry:n Aku Toivonen on huolissaan yhteishallinnoinnin 

rapautumisesta. Toivonen näkee, että musiikkikustantajat pyrkivät irroittamaan 

Teoston toiminnasta osa-alueita itselleen itsehallinnoinnin nimissä. Toivosen 

mukaan tämä heikentää musiikintekijöiden neuvotteluasemaa. Esimerkkinä 

Toivonen tarjoaa elokuvasäveltämisen muuttumisen itsehallinnoinnin alaiseksi, 

joka Toivosen mukaan murensi kollektiivihallinnointia kokonaisuutena ja samalla 

hankaloitti elokuvasäveltäjien ansaintaa. 

MES:n Hannu Saha vetoaa tekijänoikeusjärjestöjen kansallista 

kulttuuritukipolitiikkaa harjoittavaan työhön. Sahan mukaan on hyvä, että Teosto 

ohjaa osan keräämistään varoista esimerkiksi MES:n kautta vaikkapa 

musiikkivideoiden tuotantoon. Sahan mukaan näin toteutettuna suomalainen 

kulttuurituotanto kasvaa. Myös asiantuntija Herkko Hietanen harmittelee 

mahdollista kulttuuritukien menetystä, mikäli kilpailu lisääntyy. 

Musiikintekijä Markus Nordenstreng huomauttaa, että EU:n 

kollektiivihallinnointidirektiivissä ajettu itsehallinnoinnin lisääminen tarkoittaa 

käytännössä tekijöiden näkökulmasta hallinnointiin käytettävän ajan kasvua sekä 

hintaneuvottelujen lisääntymistä. Nordenstreng näkee, että ”kustantajavoimat ja 

isot ylikansalliset konsernit” pyrkivät saamaan jalansijaa niillä alueilla, joilla 

tekijänoikeusjärjestöt ovat perinteisesti operoineet. Mahdolliset uudet 

sopimuskäytännöt olisivat Nordenstrengin mukaan aloitteleville artisteille hyvin 

epäedullisia, koska neuvotteluasema olisi ”aliarvoisen paska”. Tämä lisäisi 

Nordenstrengin mukaan musiikkialan sisäistä polarisaatiota. Nordenstreng kertoo 

kuvitteellisen esimerkin: 

Eli tekijänä joku tota Matti Meikäläinen, joka tekee ensimmäisen levynsä, niin 

sen saamat vaikkapa radiosoitosta noi esityskorvaukset, 

tekijänoikeuskorvaukset on paljon paskemmat kun vaikka J. Karjalaisella. Eli 

se saa per soitto vähemmän rahaa. 

Nordenstreng pitää ”villinä läntenä” sitä, että minuuttikohtaiset taksat esimerkiksi 

radiossa alistettaisiin kilpailulle. Nordenstrengin mukaan tämä tulisi lisäämään 

tuloeroja ja muodostamaan pienen menestyjien kärjen. Hänen mukaansa Teosto-

ajattelu puolestaan perustuu sosiaalidemokratiaan.  

Asiantuntija Herkko Hietanen ennustaa, että 15 vuoden kuluttua Teostoa ei ole 

Suomessa enää lainkaan, vaan ulkomaiset järjestöt ovat ottaneet Teoston paikan. 
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Hietanen erittelee syitä, joiden takia isot järjestöt saattavat vallata markkinoita 

pienemmiltä järjestöiltä:  

Tehokkuuseduilla, tehostaa sitä toimintaa, matalammat hallinnointimaksut, 

paremmat verkkopalvelut, enemmän valtaa tekijöille. Menee enemmän siihen 

niinku pankkimalliin ja vähemmän edunvalvontamalliin, järjestömalliin. 

Hietanen näkee, että myös Suomessa siirrytään tulevaisuudessa enemmän 

amerikkalaiseen malliin, jossa tekijöillä on rinnakkaisoikeus hallinnoida omia 

teoksiaan. Tutkimuskirjallisuuden mukaan tämä ei tällä hetkellä ole Suomessa 

mahdollista, koska tekijänoikeusjärjestöjen asiakkaat luovuttavat kaikki oikeudet 

teosten hallinnointiin tekijänoikeusjärjestöille eivätkä suuria oikeuksia lukuun 

ottamatta saa hallinnoida oikeuksiaan itse. Väitöskirjassaan Hietanen (2008) 

muistuttaa, että Yhdysvalloissa on kolme kilpailevaa tekijänoikeusjärjestöä. 

Amerikkalainen lainsäädäntö on tasapainottanut järjestöjen valtaa vaatimalla, että 

asiakkuus ei automaattisesti takaa järjestöille yksinoikeutta kaikkeen tekijän 

julkaisemaan materiaaliin. 

Haastatelluista Musiikkikustantajien Pekka Sipilä näkee, että itsehallinnoinnin 

määrä voisi olla kasvussa ennen kaikkea synkronoinnin kohdalla: 

Se mistä mää niinku oikeesti uskon, että joku tekijä, artisti, kustantaja voi olla 

kiinnostunu, niin on nimenomaan nää tällaset, sellaset tilanteet missä on 

niinkun mahdollista ja järkevää ja jos tällä taholla on ammattitaitoa lisensoida 

se itse. Sanotaan vaikka joku synkronointi, musiikin liittäminen elokuviin, 

mainoksiin. 

EFFI ry:n Timo Karjalainen esittää täysin poikkeuksellisen ja uniikin idean 

tekijänoikeuskorvauspalvelujen hoitamiseksi. Karjalainen ehdottaa korvausten 

keräämiseen samantyyppistä järjestelmää kuin Suomessa on käytössä 

eläkevakuutusten kohdalla. Karjalaisen mukaan eläkevakuutuksen voi ottaa samoin 

palveluin varustettuna mistä tahansa eläkeyhtiöstä ”jossain määrin jopa 

lakisääteisin hinnoin”: 

Jos pystyttäis tuossa tekijänoikeushallinnossa vastaavaan, että samat teokset, 

samat tekijänoikeuksien lisensiointipalvelut olis saatavilla kaikista. Ja sitte se 

näkys toiseen suuntaan, elikä sinne tuota tekijänoikeuskorvausten saajille 

myös samalla lailla. (—) Nimenomaan pitäs poolata siinä mielessä, että riittää 

että menet yhdelle tiskille, ja sitten sieltä saa aina sen saman palvelun. Että 
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kaikki on saatavilla minkä tahansa luukun kautta. Riittää että vaan menet 

johonkin. Valitse itse. 

Tutkimuskirjallisuudessa Kefalas (2017) summaa tekijänoikeusjärjestöjen 

tulevaisuuden haasteet puolestaan kahteen ryhmään, oikeuksien 

fragmentoitumiseen ja lisääntyvään kilpailuun, myös oikeudenhaltijajärjestöjen 

välillä. Uusi tilanne voi Kefalaksen mukaan johtaa siihen, että musiikkialan 

yhteiset tavoitteet jäävät taka-alalle, jolloin suuret toimijat eivät enää subventoisi 

paikallisen ja niche-musiikin toimintaedellytyksiä.  

6.3.2 Tallentamiskorvaukset  

Äänitteiden tallentamiskorvauksia ovat mekanisointi- ja synkronointikorvaus. 

Mekanisointikorvauksia maksetaan oikeudesta julkaista äänite, ja korvauksia 

maksetaan musiikintekijöille ja musiikkikustantajille. Korvaus määräytyy muun 

muassa äänitteen keston ja äänitetyypin mukaan. Synkronointikorvausta 

puolestaan maksetaan silloin, kun musiikkiteoksia liitetään esimerkiksi mainoksiin 

tai elokuviin. Suomessa Teosto on siirtänyt näiden oikeuksien hallinnoinnin 

pääosin NCB:lle (Nordisk Copyright Bureau), jonka se omistaa yhdessä 

pohjoismaisten sisarjärjestöjensä kanssa. 

Mekanisointi 

Haastatelluista EFFI ry:n Timo Karjalaisen mukaan mekanisointikorvausten 

rakennetta ja sen nimikkeitä tulisi yksinkertaistaa digitaalisessa maailmassa. 

Karjalainen pitää erikoisena tilannetta, jossa fyysistä teoskappaletta ei ole enää 

olemassa (kuten suoratoistopalveluissa), mutta mekanisointimaksu pitää silti 

maksaa, koska sellainen ”on joskus ollut olemassa”. Karjalainen pitää tätä 

järjestelmän osaa eturyhmäpolitikointina: ”Saavutettu asema on sementoitu, että 

nyt jos kappaletta myydään, niin maksetaan sitten mekanisointikorvauksia, vaikka 

siitä ei oo kyseistä teosta ei oo ikinä mekanisoitu yhtään mihinkään fyysisenä 

kappaleena.” 

Johtoajatuksena voi todeta, että teosten mekanisointi ja siitä suoritettavat 

maksut ovatkin muuttuneet merkittävästi suoratoistopalvelujen valloitettua 

markkinat musiikin kuluttamisessa. Vanhassa fyysisessä maailmassa 

musiikintekijä sai mekanisointikorvauksia kaikista kappaleista, joita esimerkiksi 

CD:lle tallennettiin, oli kyseessä sitten levyn suosituin ikivihreä tai tyystin 
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unohdettu täytebiisi. Nykymaailmassa saadakseen mekanisointikorvauksia 

musiikintekijän on pystyttävä kirjoittamaan hitti, jota oikeasti kuunnellaan 

suoratoistopalveluissa. 

Yhdysvalloissa tuli 11. lokakuuta 2018 voimaan laki, jonka mukaan 

digitaalisen musiikin jatkokäyttöä voi hankkia massakäyttölisenssin (blanket 

license) uudelta perustettavalta organisaatiolta MLC:lta (Mechanical Licensing 

Collective). Näin esimerkiksi suoratoistopalvelut voivat tästedes hankkia luvan 

toiminnalleen MLC:lta eikä enää suoraan levy-yhtiöiltä. Yhdysvalloissa 

digitaalisen musiikin jatkokäyttö tulee näin muistuttamaan radioiden tapaa 

hyödyntää musiikkiteoksia (Kim 2018).  

Synkronointi 

Haastatelluista Suomen Musiikintekijät ry:n Aku Toivonen kertoo, että joulukuussa 

2015 Teosto ”joutui tekemään” päätöksen, jonka mukaan elokuvasäveltäjien 

synkronointimaksujen sopiminen elokuvatuottajien kanssa ei enää kuulu Teoston 

toimenkuvaan. Toivonen käyttää elokuvasäveltämisen nykykäytännöstä 

termiä ”pakkoitsehallinnointi”. Tämä on Toivosen mukaan johtanut siihen, että 

säveltäjät saavat työstään nykyisin sävellyspalkkion, mutta synkronointimaksua ei 

makseta enää ollenkaan. Toivonen näkee, että nollaan asetettua 

synkronointimaksua ei ole uusissa sopimuksissa kuitenkaan lisätty 

sävellyspalkkioon. Toivosen mukaan tämä johtaa uuteen käytäntöön ja tapaan, 

johon uudet alalle tulossa olevat tekijät tottuvat: käytännössä 

elokuvasäveltämisestä ei enää jatkossa makseta synkronointimaksuja. Toivonen 

näkee elokuvasäveltämisen ”hävittynä pelinä” ja pitää sitä vain yhtenä esimerkkinä 

kollektiivihallinnon murenemisesta, joka hänen mukaansa tarkoittaa 

musiikintekijän ansainnan murenemista. 

Musiikintekijä Kimmo Pohjonen kertoo, että hänen omat vanhat levynsä 

tuottavat hänelle vieläkin tekijänoikeustuloja. Niitä käytetään esimerkiksi 

tanssiteoksissa, leffoissa, televisiosarjoissa, ja hänen omassa 

keikkarepertuaarissaan. Tekijänoikeustulot mahdollistavat sen, ettei Pohjosen 

tarvitse keikkailla jatkuvasti, vaan hän voi välillä keskittyä säveltämiseen. 

Tekijänoikeustulot kokonaisuudessaan muodostavat noin kolmasosan Pohjosen 

kokonaisansioista. Suomen Säveltäjien Antti Auvinen pitää esimerkiksi 

pelimusiikkia hyvänä uutena ansaintalogiikkana. Suomen Musiikkikustantajien 

Pekka Sipilä luettelee synkronoinnin mahdollisuuksiksi elokuvat, mainokset, pelit 

ja AV–tuotannot. 
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Appien kehittäminen 

Haastatelluista Finnish Music Startupsin Jiri Koivuniemi pitää tietämättömyyttä 

startup-yritysten suurimpana ongelmana koskien musiikin hyödyntämistä 

Suomessa. Teosto on hänen mukaansa ”ottanut roolia ja petrannut viestintäänsä” 

startupien suhteen parin viime vuoden aikana. Tämä on Koivuniemen mukaan 

tehnyt musiikin lisensioinnista halvempaa ja helpompaa uusille tulokkaille. 

Koivuniemen mukaan kyseessä on uusi maailma, jonka toimintamalleja ollaan 

vasta hakemassa: 

Ne haluaa ruokkia tämmöisiä uusia mahdollisuuksia, että mistä toivottavasti 

tulevaisuudessa tulee isompia juttuja. Mutta tärkeetä siinä on ollut varmaan se, 

että asiasta ylipäänsä viestitään ja saadaan se ymmärrys, mitä saa ja ei saa tehdä, 

että se on ollut monelle ihan alkuvaiheen startupille se suurin kynnys. 

Hän pitää edistyksenä sitä, että viestintä Teoston ja startupien välillä sujuu ja tietoa 

on saatavilla. Koivuniemi ajattelee, että musiikintekijöiden tulisi miettiä enemmän 

lisensiointimahdollisuuksia, eikä vain ajatella, että tehdään musiikkia ja se sitten 

riittää. Koivuniemen mukaan kannattaa olla mukana ”appijutuissa” ja tehdä myös 

peli- ja elokuvamusiikkia. Tärkeää on Koivuniemen mukaan tasapaino. 

Tutkimuskirjallisuudessa useat uusia musiikin käyttötarkoituksia käsittelevät 

kirjoittajat olivat sitä mieltä, että tuotteiden ja teknologioiden uudet, arvaamattomat 

käyttötavat syntyvät usein puolihuolimattomasti, kuin vahingossa. Tämän 

mahdollistamiseksi uusissa käyttötavoissa hyödynnettävien materiaalien, kuten 

musiikkiteosten, saatavuus tulisi pitää mahdollisimman vapaana (Lessig 2001, 

Mylly 2007, Apajalahti & Sotala 2010). Esimerkiksi Lawrence Lessig kirjoitti jo 

vuonna 2001 (89), että resurssit tulisi pitää mahdollisimman laajasti saatavilla, 

koska ei kukaan ei voi tietää etukäteen, miten niitä käytetään. Lessigin mukaan 

(2001, 92) yhteiskunnan tulisi sen sijaan arvostaa ja suosia niin sanottuja häiriköitä 

(distrupters) ja heidän keksimiään ”häiritseviä kehityskulkuja”. Lessigin mukaan 

niiden avulla voidaan saavuttaa tehokkaampi ja kukoistavampi talous. Apajalahti 

ja Sotala (117, 2010) vetoavat puolestaan käytettävyystutkimuksiin, joiden mukaan 

"valmistajien omille tuotteilleen tarkoittamat käyttötavat ovat vain pieni osa niistä 

käyttötavoista, joita ihmiset niille löytävät käytännössä”. Samoilla linjoilla on 

myös Tuomas Mylly (2007, 116–7), jonka mukaan innovaatio on sosiaalista 

toimintaa, prosessi, jonka keskiössä ovat käyttäjät. Juuri he omaksuvat "uusia ja 

ennakoimattomia tapoja käyttää teoksia ja teknologioita". Mikäli teokset 

esimerkiksi suojataan DRM-suojin tai tekijänoikeuksia valvotaan liian vahvasti, 
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mahdollisuus uusien käyttötapojen, uusien innovaatioiden luomiseen tyrehtyy. 

Tällöin jatkokehittelymahdollisuudet säilyvät ainoastaan tekijänoikeuksien 

haltijoilla. 

David Stopps (2015, 13) ehdottaa tekijänoikeuslakien harmonisointia sekä 

helpompia ja nopeampia lisensointirakenteita hinnoilla, jotka kuluttajat kokevat 

hyväksyttäviksi. Tämän voinee katsoa pätevän myös musiikin jatkokäyttöön. 

Stoppsin mukaan on oltava lainsäädäntöä, mutta kehityksen painopisteen tulee olla 

uusissa innovaatioissa. (Stopps 2015, 13) 

6.3.3 Radio  

Radiot ja radiosoitto mainittiin haastatteluissa useasti erittäin merkittävänä 

tulonlähteenä musiikintekijöille ja muusikoille Suomessa. Bayer Median 

ohjelmapäällikkö René Mäkisen mukaan radion merkitys ei ole vähentynyt 

suoratoistopalvelujen aikakaudella, vaan pikemminkin kasvanut. Mäkisen mukaan 

levymyynnin laskulla ei ole ollut radioihin minkäänlaista vaikutusta.   

Mäkisen mukaan tekijänoikeuskorvaukset muodostavat radioiden tuloksesta 

ison osan, mutta tämä ”kuuluu kuvaan”. Hän pitää musiikkia äärimmäisen tärkeänä 

radiotoiminnalle, ja tästä syystä sekä esittäjien että heidän sidosryhmiensä tulee 

saada työstään oikeutettu korvaus. Kaiku Entertainmentin Rafael Elivuo pitää 

radiota jopa elinehtona sellaiselle musiikintekijälle, joka ei toimi samalla teoksen 

tuottajana. Elivuo korostaa kanavan merkitystä tekijänoikeuskorvausten määrän 

muodostumisessa: ”Se riippuu tosi paljon siitä artistista, kelle sää oot tehny sitä, et 

jos sä teet marginaalimusaa tekevälle tyypille, niin se ei soi Suomi Popin ja Radio 

Novan prime timessa.” Radiosoittokorvaukset vaihtelevatkin huomattavasti eri 

radiokanavien ja soittoaikojen välillä. Bassoradion Jacob Ehnroothin 

mukaan ”poppaskonsteja” ei ole, vaan musiikintekijän pitää kirjoittaa ”hemmetin 

hyviä biisejä” ja saada ne radion lisäksi myös keikka- ja striimingsoittoon.  

Musiikintekijä Markus Nordenstrengin mukaan radiosoitosta tulee tällä 

hetkellä minuuttimääräisesti sama korvausmäärä kullekin artistille. Myös Pekka 

Sipilä muistuttaa, että radiossa on käytössä minuuttitaksainen maksumalli. Radion 

puolella eniten soitetut artistit saavat eniten rahaa. Samalla myös se, millä kanavalla 

kappale soi, vaikuttaa tulovirtoihin. Käytäntö on tyystin eri kuin 

suoratoistopalveluissa, joissa maksetaan minuuttikorvausten sijaan soittokertojen 

eli yksittäisten klikkausten perusteella. Nordenstreng pitää uhkana sitä, että mikäli 

järjestöjen kautta kulkevasta tuloutuksesta luovuttaisiin, voisi markkinat säädellä 
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radiosoitossa erisuuruiset minuuttitaksat kutakin artistia kohti. Tämä voisi 

Nordenstrengin mukaan lisätä eriarvoisuutta musiikkialan sisällä.  

Musiikintekijä Pasi Siitonen pohtii, tulisiko isoissa kaupallisissa radioissa 

soivien kappaleiden isoista tuloista jakaa osuus pienemmissä radioissa soitetuille 

artisteille, esimerkiksi Teoston sisällä. Siitonen kuvailee: ”Se on ihan 

ymmärrettävää, että pienet kanavat maksaa pienemmät, mut niinku, mutta että 

meidän pitäis jossain vaiheessa vähän kuiteskin jyvittää, et tasasemmin kanssa.” 

Siitosen mukaan voisi olla hyvä, jos Teoston sisällä harjoitettaisiin progressiivista 

korvaustaulukkoa, ts. enemmän tekijänoikeuskorvauksia saaneilla olisi suurempi 

korvausprosentti kokonaisuudessaan. Näin vähemmän radiossa soitettujen 

kappaleiden tekijät saisivat suhteessa hieman enemmän rahaa suhteessa 

soittokertoihin.  

Siitonen pitää erikoisena sitä, että radiosoitoista saatavat 

tekijänoikeuskorvaukset vaihtelevat suuresti eri vuosien välillä. Siitosen ehdottama 

malli saattaisi tasoittaa tilannetta. Lisäksi Siitonen näkee, että radioiden 

ohjelmapäälliköiden lisäksi on syntynyt uusi ”portinvartijoiden klaani” 

suoratoistopalvelujen, esimerkiksi Spotifyn, soittolistojen valikoimisessa. Onkin 

huomionarvoista, että Suomessa Spotifyn soittolistoista vastasi haastattelujen 

tekemisen aikana vain yksi henkilö eli Jussi Mäntysaari (sittemmin Nelonen 

Medioiden radioiden musiikkipäällikkö).  

Yksi radion tulevaisuutta sivuava keskustelu koskee siirtymistä FM- radioista 

pelkästään digitaaliseen radioon. Bayern Median René Mäkinen näkee, että mikäli 

radiobisnes halutaan Suomessa säilyttää kannattavana 

liiketoimintana, ”jonkinlainen keskittäminen on hyväksi”. Hän pitää hyvänä asiana 

sitä, että alan kattojärjestöt ja poliittiset päättäjät pitävät huolta kaupallisten 

radiokanavien elinvoimaisuudesta. 

Liikenne- ja viestintäministeriö tilasi tutkimuksen Suomen radiomarkkinoista 

vuonna 2016. Selvityksen mukaan (Seemer et al. 2016, 6–10) radion ”passiivinen 

luonne” on ollut eduksi suosion säilyttämisessä ja radion asema on Suomessa hyvin 

vahva. Kaupallisen radion markkina-arvo onkin kasvanut Suomessa vuodesta 2009. 

Radio on toissijainen viihdekanavana, joten paineet radion uudistumiselle ovat 

vähäiset. Lisäksi radion demografinen kuuntelijaprofiili poikkeaa muista 

valtamedioista, sillä erityisesti vanhemmat ikäryhmät kuuntelevat radiota. 

Toisaalta suoratoistopalvelujen suosio ei ole syönyt radioon käytettyä 

kuunteluaikaa nuoremmissa ikäryhmissä. Radion kuunteleminen on Suomessa 

erityisen suosittua. Radiota kuunnellaan päivässä keskimäärin peräti tunti 

enemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Syitä tähän ovat paikallisradioiden määrä, 
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kaupallisen radiotoiminnan merkittävä rooli ja laajat peittoalueet (Seemer et al. 

2016, 24).  

Tutkimuskirjallisuuden mukaan Suomessa kaupallinen radiotoiminta on 

keskittynyt kahden toimijan ympärille: Bauer Media Groupin ja Sanoma Median. 

Bauer Media Groupin Suomessa omistamia radiokanavia ovat muun muassa 

Iskelmä, The Voice, Nova, Kiss, Radio City ja Suomirock. Sanoma Median 

katalogiin kuuluvat mm. Suomipop, Radio Rock, Aalto, Helmi ja Loop. Edellä 

mainitun selvityksen mukaan Pohjois-Euroopan radiomarkkinat ovat 

kansainvälistymässä, mikä saattaa johtaa kilpailun kiristymiseen. Selvityksessä 

kuvataan radioalan keskeisiä kehitystrendejä, joita ovat 1) radiojuontajien 

merkityksen vahvistuminen (ja musiikin roolin pienentyminen), 2) yhteistyö eri 

toimijoiden, kuten eri medioiden, välillä, 3) digitaalisten vaihtoehtojen vaikutus 

kulutustottumuksiin, 4) kilpailun kasvaminen ja mediamainonnan 

kansalinvälistyminen, 5) medianmainonnan hinnoittelumallien muutokset ja 6) 

radiomarkkinoiden konsolidaatio. (Seemer et al. 2016.) 

6.3.4 Hyvitysmaksut  

Tutkimuskirjallisuuden mukaan hyvitysmaksua maksetaan siitä, että teoksia 

kopioidaan koti-oloissa yksityiseen käyttöön. Kopioinnin määrää selvitetään 

tutkimusten avulla (Harenko et al. 2016). Vuonna 2015 maksu siirtyi 

tallennusalustojen myynnistä kerätyistä varoista valtion budjettiin. Tämä käytäntö 

keräsi haastatteluissa kaikilta osapuolilta pelkästään kiitosta. Muusikkojen liiton 

Ahti Vänttisen mukaan jatkuva kiista muun muassa elektroniikan maahantuojien 

kanssa loppui vihdoin päätöksen myötä. Vänttisen mukaan valtio otti tässä 

tapauksessa harteilleen ihmisten yksityisestä kopioinnista oikeudenomistajille 

aiheutuvat laskennalliset tulonmenetykset. Vänttisen sanoin valtio ”tarjoaa” 

ihmisille kyseisen oikeuden tai etuuden verorahoilla. 

Teoston Kim Kuusi pitää valtion budjetista maksettavan hyvitysmaksun 

suuruutta ”aika matalana”. Hän pitää korvausta nimellisenä verrattuna sen 

tarjoamiin mahdollisuuksiin. Kuusi pitää periaatteellisesti oikeana sitä, että 

korvausta jaetaan eniten niille, joiden tuotantoa eniten kopioidaan. Ongelmana 

Kuusi pitää sitä, että kopioinnin kotimaisuusaste ei välttämättä mitattaessa nouse 

kovin korkeaksi. Kuusen mukaan budjettivaroja ohjataan myös ”erilaisille 

edistämissäätiöille ja muille varsin merkittäviä summia”, mikä osaltaan auttaa 

pitämään pystyssä musiikin edistämistoimintaa. 
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Musiikintekijä Markus Nordenstreng puolestaan pitää budjetin hyvitysmaksun 

määrää ”hyvänä torjuntavoittona” suhteessa siihen, että hyvitysmaksut ovat olleet 

viime vuosina laskussa. Nordenstreng varoittaa tilanteesta, jossa taloudellisesti 

tiukkoina aikoina hyvitysmaksu otetaan muista kulttuurin tukemiseen tarkoitetuista 

varoista pois. Nordenstreng myös spekuloi ajatuksella, että pilvipalveluissa 

tapahtuvasta kopioinnista voitaisiin kerätä tulevaisuudessa hyvitysmaksuja. 

EFFI ry:n Timo Karjalainen miettii, että hyvitysmaksut olisi hyvä jakaa niille 

artisteille, joiden teokset ovat suosituimpia. Mittausta voi hänen mukaansa 

harjoittaa esimerkiksi Spotifyn striimauskertoja laskemalla, myyntilistoja 

tutkaamalla tai ”kyttäämällä” vertaisverkoissa jaettujen teosten määriä. Karjalainen 

myös spekuloi, mistä hyvitysmaksua voisi kerätä, vaikka kuitenkin ”viime kädessä 

se voi olla yleisesti vaan tuota valtion verokertymästä, sitähän ei oo pakko 

kohdentaa mihinkään tiettyyn kanavaan”. Karjalainen kuitenkin painottaa, että 

hyvitysmaksu ei voi tipahtaa musiikintekijöille ”kuin Manulle illallinen”:  

Että on jokin perustuslakiin kirjattu oikeus, että täytyy saada, että esimerkiksi 

musiikin tekemisessä täytyy syntyä vähintään tietty määrä BKT:sta vuosittain 

tuloa musiikintekijöille. Että eihän se ihan niinkään mee. Onhan se ihan 

mahdollista, että elinkeinon koko vähenee aikaa myöten. 

Karjalaisen mukaan historian saatossa monet erilaiset elinkeinot ovat syntyneet, 

kukoistaneet ja kuihtuneet: ”Kainuussakin tuotetaan hyvin vähän tervaa enää 

nykyään verrattuna purjelaivojen valtakauteen.”  

Yhden haastateltavan mukaan olisi hyvä, jos lähestyttäisiin Global License –

mallia, josta on hänen mukaansa keskusteltu julkisesti kymmenen vuotta sitten. 

Global Licence –mallissa digitaalista musiikkia saisi käyttää ja jakaa internetissä 

vapaasti. Lopulta ”yhteen isoon pottiin” kerättäisiin tavalla tai toisella tulot, jotka 

jaettaisiin tekijöille tiettyjen kriteerien mukaan. Johtopäätös on, että tämä malli 

muistuttaa nykyistä hyvitysmaksua, mutta myös suoratoistopalveluja. Kukaan ei 

kuitenkaan ole vielä keksinyt, miten rahaa voisi kerätä tarpeeksi, jotta kaikki 

asianosaiset olisivat tyytyväisiä. (Tässäkin mielessä malli muistuttaa 

suoratoistopalveluja.) Global Licence -rahojen keräämiseen tarvittaisiin 

jonkinlaista lainsäädäntöä. Tutkimuskirjallisuudessa ulkomaisista tekijänoikeuden 

asiantuntijoista vastaavaa mallia kannattaa muun muassa kirjailija Cory Doctorow. 

Doctorowin mallissa tekijänoikeusjärjestöt jakaisivat rahat tekjiöille ja metadata 

auttaisi paikantamaan, kenelle raha kuuluu (Doctorow 2014, 140–141). 
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6.3.5 Tekijänoikeuskorvausten verotus  

Mahdollisuutta kanavoida tekijänoikeuskorvaukset tekijän oman yrityksen 

käyttöön kannatti kyselyssä muihin kysymyksiin verrattuna harvinaisen suuri 

enemmistö, 88 prosenttia vastaajista.  

Haastatteluissa Teoston Kim Kuusen mukaan Teosto on jo tehnyt asiasta 

veroaloitteen ja asia on Juha Sipilän hallitusohjelmassa hyväksytty. Kuusen 

mukaan valtiovarainministeriön virkamiehet ”eivät oikein tahdo” asiaa ajaa, koska 

laskevat, että valtio menettäisi näin verotuloja. Kuusen mukaan tilanne voisi 

tasoittua, jos ulkomaisten tekijänoikeusjärjestöjen asiakkaina olevat suurituloiset 

suomalaiset musiikintekijät palaisivat Suomeen, kun yhtiötilitys muuttuisi 

mahdolliseksi. Kuusen mukaan muutamat musiikintekijät ovat suoraan 

ilmoittaneet, että he palaisivat Suomeen, jos tulouttaminen yhtiöille sallittaisiin.  

Kuusi näkee, että korvausten näkeminen henkilökohtaisena tulona vääristää 

kokonaiskuvaa, koska tulojen taustalla on usein yhteistyötä, ”palkanmaksua 

tekijöille, joiden kanssa tehdään yhdessä ja jotka tekevät demoja, ja 

studiokustannuksia, mahdollisesti matkoja ja kaikkea muuta, tietyssä mielessä 

samanlaista yrityksen toimintaa kuin kaikki muukin”. Kuusen mukaan 

tekijänoikeustulo on vain osa musiikintekijän omistaman yhtiön kokonaistulovirtaa 

ja työllistäminen ja yhtiöiden toimintamahdollisuudet helpottuisivat yhtiötilityksen 

avulla.  

Myös Muusikkojen liiton Ahti Vänttisen mukaan menestyviä tekijöitä on 

lähtenyt muihin maihin. Hän pitää yhtiötilitysmallia hyvänä ideana ja tärkeänä sitä, 

että jos oikeudet mahdollisesti siirretään yhtiölle, tulot eivät saa siirtyä suoraan 

levy-yhtiöille. Tämä voidaan Vänttisen mukaan taata 

esimerkiksi ”varmistuslausekkeilla”, joiden mukaan tulot pysyvät taiteilijoiden 

omilla yhtiöillä, joissa heillä pitää olla määräysvalta. Näin vältettäisiin tilanne, 

jossa levy-yhtiöt ajavat sopimuksia, joiden kautta levy-yhtiöt saavat artistin tulot 

itselleen. Vänttinen pitää hyvänä tilannetta, jossa immateriaalioikeudet ovat tältä 

osin henkilökohtaista immateriaaliomaisuutta. Tällä tavoin varmistetaan, että tulot 

menevät henkilökohtaisesti musiikintekijöille. Vänttisen mukaan tulee olla tarkka 

siitä, mikä mahdollisesti muuttuvassa mallissa mahdollistetaan, ja mikä ei: 

Ja levy-yhtiöt kai noin keskimäärin ajattelee tätä asiaa näin, että kumpikin 

puoli saa omat oikeutensa, ja kun tehdään levy, niin taiteilija luovuttaa nää 

kaikki omat oikeutensa yhtiölle. Ja sit yhtiö maksaa korvauksia, rojaltit. Me ei 

taas ajatella näin, vaan me ajatellaan että taiteilija toivottavasti, ja normaalisti, 
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luovuttaa jotkut oikeudet, tai merkittävän osan niistä oikeuksista, mut ei 

kaikkia oikeuksia, esimerkiks ei tätä Gramex-oikeutta. 

Suomen Musiikintekijät ry:n Aku Toivosen mukaan tilitys yrityksen kautta 

mahdollistaisi ”musiikintekijän yhtiön kasvamisen ja yhtiömuotoisesti toimimisen, 

ja jopa sitä kautta työllistämisen”. Myös hankintojen tekeminen olisi helpompaa. 

Myös Toivonen näkee, että tekijänoikeustulot pitäisi voida ohjata vain sellaiselle 

yhtiölle, josta tekijä omistaa vähintään 50 prosenttia eli on yhtiössä 

määräysvaltainen. Ruotsissa STIMin kautta kulkevat tekijänoikeustulot voi ohjata 

mille tahansa yritykselle, myös levy-yhtiölle.  

Asiantuntija Hannu Oskala pitää yritystilitystä ”järkevänä ja kohtuullisena”. 

Hän pitää hankintojen ohella tärkeänä sitä, että tuloutusta pystyisi näin 

verosuunnittelemaan hallitusti. Oskala näkee, että toiminnan ei tulisi olla pakollista 

eikä ketään pitäisi ajaa ”pakkoyrittäjäksi”. Samoilla linjoilla on 

Musiikkikustantajien Pekka Sipilä. Myös Sipilä pitää ongelmana sitä, että sekä 

bisnes että verorahat siirtyvät Suomesta pois, kun oikeuksia siirretään ulkomaisten 

järjestöjen hallintaan. 

Kirjastoammattilainen Heikki Poroila vastustaa sellaista mallia, jossa 

tekijänoikeustulot vain kierrätetään nimelliselle yritykselle ja nostetaan sitten 

henkilökohtaiseen käyttöön:   

Näkemykseni perustuu siihen, että jos tekijänoikeustulo tulee suoraan omalle 

tilille, sitä on verotuksellisesti oikeudenmukaista kohdella työtulona. Ei 

tavallinen palkkatyötä tekevä ihminen voi noin vain päättää, että hänpä 

perustaakin firman ja ohjaa tulonsa sinne verotussyistä. Jos ei oikeasti ole 

yritystoimintaa ja siihen liittyvää riskiä, ei mielestäni ole oikeutta 

verotuksellisesti erilaiseen kohteluun. 

Musiikintekijä Markus Nordenstreng alleviivaa, että vaikka tekijänoikeustuloja 

verotetaan ansiotulona, niistä ei tule sosiaalikertymää. Tekijänoikeustulot eivät näy 

esimerkiksi isyyspäivärahassa. Toisaalta samaan aikaan tietyt etuudet, kuten 

toimeentulotuki, saatetaan evätä tekijänoikeustulojen takia. Myös musiikintekijä 

Olavi Uusivirta näkee, että etuuksien karttumatta jääminen on ongelmallista: 

Tällä hetkellähän se tilanne on se et tekijänoikeuksia verotetaan niinku 

ansiotulona, mut siinä ei oo kuitenkaan mitään ansiotulon tavallaan niinku 

etuuksia. Se ei kerrytä eläkettä ollenkaan, se ei kerrytä niinku sosiaaliturvaa, 

se ei kerrytä niinku sairasvakuutusta ollenkaan. 
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Tekijänoikeuskorvauksista ei pidätetä ennakkoveron lisäksi mitään muita maksuja, 

sillä kyseessä ei ole työsuhde. Sen vuoksi korvauksista ei makseta myöskään 

sosiaaliturvamaksua, työttömyysvakuutusmaksua eikä eläkemaksuja. 

Tekijänoikeuskorvaus vähentää tiettyjä sosiaaliturvan perusetuja, kuten 

työttömyyskorvausta. Tutkimuskirjallisuuden perusteella sen suhteen, miten 

tekijänoikeuskorvaukset vaikuttavat Kelan maksamaan sairauspäivärahaan ja 

äitiyspäivärahaan, on ollut käytössä ”ristiriitaisia käytäntöjä” (Hämäläinen 2014). 

Tekijänoikeuskorvaus ei myöskään kartuta eläkettä. Enimmäkseen 

tekijänoikeuskorvauksista toimeentulonsa saavan tekijän tulisikin järjestää 

eläketurvansa vapaaehtoisen eläkesäästämisen avulla. Tekijä voi myös tietyin 

edellytyksin parantaa eläketurvaansa yrittäjien YEL-vakuutusjärjestelmän kautta. 

Kuriositeettina mainittakoon, että 10-20 prosenttia tekijänoikeuskorvauksista 

maksetaan kuolinpesille. Tekijänoikeuskorvauksista ei tarvitse maksaa 

perintöveroa.  

Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksen mukaan nykyinen 

verotuslainsäädäntö rajoittaa tekijöiden oikeutta valita toimintamuotonsa vapaasti. 

Tämä johtuu siitä, että tekijänoikeuksia ei voi siirtää yrityksen nimiin, vaikka 

"toimintaa harjoitettaisiin elinkeinonharjoittamiseen rinnastuvissa olosuhteissa”. 

(KKV 2014, 30) 

Erittäin mielenkiintoinen idea musiikintekijöiden henkilökohtaisen tulovirran 

tasaamiseksi on ehdotus tekijänoikeustulojen rahastointimahdollisuudessa. Tämä 

ehdotus nousi esiin muutamassa haastattelussa. Keikkajärjestäjä Ilpo Sulkala ottaisi 

mallia jääkiekkoilijoiden rahastoista, joihin jääkiekkoilijat voivat rahastoida osan 

vuotuisista palkkatuloistaan myöhempää käyttöä varten. Palkkatuloista maksetaan 

tuloveroa sinä vuonna, kun rahaa nostetaan rahastoista omaan käyttöön. Malli on 

otettu käyttöön sen vuoksi, että jääkiekkoilijoiden työurat ovat lyhyitä. Voinee 

väittää, että työuran lyhyys pätee usein myös musiikkialan toimijoihin. Sulkala itse 

pitää jo 5–10 vuoden musiikkialan uraa nykyään Suomessa pitkänä. Sulkala jatkaa: 

Ja olisiko järkevämpää näin, että siitä saisi rahastoida esimerkiksi vaikka 

puolet? Ja se rahastoitais, ja sitten kun se taiteilijan laihat vuodet tulee, niin 

sulla ois siellä rahastossa käytettävissä siihen tuota elämiseen rahaa. (—) 

Koska sitten voi käydä niin, että ne suosion vuodet menee ohi, ja tulee taas 

uusia nuoria ja vievät keikat ja vievät liksat ja muuta, ja tuota sitten alkaa ne 

laihat vuodet, niin silloin sulla oiskin siellä rahastossa rahaa elämiseen ja 

olemiseen. Ja sitten niitä verotettais ihan normaaliin tapaan.  
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EFFI ry:n Timo Karjalainen, joka kannattaa rahastointi-ideaa, kiteyttää mallin 

olevan ”tulojen verotuksen jakamista useammalle vuodelle”. Karjalaisen mukaan 

artisti (ja myös musiikintekijä) voi olla hyvin suosittu muutaman vuoden ajan, 

jonka jälkeen tulovirta saattaa laskea radikaalisti. On myös yleistä, että yksittäinen 

radiohitti voi yhtenä vuonna nostaa tekijänoikeustulot korkealle, kun seuraavana 

vuonna rahaa ei tulekaan. Musiikintekijä Olavi Uusivirta kuvaa tilannetta näin:  

Joo, sitä on kyllä paljon niinku heijasteltu urheilupuolen toimintamekanismeja, 

ja tota voi olla, että sieltä on jotain opittavaa tai hyödynnettävää tähän että, 

periaatteessahan yks semmonen iso ongelma on just se, että kun 

musiikintekijälle se kuvio on usein se, että saattaa tulla semmonen, semmosia 

piikkikausia, et on isot tekijänoikeustulot, ja sit yhtäkkii voi tulla pitkäkin kausi, 

et on kuiva, pitkä kuiva kausi. Tai sit joillakin musiikintekijöillä saattaa olla et 

tulee vaan yks semmonen niinku valtava menestys, ja sit loppu tavallaan 

musiikintekijän ura on semmosta tasaisempaa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt tutkimuksen tekijänoikeuskorvausten 

tulovaihtelujen tasaamisesta vuonna 2009. OKM:n analyysin mukaan tällöin ei 

ollut tarpeellista ryhtyä lainsäädäntömuutoksiin, koska kysymyksessä on 

kansantaloudellisesti marginaalinen asia, joka kohdistuu harvalukuiseen joukkoon. 

Ministeriön mukaan ”urheilun osalta on uran päättymisellä kuitenkin selvemmin 

yhteys urheilijan ikään kuin taiteellisella alalla, joissa menestys voi kohdata eri-

ikäisiä taiteilijoita uran eri vaiheissa. Urheilu-ura on yleensä lyhytkestoinen 

päättyen usein nopeasti ikääntymisen myötä, jolloin on olemassa intressi jaksottaa 

tuloja myös urheilu-uran jälkeiseen aikaan”. (OKM 2009, 8) Huomionarvoista on, 

että yhtiötilitysmalli poistaisi tämän ongelman kokonaan. Ruotsissa, jossa 

yhtiötilitys siis on mahdollista, voi tekijänoikeuskorvauksiakin rahastoida 

henkilökohtaiselle tekijäntilille enintään 2/3 kokonaiskorvauksesta. Nämä rahat on 

tuloutettava itselleen kuuden vuoden kuluessa rahastoinnista.  

6.4 Suoratoistopalvelut  

Haastatellun Universal Music Finlandin Kimmo Valtasen mielestä laittomien 

jakelupalveluiden syntyminen oli musiikkialaa ”mullistava ilmiö”. Laittomat 

palvelut olivat Valtasen mukaan innovatiivisia, mutta koska ”kaupallisen elementin 

juridiset oikeudet myydä puuttuivat”, seurauksena oli laittomien markkinoiden 

syntyminen. Suoratoistopalvelujen nousun suosituimmaksi musiikin kulutuksen 

tavaksi Valtanen laskee suuryritysten ansioksi: "Musiikkipuolella kaikki tavallaan 
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tapahtui nopeasti ja se johtui siitä että isot, monikansalliset yhtiöt pääsääntöisesti 

näki sen mahdollisuuden ja kykenivät tekemään globaaleja päätöksiä.” Valtanen 

muistuttaa, että musiikin omistusoikeudellisten kysymysten ratkaiseminen on 

vaatinut paljon työtä levy-yhtiöiltä: 

Sen jälkeen kun oikeudelliset kysymykset oli pitkälti selvitelty eli täyty, eli 

ongelma oli siinä vaiheessa niin, et sä et voinu alkaa myymään vaikka sulla ois 

ollu haluja, jos sulla ei ollu juridista oikeutta. Eli esimerkiksi vaikka joku 

ajatellaan Elviksen perikunta, jos vaikka sulla ei oo sopimusta, jossa lukee että 

miten digitaalisesta sisällöstä, jos sitä myydään digitaalisessa ympäristössä, 

miten siitä maksetaan ja eteenpäin. 

Valtanen lisää, että ”clearausprosessi” piti käydä läpi kaikkien oikeudenhaltijoiden 

kanssa erikseen, joten työtä oli paljon. Suoratoistopalvelujen mahdollistamiseksi 

myös luotiin erinäiset alaa koskevat normistot ja puitteet. Valtanen muistuttaa, että 

Suomessa musiikin myynti on lähtenyt nousuun ensimmäistä kertaa moneen 

vuoteen juuri suoratoistopalvelujen ansiosta. Suoratoistopalvelujen 

helppokäyttöisyyden Valtanen kiteyttää seuraavasti: 

Ihmiset ovat löytäneet uuden tavan kuluttaa, nauttia musiikista, uuden tavan 

maksaa siitä joka on niinku helppo, taas tämmönen niinku oma Vau-efektinsä. 

Sä voit nauttia siitä missä vaan, millon vaan, valtavan ison kirjaston sä saat 

käyttöös kuukausimaksua vastaan. Ja tää tarjooma, tää ajatus on sen verran 

houkutteleva, et koko ajan entistä enemmän sinne tulee maksavia asiakkaita. 

Valtanen muistuttaa, että suoratoistopalvelujen mainosversiosta tulee tuloja ”eri 

kokoluokassa kuin maksullisella puolella”. Valtasen mukaan tärkeintä kaikessa on 

suoratoistopalvelujen käyttäjämäärien kasvattaminen, ja maksullisen käyttämisen 

määrä kasvaakin Valtasen mukaan Suomessa koko ajan. Myös IFPI:n Tommi 

Kyyrä painottaa maksavien asiakkaiden osuutta suoratoistopalveluissa. Teoston 

Kim Kuusi kertoo, että Suomi on jäljessä suoratoistopalvelujen käytössä muihin 

Pohjoismaihin verrattuna erityisesti maksullisella puolella. Valtasen mukaan 

pysyvä kuluttajakäyttäytymisen muutos on kuitenkin jo alkanut ja se myös valtaa 

alaa lähitulevaisuudessa. Myös musiikintekijä Olavi Uusivirran mukaan free-

asiakkuuksista ”ei oikein tuloudu rahaa”. Uusivirran mukaan tulevaisuus on 

nimenomaan kuukausimaksuja maksavissa asiakkaissa. Uusivirran mukaan 

suoratoistopalvelut suosivat musiikin suurkuluttajia, jotka maksavat vuodessa enää 

ainoastaan 120 euroa kaikesta kuuntelemastaan musiikista eli saman summan, 

jonka maksoi ennen pari kolme fyysistä levyä vuodessa ostanut kuuntelija. 
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Music Finlandin Katariina Sorsa kertoo, että Pohjoismaissa musiikkiala kasvaa 

nopeammin kuin muualla, koska Pohjoismaat ovat edelläkävijöitä 

suoratoistopalveluissa. Sorsan mukaan tämä antaa myös kilpailuedun siten, että 

suoratoistopalvelujen kautta Suomen on helpompaa saada artisteja menestymään 

kansainvälisesti kuin maiden, joissa palveluja vasta otetaan käyttöön tai 

käyttömäärät ovat vielä vähäisiä. Tämä suoratoistopalvelujen tarjoamaa 

kilpailuetua koskeva näkemys oli uniikki piirre muihin haastatteluihin verraten. 

Kimmo Valtasen mukaan Universal Music Finland maksaa 

suoratoistopalveluista saamistaan tuloista rahaa enemmän ulos (eli tilittää tekijöille) 

kuin aikaisemmin fyysisellä puolella. Stupido Recordsin Joose Berglundin mukaan 

suoratoistopalveluista ”tulee nykyään jo ihan tuntuvia summia rahaa” levy-

yhtiöiden tilille.   

Musiikintekijä Markus Nordenstreng näkee, että jotta laillinen 

suoratoistopalvelu olisi legitiimi, sen täytyisi myös jakaa rahaa oikeudenmukaisesti 

ja läpinäkyvämmin kuin tähän asti. Myös MES:n Hannu Saha näkee, että 

suoratoistopalvelujen rahanjaossa on parantamisen varaa.  

Tutkimuskirjallisuudessa asiantuntija, kirjailija Cory Doctorowin mukaan 

ongelma ei ole se, että suoratoistopalvelut eivät maksa oikeudenomistajille, vaan 

se, että levy-yhtiöiden osuus rahoista on liian suuri (Doctorow 2014, 47–8). 

Tutkimusten mukaan Yhdysvalloissa levy-yhtiöt saavatkin yleisesti ottaen noin 60 

prosenttia suoratoistopalvelujen tuotoista. Tästä summasta levy-yhtiöt tilittävät 

pienen osan artisteille. Kustantajat ja musiikintekijät saavat loput 10 prosenttia 

kokonaistuotoista ja suoratoistopalvelut pitävät itsellään loput 30 prosenttia. 

(ReThink 2015, 10) Levy-yhtiöt puolestaan pitävät itsellään jopa 73 prosenttia 

saamistaan suoratoistopalvelujen rojalteista. Tutkimuksista ilmenee, että tämän 

lisäksi levy-yhtiöt saavat sekä etu- että palvelumaksuja katalogien käytöstä sekä 

myös omistusosuuksia itse suoratoistopalveluista. Lisäksi levy-yhtiöt päättävät 

yksittäisen kappaleen striimauksesta perittävän hinnan. (ReThink 2015, 14) 

Bostonilainen ReThink Music –ajatushautomo päättelee, että niin kauan kuin nämä 

yritysten väliset sopimukset hyödyttävät etupäässä osakkeenomistajia, 

läpinäkyvyys suoratoistopalveluissa on mahdotonta. Sopimukset yhtiöiden välillä 

ovat luottamuksellisia, joten artistit eivät tiedä niissä liikkuvia summia. (ReThink 

2015, 15–6) Samalla levy-yhtiöt ja kustantajat saavat usein etumaksuja 

suoratoistopalveluilta, ja on epäselvää, miten näistä jaetaan osuudet muusikoille – 

jos jaetaan ollenkaan. Levy-yhtiöt myös omistavat osuuksia suoratoistopalveluissa, 

joita he saavat lisensoimalla katalogejaan suoratoistopalvelujen käyttöön. Jos 
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kyseiset osuudet myydään, tuotot eivät välttämättä kirjaudu katalogissa esiintyville 

artisteille. (ReThink 2015, 4) 

Joshua Brustein puolestaan kirjoittaa asiasta seuraavasti:  

There are lots of ways money gets stuck in the system. Record companies, or 

labels, cut deals in which they take less-generous royalty rates in exchange for 

equity in the streaming services themselves—and the chance to really cash in 

if these services go public or are gobbled up by even larger companies; 

individual musicians generally aren’t going to be included in those paydays. 

Streaming deals may include service fees that are paid to labels and aren’t split 

with artists. Many artists don’t start getting royalty checks until their labels 

have recouped the expenses they spent on marketing and other costs. And 

labels taking large advance payments for the royalties that streaming services 

expect to pay out can find themselves with a chunk of money left over. 

Berklee’s report estimates that artists may have lost hundreds of millions of 

dollars by not getting fully cut in on this cash. (Brustein 2015) 

Haastatelluista Playgroundin Tom Pannula ennustaa, että majoreiden 

omistusosuudet Spotifyssa tulevat kuitenkin vähenemään. Pannula ei pidä 

nykytilannetta ongelmana: 

No jos menee pörssiin niin siihen pannaan lisää rahaa firmaan koko aika, niin 

niiden osuus pienenee koko aika, jos se menee tonne niinkun, että kyllä mä 

luulen, että sitä kautta se pienenee entisestään. Toki nythän ne omistaa sen, 

onks se enää edes sitä viittä pinnaa, onko siihen tullu koko ajan niitä uusia 

rahoituskierroksia, että mää en tiedä onko ne ollu kuinka mukana siinä. 

Kyselyssä kolme neljästä vastaajasta kannatti sitä, että levy-yhtiöiden ja 

kustantajien online-palveluilta saamista ennakkomaksuista tilitetään osuus myös 

musiikintekijöille. Viime vuosina tilanne ei ole ollut tällainen. Esimerkiksi Spotify 

on maksanut levy-yhtiöille kiinteitä summia levy-yhtiöiden omistamista back-

katalogeista. Julkisuudessa käsitellyissä tapauksissa levy-yhtiöt ovat pitäneet nämä 

ennakkomaksut itsellään, eivätkä ole tilittäneet artisteille osuutta 

ennakkomaksuista lainkaan.  

Levy-yhtiöiden ja musiikkikustantajien on-line-palvelun omistamisen myötä 

saatujen tulojen osittaminen myös musiikintekijöille ei ehkä yllättäen nauti yhtä 

suurta kannatusta kuin edellisessä kysymyksessä tiedusteltu ennakkomaksujen 

tilittäminen. Ennakomaksujen jakamista musiikintekijöille kannatti 3/4, 

omistuksen kautta saatujen tulojen jakamista 59 prosenttia. 
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Haastatteluissa Universal Music Finlandin Kimmo Valtanen nostaa 

keskusteluun musiikkialan ”uuden ekonomian rahanjaossa” vallitsevan tilanteen, 

jossa kuluttaja, jolla on eniten aikaa kuunnella musiikkia, on oikeudenomistajille 

hyödyllisempi kuin kuluttaja, jolla on eniten rahaa. Ajatus perustuu siihen, että 

esimerkiksi Spotify maksaa noin 10 euroa kuukaudessa, kaikille asiakkaille, käytti 

palvelua kuinka paljon hyvänsä. Lisämaksullisia ominaisuuksia ei Spotifyssa juuri 

ole, joten jokainen asiakas on Spotifylle käytännössä yhtä arvokas. Levy-yhtiölle, 

artistille ja musiikintekijälle arvokkain asiakas kuuntelee eniten. 13-vuotias 

koululainen, joka kuuntelee lempikappalettaan 90 kertaa päivässä, on 90 kertaa 

arvokkaampi asiakas kuin vaikkapa hänen isänsä, joka kuuntelee 

suosikkikappaleensa suoratoistopalvelusta yhden kerran päivässä. Valtanen avaa 

näkemystään seuraavasti: 

Nyt se muuttaa sitä tekemistä niin et meidän täytyy löytää, tuottaa, 

markkinoida sellaisia biisejä, sellaselle kohderyhmälle, jotta saadaan aikaan 

aitoa kuuntelua aikaseksi. Eli me emme voida myöskään ns. en sanoisi 

markkinointia tai myyntiä huijaamisena, mutta me emme ainakaan voi narua 

työntää pyssyyn. 

Kappaleiden tulee siis tulla kuulluiksi, eikä entiseen malliin pelkästään ostetuiksi. 

Valtanen pitää demokraattisena sitä, että aidot hitit saavat kuunteluja ja sitä kautta 

tuottavat tekijöille ja levy-yhtiöille rahaa. Valtasen mukaan ihmisiä ”ei voi pakottaa 

kuuntelemaan väkisin”: 

Ja me nähdään tietysti, me pystytään näkemään joka ikisen artistin joka ikisen 

biisin päiväkohtaset striimaukset, millä tasolla ne on. (—) Tavallaan se on 

back-to-the-basics, eli mistä se kaikki lähti, et keskitytään enemmän tekemään 

aidosti biisejä, joita kiinnostaa, eli hittisinkkuja, eikä vaan suoltamaan 

musiikkia markkinoille tietyssä formaatissa. 

Myös Playgroundin Tom Pannulan mukaan suoratoistopalvelut ovat muuttaneet 

toiminnan sinkkuvetoiseksi ja kuunteluja tulee saada aikaiseksi. Pannula korostaa 

katalogin merkitystä levy-yhtiöille ja kertoo, että ”suurin osa rahasta” tulee 

nykyään suoratoistopalveluista. Valtanen lisää, että saatavuusongelman ja 

niukkuuden ekonomian ongelman poistuttua levy-yhtiöiden täytyy huolehtia siitä, 

että ne tekevät laadukasta ja kilpailukykyistä musiikkia. 

Vielä vuonna 2005 uusien fyysisten albumien julkaiseminen tuotti 63 

prosenttia kaikesta musiikin myynnistä. Loput tulot saatiin vanhemmista back-

katalogin albumeista. Verkossa luvut kääntyvät Chris Andersonin mukaan 
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päinvastaisiksi, jolloin uusi musiikki tuottaa vain noin kolmanneksen myynnistä ja 

vanhempi musiikki kaksi kolmannesta. (Anderson 2006, 146). Näin levy-yhtiöiden 

back-katalogien merkitys korostuu suoratoistomaailmassa. Universal Music 

Finlandin Kimmo Valtanen kertoo tilanteen kehityksestä seuraavaa: 

Meillä on siellä iso massa sekä kansainvälistä että kotimaista vuosien saatossa 

tehtyä musiikkia, joka jyllää sitä hiljasta tuloa siellä koko ajan, ja sitte meillä 

on niitä uusia hittejä, ja sit meille syntyy tulovirtaa. Et meillä tietyllä lailla 

rahotuksellisesti perse kestää enemmän kuin ehkä indiellä, joka tekee vain 

tietyn genren musiikkia tai muuta, ja sit siinä on myöskin se haaste, että monet 

aikasemmat indie-firmat ei välttämättä oo pystyneet muuttamaan sitä 

tuotannon rakennettaan vastaamaan nykypäivää. 

Valtasen mukaan nykytilanteessa menestyvät ne yritykset, jotka ovat kyenneet 

mukauttamaan toimintansa ja tuotantonsa uuteen toimintamalliin, ”aivan kuten 

muuallakin yhteiskunnassa ja markkinataloudessa yleisesti”. Valtanen tarkentaa, 

että tietyt yritykset, jotka ovat panostaneet vain yhteen tiettyyn genreen, ovat 

saattanut menettää markkinat ja myyntikanavat (eli kivijalkakaupat). Valtanen 

jatkaa: 

Et enää ei voi myöskään sitte tässä maailmassa, aikasemminhan CD-

maailmassa on myyty mid-price-hintasia ja budjettihintasia tavallaan 

uudestaan halvemmalla niitä tuotteita, et sä oot saattanu saada kauppa aikaseks 

niin, mut nyt sää et sillä tee tämmöstä ekstrakauppaa sitte. Ja tää tekemisen 

luonne on sitä kautta muuttunu. 

Musiikintekijä Pasi Siitosen mukaan tulovirrat suoratoistopalveluista nousevat 

koko ajan, mutta samalla niitä ei voi vieläkään verrata levymyynnistä saatuihin 

lukuihin. Siitonen pitää kympin kuukausimaksua ”ihan järkevänä”, mutta laskee, 

että levymyyntiä se ei tule korvaamaan. Siitosen mukaan ihmiset maksavat 

musiikista sen hinnan, jonka he näkevät oikeaksi. Rahaa on turhaa ”nyhtää väkisin” 

ja jos musiikista ei kuulu maksaa, ”jengi ei haluu maksaa”. Myös Bayern Median 

René Mäkinen näkee, että streaming-palvelujen korvausjako on iso kysymys 

lähivuosiksi. Tekijänoikeuden professori Taina Pihlajarinne näkee korvausten 

määrän määräytyvän markkinatalouden pelisääntöjen mukaan. Pihlajarinteen 

mukaan ”kohtuullisen ansiotason saavuttamiseksi tulisi varmistaa, että 

suoratoistopalveluista veloitettaisiin kuluttajilta riittävän suuruisia käyttömaksuja 

siten, että näistä maksuista päätyisi riittävän suuri osa musiikintekijöille”. Kaiku 

Entertainmentin Rafael Elivuo pohtii, että Spotifyn kuukausimaksua voisi nostaa 
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ja samalla käyttäjämäärät tulisi saada kasvuun. Tätä kannattaa myös Playgroundin 

Tom Pannula: ”Inflaatiotarkistus ehkä jossain vaiheessa, mut mä en tiedä onks se 

vaan se henkinen raja, minkä sä oot valmis maksaan.” Tiettyä pessimismiä on 

suoratoistopalvelujen roolista myös havaittavissa. Musiikintekijä Samy Elbannan 

mukaan on aika lailla yhdentekevää, miten rahat jaetaan, koska Spotifysta saatu 

tulo on ”niin saatanan pieni osa tätä koko bändin tuloa”. 

6.4.1 Metadata  

Metadata on tietoa, joka kuvailee muuta dataa. Musiikkiteoksen metadata on 

äänitetiedostoihin ”liittyvä tieto äänitteen sisältämistä teoksista, esityksistä ja 

oikeudenomistajista eli säveltäjistä, sanoittajista, sovittajista, musiikkikustantajista, 

esittävistä taiteilijoista ja äänitteiden tuottajista sekä äänitteestä tuotteena”. 

(Muikku 2017a, 4) Monien mielestä ideaalitilanteessa maailmassa olisi olemassa 

ja käytössä yksi koko maailman kattava musiikkitietokanta, joka sisältäisi kaikkien 

maailman musiikkiteosten olennaiset tiedot. Yhden datapankin ja yhteystietojen 

ideaa on pohtinut teoreettisella tasolla ainakin Lawrence Lessig jo vuonna 2005 

(Lessig 2005, 288). 

Kattavimman digitaalisten musiikkitiedostojen metadataa koskevan 

suomalaisen selvityksen on tehnyt Jari Muikku (2017a). Selvityksen mukaan 

teosten tunnistamisessa ja eri osapuolten välisessä tiedonvaihdossa käytetään 

hyväksi standardoituja tunnisteita, kuten ISRC:tä, jonka myöntää teoksille 

äänitetuottajien kattojärjestö IFPI. Muita tunnisteita ovat muun muassa ISWC ja 

GRid. Sekä tekijänoikeusjärjestöt, suuret levy-yhtiöt, kustantajat, jakelijat ja 

digitaaliset musiikkipalvelut voivat pitää edellisten lisäksi käytössä omia sisäisiä 

tunnistekoodeja ja numerointijärjestelmiä. (Muikku 2017a, 8–10) 

On keskeistä huomata, että musiikkiyhtiöillä ja tekijänoikeusjärjestöillä on 

yleensä omat tietokantansa. Muikun mukaan yksi metadatan 

siirtoketjun ”keskeisimmistä haasteista on, miten kaikkien yksittäisten 

tietokantojen sisältämä tieto saadaan yhdistettyä keskenään ja tunnisteiden kanssa 

siten, että osapuolten välinen tiedonvaihto tapahtuisi mahdollisimman pitkälti 

sähköisesti ja automaattisesti, ja siten tehokkaasti”. (Muikku 2017a, 10; metadatan 

siirtoketjut on kuvattu raportin sivuilla 12–24.) Saman tiedon tulisi olla saatavilla 

kaikille osapuolille samalla tavalla. Muikku jakaa metadatan siirtoprosessissa 

esiintyvät haasteet ja ongelmat siihen osallistuvien tahojen mukaan viiteen osaan: 

studiovaiheeseen, major-yhtiöihin, indie-yhtiöihin, ja jakelijana toimivien 

aggregaattoreihin/major-yhtiöihin ja digitaalisiin musiikkipalveluihin (sekä 
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musiikipalvelujen lähettämiin raportteihin) (Muikku 2017a, 12–24). Jokaisen tahon 

osalla prosessista on löydettävissä useita eri ongelmakohtia (joihin Muikku 

esittelee selvityksessään myös ratkaisuja), joita en esittele tässä tarkemmin.  

Haastatelluista Suomen Musiikkikustantajat ry:n Pekka Sipilä on ollut mukana 

työryhmässä, jossa kehiteltiin GRD-järjestelmää. Global Repertoire Database oli 

vuonna 2008 EU:n käynnistämä hanke yhden kattavan musiikin tietokannan 

perustamiseksi. Sipilän mukaan tavoitteena oli luoda yksi maailmanlaajuinen 

musiikkitietokanta, jonka avulla voisi ”saada luotettavaa tietoa siitä, kenelle rahat 

kuuluu tilittää.” Tutkimuskirjallisuuden mukaan hanke kaatui vuonna 2014, kun 

merkittävistä tekijänoikeusjärjestöistä ASCAP (Yhdysvallat) ja PRS (Iso-Britannia) 

vetäytyivät hankkeesta. Syitä hankkeen kaatumiseen olivat muun muassa hankkeen 

kustannukset, datan omistusoikeudet, standardien puute sekä uhka, jonka yksi 

yhteinen tietokanta asettaisi tekijänoikeusjärjestöjen roolille 

musiikkiteollisuudessa. Sellinin ja Seppälän mukaan tekijänoikeusjärjestöt tukivat 

hanketta aluksi, vaikka niillä on läpinäkyvyyden kautta eniten menetettävää 

(ainakin pintapuolisesti). (Seppälä & Sellin 2017, 16–7.) 

Haastatellun Musiikkikustantajat ry:n Pekka Sipilän mukaan jokaisella 

maailman tekijänoikeusjärjestöllä on oma tietokantansa, joten maailmassa on 

yhteensä kymmeniä tai satoja eri tietokantoja. Jokainen tekijänoikeusjärjestö on 

investoinut niihin paljon rahaa, mikä aiheuttaa merkittäviä ristiriitaisuuksia. Yksi 

järjestö saattaa myös antaa tietystä kappaleesta ”eri omistajatiedon kuin joku 

toinen”, Sipilä kertoo. Näin rahat voivat mennä väärään osoitteeseen tai jäädä 

matkalle. Sipilä on sitä mieltä, että GRD:n käyttöönotto olisi ollut mahdollista, 

työtunteja projektiin edistämiseen oli käytetty paljon ja hanketta oli viety teknisesti 

eteenpäin hyvin pitkälle. Sipilän mukaan hanke kaatui siihen, kun ”jotkut 

tekijänoikeusjärjestöt” eväsivät hankkeelta rahoituksensa. Sipilän mukaan GRD 

olisi edistänyt musiikintekijöiden, kustantajien ja levy-yhtiöiden lisäksi myös 

esittävien taiteilijoiden asiaa.  

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos on analysoinut musiikkiteollisuuden tilaa 

vuonna 2017 musiikkiin liittyvän omistusdatan (ownership data) näkökulmasta. 

Tutkimuksen mukaan tällä hetkellä musiikkiteollisuus kärsii oikeuksia koskevan 

datan jakamisen tehottomuudesta, standardien ja skaalautuvien systeemien 

puutteesta ja jakamisen läpinäkymättömyydestä. Tietokantoja on yksinkertaisesti 

liikaa. Esimeriksi GRD:n tehokkuuden kautta tuottamat kokonaissäästöt olisivat 

olleet raportin mukaan jopa yhden prosentin luokkaa koko maailman 

tekijänoikeuskorvausten vuosittaisesta määrästä. Vuonna 2014, jolloin GRD-hanke 
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lopetettiin, tämä summa oli noin 50 miljoonaa dollaria (Sellin & Seppälä 2017, 15–

17).  

Haastatteluissa Muusikkojen liiton Ahti Vänttisen mukaan ääniteteollisuus on 

edelleen läpinäkymätön, vaikka tietojenkäsittely mahdollistaa transaktioiden 

seuraamisen. Tietotekniikan hyötyjä ei Vänttisen mukaan ole otettu käyttöön. 

Vänttinen näkee kehityksen kuitenkin hyvänä, vaikka tiedonhallinnan saralla 

esiintyykin kilpailevia systeemejä ja ”dominanssin keräämistä sekä poliittisia 

jännitteitä”. Vänttisen mukaan esimerkiksi Spotifylla on 20 miljoonaa euroa black 

box-rahaa, josta ei tiedetä, kenelle se kuuluu.  

Tutkimuskirjallisuudesssa Sellinin ja Seppälän mukaan (2017, 7–8) black box 

-ongelmia syntyy muun muassa puutteellisista identifikaatiotiedoista 

(päällekkäisyys, vajavaisuus), tiedon hitaasta käsittelystä ja sen manuaalisesta 

suorittamisesta sekä kansainvälisten tekijänoikeuksien epäjohdonmukaisuudesta 

koskien musiikin käytön alueita, joista maksu pitää suorittaa. Muita rahan 

liikkumisen ongelmia ovat yhteensopimattomat datapankit, metadatan standardien 

puute ja metadatan välittäminen. Seppälä ja Sellin pitävät hankalana black box -

rahojen kokonaismäärän arviointia (Sellin & Seppälä 2017, 8). 

Suomen Musiikintekijät ry:n Aku Toivosen haastattelun mukaan metadatan 

vaillinaisuus johtaa rahojen tilityksen epämääräisyyteen ja epätarkkuuteen sekä 

siihen, että oikeudenomistajien ja erityisesti tekijöiden ja artistien nimet eivät näy 

suoratoistopalveluissa. Jälkimmäinen koskee myös teosten moraalisia oikeuksia. 

Tekijänoikeuslain mukaan tekijöiden nimet tulee näkyä teosten yhteydessä, 

Toivosen mukaan myös suoratoistopalveluissa. (Spotifyssa tämä tilanne on 

haastattelujen jälkeen jo muuttunut parempaan suuntaan). Toivonen näkee, että 

metadatan tuottamisen ketju on nykytilanteessa epäselvä ja liian pitkä. Hän 

peräänkuuluttaa yhtenäisten standardien luomista. Levy-yhtiöillä, kustantajilla, 

suoratoistopalveluilla ja muilla tekijöillä tulisi Toivosen mukaan olla sama käsitys 

siitä, miten tiedostojen metadata merkitään eri teostyypeissä. Toivonen painottaa, 

että jokaisella soivalla äänitteellä tulee olla oma metadatansa. Samalla hän myöntää, 

että vanhojen äänitteiden metadatan ylöskirjaaminen voi olla haastavaa ja pohtii, 

kenellä riittää resursseja digitoida sellaisten teosten metadataa, joissa 

tekijänoikeudet ovat jo rauenneet. 

Myös MES:n Hannu Saha peräänkuuluttaa säveltäjä/sovittaja/sanoittaja-

tietojen näkyvyyttä suoratoistopalveluissa. Saha pitää metadatan avulla 

saavutettavia uusia hakutoimintoja erinomaisina myös Spotifyn kannalta. 

Esimerkiksi säveltäjän tai kappaleen rumpalin avulla löytyvät uudet teokset toisivat 
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käyttäjälle laajemman käyttökokemuksen ja sitä kautta mahdollisesti kannustetta 

palvelusta maksamiseen. Palvelukokonaisuus olisi näin kokonaisuutena rikkaampi.  

Musiikintekijä Markus Nordenstreng kommentoi metadatan puutetta 

seuraavasti: 

Metadata on mun mielestä suoraan sidoksissa siihen tulevaisuudessa siihen, et 

varmistetaan et sisällöntuottaja saa sekä credun, mitä se ei siis Spotifyssähän 

ei mitään biisintekijöitä ei mainita, eikä myöskään biiseissä esiintyviä 

muusikoita. Me ollaan siirretty semmoseen täysin näkymättömään maailmaan, 

jossa jengi häviää bittiavaruuteen. 

Nordenstreng näkee parhaana ratkaisumallina metadatan automatisoinnin. Yksi 

vaihtoehto hänen mukaansa olisi luoville tekijöille annettava identifikaationumero, 

joka liitettäisiin kuhunkin teokseen pysyvästi. Musiikkiteoksissa kaikkien 

tekijöiden numerot liitettäisiin kuhunkin kappaleeseen. Identifikaatio-numeroiden 

avulla tekijät voitaisiin myös helposti tavoittaa esimerkiksi lisäämällä metadataan 

tekijöiden yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. Nordenstrengin mukaan tällä 

tavalla musiikin synkronoiminen esimerkiksi AV-projekteihin helpottuisi ja 

nopeutuisi huomattavasti ja turhat välikädet saataisiin karsittua pois eli toiminta 

tehostuisi. 

EFFI ry:n Timo Karjalaisen mukaan musiikkiteosten tunnistaminen luontuu 

nykyisin jo pelkästä audiodatasta. Karjalainen lisää, että esimerkiksi YouTubessa 

valvontaa ei voi tehdä ihmistyönä, koska massa on liian suuri. Valvonnan 

automatisointi tuo mukanaan omat ongelmansa vaikkapa musiikkiteosten 

tunnistamisen osalta. Hän pitää audiodatan väärintunnistusten määrää kuitenkin 

hyvin pienenä verrattuna tekijänoikeuskorvausten kohdentamisen 

virhemarginaaliin. Myös Karjalainen näkee metadatan heterogeenisyyden olevan 

tietojärjestelmien kannalta ongelmallista eikä pidä suurena ihmeenä, jos tietoa 

häviää eri muunnoksissa. Karjalainen miettii, mitä sanotaan niille artisteille, joiden 

musiikkia ei automaattisesti tunnisteta ja täten heidän oikeusturvaansa saatetaan 

loukata ”aika pahasti”. 

Haastateltavista ainoastaan musiikintekijä Pasi Siitonen mainitsi blockchain- 

teknologian käytön korvausten tilityksen edistäjänä. Siitosen mukaan blockchain-

teknologian käyttöönotto lisäisi transaktioiden avoimuutta ja jäljitettävyyttä. 

Siitonen näkee, että blockchainia hyödynnettäessä musiikin varastaminen olisi 

myös hankalampaa, koska varkaudet paljastuisivat välittömästi. 

Tutkimuskirjallisuudessa Allan Bargfreden (2017a) mukaan blockchain voisi 

muuttaa musiikkiteollisuutta: 1) oikeuksien hallinnan ja tekijänoikeustiedon 
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jakamisen kautta, 2) lipunmyynnin helpottamisessa ja 3) datan hyödyntämisessä 

fanien ja artistien yhteydenpidossa. Bargfreden mukaan blockchain voikin korvata 

GRD:n, jolloin oikeuksien omistusta koskeva informaatio levitetään ympäriinsä 

eikä keskitetä yhteen tietopankkiin, kuten GRD:ssä oli tarkoituksena. En käsittele 

blockchainia tässä yhteydessä aiheen laajuuden takia tämän enempää.  

Jari Muikku esittää edellä mainitussa raportissa johtopäätöksinään (2017a, 31), 

että useimpien metadataa koskevien ongelmien taustalta löytyy ”musiikkialan 

perinteinen kahtiajako äänitteisiin ja teoksiin”. Näissä kahdessa puolessa 

syntyneiden, toisistaan poikkeavien toimintamallien, käytänteiden ja kulttuurien 

pikaista yhdistymistä Muikku pitää haasteellisena. Sama pätee Muikun mukaan 

fyysisten ja digitaalisten äänitteiden toimintakulttuurien eroihin. Metadatan 

ongelmat manifestoituvat muun muassa metadatan laadun ja tunnisteiden käytön 

vaihteluna. Muikku näkee, että metadatan haasteet ovat monimutkaisia ja suhteen 

suurten kokonaisratkaisujen sijaan tällä hetkellä pyritään osaratkaisuihin. Erilaisia 

teostietokantojen yhdistämisiä, järjestelmien yhteistoimintaa parantavia ja ei-

keskitettyjä tietokantoja koskevia hankkeita on käynnissä useita, myös Suomessa 

Teoston aloittamana. (Muikku 2017a, 29–32)  

Teosto ehdottaa, että tekijätiedon kulkeminen digitaalisessa metadatassa 

turvattaisiin EU-lainsäädännössä (Teosto 2018). Yhdysvalloissa teosten metadatan 

hallinnoinnin on ottamassa vastuulleen lokakuussa 2018 tapahtuneiden 

lainsäädännön muutosten seurauksena uusi organisaatio, Mechanical Licensing 

Collective (MLC). 

6.4.2 Arvokuilu ja Safe Harbor  

Digitaalisen musiikin tulojaossa on haastattelujen perusteella havaittavissa 

arvokuilu, jossa internetin alustapalvelut useiden haastateltujen mukaan saavat 

leijonanosan musiikin internetkäytöstä generoituvista tuloista. Musiikkisisältöjen 

tekijät joutuvat sen sijaan tyytymään pienempään osaan. IFPI:n mukaan (2017, 7) 

arvokuilu on suurin uhka musiikkiteollisuuden jatkuvuudelle. Epätasaisen 

rahanjaon taustalla on palveluntarjoajia koskeva Safe Harbor-asetus, jonka 

perusteella alustapalvelut eivät ole vastuussa palveluihin ladattavasta sisällöstä.  

Haastattelujen kritiikin kärki kohdistuu palveluista ennen kaikkea YouTubeen. 

Musiikintekijä Markus Nordenstrengin mielestä palveluntarjoajilla pitäisi olla 

vastuu jakamastaan materiaalista. Nordenstrengin mielestä vastuun pitäisi olla 

nimenomaan palveluntarjoajalla eikä esimerkiksi alihankkijalla. Nordenstrengin 

mukaan palveluista tekijöiden saaman korvausten määrän tulisi kasvaa, mutta hän 
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ei usko, että asia hoituu markkinoiden kautta. Nordenstrengin mukaan rahanjaon 

pitää olla oikeudenmukainen myös YouTubessa, jonka maksamia 

tekijänoikeuskorvauksia hän pitää vitsinä. Nordenstrengin kertoo, että YouTubessa 

mainoskertymää ei tule, jos käyttäjät ohittavat mainokset, ja suurin osa käyttäjistä 

toimii juuri näin. Nordenstreng näkee, että maksullinen käyttöliittymä voisi olla 

yksi ratkaisu ongelmaan. Nordenstreng myös verottaisi sekä Applea että Googlea 

niiden pilvessä olevassa tekijänoikeudellisesti suojatusta sisällöstä.  

Musiikintekijä Pasi Siitosen mukaan YouTube on syönyt artistien levymyyntiä. 

Playgroundin Tom Pannulan mukaan olisi hyvä, jos YouTube saataisiin 

maksamaan ”kunnon rahaa” sisällöstä. Hänen mukaansa musiikkiala voisi 

paremmin, jos näin tehtäisiin. Pannula pitääkin arvokuilua isoimpana ongelmana 

digitaalisessa jakelussa.  

IFPI:n Tommi Kyyrän mukaan yksi soittokerta eli yksi striimi YouTubessa 

vastaa 16 soittokertaa Spotifyssa. Kyyrä jatkaa: 

Ja me tietysti katsotaan et tuo on sellanen asia, et se pitäis saada balanssiin. Et 

ei voi olla oikein, että on niinkun firmoja jotka vetoaa tollaseen, jotka sanoo 

että meidän ei pidä lisensioida. YouTube on kuitenkin globaalisti varmaan tällä 

hetkellä suosituin musiikkipalvelu. 

Kyyrän mielestä on väärin, että maailman suurimman musiikkipalvelun eli 

YouTuben ei tarvitse lisensioida musiikkia, vaikka muiden musiikkipalvelujen, 

kuten Spotifyn, täytyy. Tässä mielessä Googlella on Kyyrön mukaan merkittävä 

kilpailuetu esimerkiksi eurooppalaisiin toimijoihin nähden. Kyyrän 

mukaan ”tasavertaista neuvotteluasemaa” palveluntarjoajien ja levy-yhtiöiden 

välille tulisi hakea lainsäädännöllisillä uudistuksilla. 

Tutkimuskirjallisuus kertoo, että jos yksittäinen kappale ladataan iTunesista 

miljoona kertaa, levy-yhtiö ansaitsee tästä noin 900 000 dollaria (Taplin 2017). 

Miljoona striimiä YouTubessa tuottaa levy-yhtiölle sen sijaan noin 900 dollaria. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi tilannetta vuonna 2017 (32–3) seuraavasti:  

Tärkeimmät digitaaliset jakelualustat ovat maailman suurimpia yhtiöitä ja ne 

hyödyntävät tekijänoikeudella suojattuja sisältöjä liiketoiminnassaan. 

Oikeudenhaltijoiden näkemyksen mukaan heidän neuvotteluasemansa 

suhteessa jakelualustoihin on usein heikko, ja jakelualustojen 

oikeudenhaltijoille maksamat korvaukset ovat pieniä suhteessa sisältöjen 

tuottaman liiketoiminnan tuloihin. 
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Nordenstreng ja Rinne korostivat selvityksessään jo vuonna 2014 (18), että suuret 

kansainväliset verkossa toimivat yritykset voivat sanella huonoja sopimusehtoja 

jopa merkittäville luovan talouden yrityksille. Nordenstrengin ja Rinteen mukaan 

erityisen huonossa neuvotteluasemassa verkkopalveluja tarjoavien suuryritysten 

kanssa ovat pientuottajat. 

Haastatelluista myös Suomen Säveltäjien Antti Auvisen mukaan verkosta eli 

internetistä generoitu arvo realisoituu ja jää välittävään portaaseen eli 

palveluntarjoajalle. Hän pitää uutena ansaintalogiikkana nimenomaan sitä, 

että ”verkon oikeudenmukaisuus” saadaan kuntoon. Hän pitää internetin 

toimintamalleja epäoikeudenmukaisena tekijälle. Asiantuntija Herkko Hietanen 

näkee, että suoratoistopalvelujen ei tarvitse toimia ilmaisen jaon pohjalta ja 

musiikkiteollisuuden t-paitabisneksenä, vaan hän näkee esimerkiksi YouTuben 

nostavan tarvetta muiden oikeuksien, kuten pelioikeuksien, myymiseen. 

Lisäksi monet haastateltavat näkivät, että valtioiden väliset rajat erityisesti 

EU:n sisällä olivat tarpeettomia digitaalisten palvelujen tuottamisessa. Alueellinen 

rajoittuneisuus hidastaa kehitystä ja palveluiden käyttöönottoa, ja tällä tavalla 

hidastaa myös EU:n kilpailukykyä kokonaisuutena.  

Euroopan parlamentti äänesti sisämarkkinoiden tekijänoikeusdirektiivistä 

syyskuussa 2018. Parlamentti katsoi, että suurten kaupallisten alustapalveluiden 

tulisi neuvotella reiluista korvauksista tekijöiden kanssa ennen sisältöjen käyttöä 

(Teosto 2018). Teoston mukaan parlamentin tavoitteena on eurooppalaisten 

sisällöntekijöiden ja myös musiikintekijöiden aseman parantaminen.   

6.4.3 Spotify  

Spotifylla on ylivoimaisesti suurin markkinaosuus Suomen 

suoratoistomarkkinoilla, noin 80 prosenttia kokonaismarkkinoista. Haastatteluissa 

Universal Music Finlandin Kimmo Valtanen muistuttaa, että kuten mille tahansa 

muulle palveluteknologiasektorille, ei myöskään suoratoistomarkkinoille mahdu 

"kovin montaa pelaajaa”. Playgroundin Tom Pannula näkee hankalana esimerkiksi 

Apple Musicin tulemisen ”80 pinnan markkinoille”. Kenttä kuitenkin elää, joten 

Valtanen näkee, että juuri Apple Musicilla on valtavasti potentiaalia kasvaa Applen 

muiden osa-alueiden mukana merkittävämmäksi musiikkitoimijaksi Suomessa.  

Valtasen mukaan Spotifyssa menestymiseen tarvitaan sekä julkaisuvolyymia 

että back-katalogia (josta tulee hiljaista myyntiä). Näiden lisäksi tarvitaan myös 

hittejä: 
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Et meillä tietysti se, että meillä on siellä iso massa sekä kansainvälistä että 

kotimaista vuosien saatossa tehtyä musiikkia, joka jyllää sitä hiljasta tuloa 

siellä koko ajan, ja sitte meillä on niitä uusia hittejä. Ja sit meille syntyy 

tulovirtaa. 

Valtasen mukaan kuunnelluimmat artistit ansaitsevat Spotifysta erinomaisesti. 

Finnish Music Startupsien Jiri Koivuniemen mukaan levymyynnistä saadut tulot 

eivät tule Spotifyn kautta kovin äkkiä korvautumaan. Musiikintekijä Pasi Siitonen 

puolestaan ajattelee, että fyysisestä levymyynnistä saadut rojaltit olivat selkeämpiä 

kuin digimarkkinoilta tuleva tulovirta:  

Ne prosentit on aika samoja, mutta sit kukaan ei tiedä sitä niinkun kun 

levymyynnistä sä sait niinku raportin, että nyt on myyty näin ja näin monta 

levyä, ja sä tiedät mikä niiden tukkuhinta on ja millä hinnalla ne myyty, niin 

jokainen näki että nyt saa reilun osuuden, sen mitä ollaan sovittu. Ja nyt se on 

mulle oikeestaan aivan sama, onks mun niinku rojaltiprosentti 15 vai 30, kun 

emmä tiedä yhtään, mikä tää on se summa, mistä se otetaan se prosentti. Kun 

ei sitä nää mistään, ja ei sitä tiedä. Kyl jonkinlainen, jonkinlaisii joistain 

hitusista, niistähän näkee, mut Spotifysta, kukaan ei tiedä mikä se on se könttä 

mistä se sitte jaetaan se rojalti. 

Siitonen peräänkuuluttaa läpinäkyvyyttä suoratoistopalvelujen tilityksiin. Näin 

läpinäkyvyys nousee jälleen esille myös suoratoistopalvelujen yhteydessä. Lisäksi 

Siitonen pitää ”epäterveenä” sitä, että levy-yhtiöt, joilla on ”luottamukselliset” eli 

salaiset sopimukset Spotifyn kanssa, myös omistavat osan Spotifysta ja saavat 

tuloja myös asiakasmäärien eli kuukausimaksujen kautta. 

Tekeekö Spotify siis sopimuksia itsensä kanssa? Teoston Kim Kuusen mukaan 

asia on näin. Kuusi kuitenkin ymmärtää, että levy-yhtiöt ovat ”menneet mukaan” 

Spotifyhin. Levy-yhtiöillä on laajat back-katalogit ja niitä koskevat oikeudet, joten 

vaihtokauppa on ymmärrettävä. Ilman omistamista koskevia sopimuksia Spotifyn 

olisi voinut olla hankalaa tehdä sopimuksia suurten levy-yhtiöiden kanssa ja saada 

suurta osaa musiikista käyttöönsä. Omistusosuutta koskeva tilanne on kuitenkin 

Kuusen mukaan ajautunut ”harmillisen kiusalliseksi”. (Tämä tilanne on osittain 

muuttunut Spotifyn listauduttua pörssiin huhtikuussa 2018.) 

Muusikoiden Liiton Ahti Vänttisen mukaan levy-yhtiöt pitävät back-

katalogeja ominaan, eivätkä ole välttämättä innokkaita maksamaan niiden käytöstä 

rojalteja. Katalogeilla voidaan lisäksi käydä vaihtokauppaa suoratoistopalvelujen 

kanssa myös muun muassa vaihtamalla tietty määrä teoksia mainosaikaan. 
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Tällaisista sopimuksista ei välttämättä musiikintekijöille tilitetä mitään. 

Musiikintekijä Markus Nordenstrengin mukaan on ongelmallista, että levy-

yhtiöille back-katalogeista maksettavat kiinteät summat eivät ole läpinäkyviä. 

Myös musiiikintekijä Pasi Siitonen näkee, että kilpailutilanne on outo, koska levy-

yhtiöt omistavat osan jakelukanavasta eli Spotifysta. Siitosen mukaan on 

mahdotonta laskea, kuinka suuren prosentin teosten kautta generoituvista tuloista 

musiikintekijä saa, koska yhtiöt omistavat osia Spotifysta ja saavat tuloja myös sitä 

kautta. 

Musiikintekijä Markus Nordenstrengin mukaan suoratoistomaailma ”polarisoi 

musiikkiteollisuutta hirveästi”. Nordenstrengin mukaan 10 vuotta sitten ”isot 

järkeleet” eli major-levy-yhtiöt menettivät markkinaosuuksiaan ja samaan aikaan 

syntyi ”hirveä määrä” indie-toimijoita. Nordenstreng väittää Spotifyn tehneen 

suurten levy-yhtiöiden kanssa ”lehmänkaupat”, mikä lopetti markkinoiden 

hajaantumisen ja jatkoi sen keskittymistä. 

Manageri Aki Roukalan suhde Spotifyhin on kaksijakoinen: 

On se käyttäjäystävällinen, ja mää itekin käytän, ja oon Spotifyn 

kuukausimaksaja. (—) En mää oo missään sanonut, että mää oisin niinku 

juhlinu, kun Spotify tuli, samaan aikaan se on myös niinku tuhonnu pienlevy-

yhtiöiden edellytykset toimia täysin. Että en mää voi siitä olla mitenkään 

niinku silleen sen puolestapuhuja. 

Roukala kysyy mielenkiiintoisesti Spotifysta, mikä se on, media, myyjä vai 

jakelija: ”Suoratoistopalveluhan se on, mutta jos vertaa vanhaan, niin se on jotain 

tosiaan median ja jakelijan väliltä, että kyllähän ennenkin isot levy-yhtiöt on 

omistanut omat jakelunsa, mutta mediaa ei tietenkään.” 

Suoratoistopalvelujen soittolistoille pääseminen on tärkeää, jos kappaleille 

haluaa paljon klikkauksia. Musiikintekijä Pasi Siitosen mukaan on hyvä asia, että 

Spotify kuratoi omia soittolistojaan, koska soittolistoja tekevät kolmannet tahot 

saattavat ”olla voideltavissa”. Suuret levy-yhtiöt eivät ole Siitosen mukaan saaneet 

playlisteja omikseen, vaikka omistavatkin Spotifysta merkittävän osan. Indie-puoli 

on Siitosen mukaan Spotifyssa hyvin edustettuna. Samoilla linjoilla on 

Playgroundin Tom Pannula, joka pitää hienona sitä, että Spotify tekee omat 

soittolistansa: ”Muutama vuosi sitten majoreilla oli sellanen etulyöntiasema, koska 

ne hallitsi noita soittolistoja, nyt ne on 5, 10 pinnaa vaan noista 

soittolistamarkkinoista enää, elikkä tää on tasapainottanu ja tehny indieille tän tosi 

paljon paremmaks.” 



184 

Asiantuntija Hannu Oskala toteaa, että internetillä on monopolisoituva luonne, 

mikäli marginaalikustannukset laskevat nollaan. Mitä isompi palveluntarjoaja on, 

sitä halvemmaksi sille tulee palveluiden tuottaminen. Oskalan mukaan internetin 

säätelyyn tarvitaan vähintään EU:n laajuinen viitekehys. Globaalit toimijat, kuten 

Google, ovat sijaintipaikkansa (Googlen tapauksessa Kalifornian) lakien alaisia, 

eikä niitä kosketa esimerkiksi Suomen lainsäädäntö ”millään tavalla”. Oskalan 

mukaan näitä yrityksiä tulisi ”pystyä jollain tavalla säätelemään”. Oskala tarkentaa:  

Spotify on saavuttamassa erittäin monella markkinalla efektiivisesti täsmälleen 

samanlaisen monopoliaseman kuin Googlella on tiedonsiirrossa. (—) Kyl mä 

nään, et jossain vaiheessa jos meillä on niinkun palveluntarjoajia, jotka alkaa 

olla on niinku synonyymejä musiikille, kuten tulee käymään Suomessa, 

Spotify omistaa ne markkinat niin monopolimaisesti, et me voidaan puhua 

Spotifystä synonyyminä musiikille ja musiikinkuuntelulle ihan niinkun jo nyt. 

Oskalan mukaan tässä tilanteessa ei ole enää tarvetta puhua niinkään 

tekijänoikeuslaista kuin monopolilainsäädännöstä ja terveen kilpailun 

ylläpitämisestä. Oskala kysyy, onko digitaalisilla markkinoilla kilpailua ylipäätään 

olemassa, jos markkinan ”perusluonne on monopolisoituva”. Oskalan mielestä 

Spotifyn ja artistien välinen neuvotteluasema ei myöskään ole reilu, koska 

edellisellä on hallussaan monopolistinen jakelukanava, jolloin se voi sanella 

neuvotteluosapuolelle haluamansa ehdot. Oskala pitää tätä kysymystä ”erittäin 

keskeisenä”. Oskalan mukaan suuret levy-yhtiöt tulevat tekemään hyvän tilin, kun 

Spotify listautuu pörssiin (listautuminen on jo tapahtunut huhtikuussa 2018). 

Oskala valittelee, että listautumisesta syntyvää tulovirtaa tuskin saadaan jaettua 

reilusti, koska yhtiöiden ja artistien väliset sopimukset eivät kata yhtiöiden 

omistuksia. Teoston Kim Kuusi näkee monopoliongelman puolestaan hubien 

tasolla. Hubit ovat eri maiden tekijänoikeusjärjestöjen yhteisiä tietopankkeja, joista 

palveluntarjoajat voivat hankkia oikeuksia yksittäistä maata laajempia 

geopoliittisia alueita varten. Kuusen mukaan asiakkaiden eli palveluntarjoajien 

kannalta ideaalitilanne olisi tietysti yksi maailmanlaajuinen hubi, mutta se olisi 

yksinvaltiaan asemassa –eli monopoli. 

Pro rata vs. user centric 

Pro rata -mallissa kaikki kuukausimaksuista saadut tulot lasketaan yhteen ja jaetaan 

oikeuksien omistajille yksittäisten kappaleiden kesken kuuntelumäärien perusteella. 

User centric -mallissa käyttäjän maksama kuukausimaksu jaetaan puolestaan 
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suoraan kuuntelijan kuuntelemien yksittäisten kappaleiden oikeuksien omistajille 

kuuntelijan henkilökohtaisten kuuntelumäärien perusteella (Muikku 2017c, 5–6). 

Haastatellun musiikintekijä Markus Nordenstrengin mukaan Wimp on 

historian ainoa suoratoistopalvelu, jossa rahat on jaettu user centric -mallin mukaan. 

Wimpin nimi on yritysostojen jälkeen muuttunut Tidaliksi, jolloin myös 

rahanjakomalli muuttui user centricista pro rataan, joka on käytössä myös 

Spotifyssa. 

Nordenstreng selittää, että Spotifyn premium-puoli ja ilmainen puoli ovat kaksi 

eri poolia. Nordenstrengin mukaan mainostulot ovat hyvin pieniä ja Spotifyn 

tilitykset tulevat 96-prosenttisesti kuukausimaksuista. Nordenstengin mukaan 

nykyisestä tilitystavasta hyötyvät erityisesti mainstream- ja ylikansalliset artistit. 

User centric -tilitysmalliin siirtymistä Nordenstreng pitäisi oikeudenmukaisena ja 

läpinäkyvänä tekona. Nordenstreng kertoo esimerkin: 

Elikkä tällä hetkellä tilanne on se, että just vaikka mun kaltanen käyttäjä joka 

maksaa kuukausimaksua kiltisti, kuuntelen vaikka vaan yhden jazz-levyn, 

sanotaan vaikka Verneri Pohjolan levyn koko kuukauden aikana. Se mun 9.90 

menee kuitenkin niiden klikkausten mukaan semmoseen pooliin, josta Verneri 

Pohjola saa ehkä hyvällä tsägällä promillen. Eli se menee Rihannalle, ei 

Verneri Pohjolalle. 

Nordenstreng väittää, että (kansainvälinen) IFPI on vastustanut muutosta user 

centriciin, kun Spotify olisi sitä heille ehdottanut. Muusikkojen liiton Ahti 

Vänttinen puolestaan pitää pro rata/user centric -keskustelua tärkeimpänä 

yksittäisenä asiana mietittäessä uusia ansaintalogiikoita. Myös Vänttisen tietojen 

mukaan Spotifyssä harkittiin aluksi, jaetaanko rahaa pro rata- vai user centric - 

mallin mukaan. Vänttinen epäilee, että major-levy-yhtiöiden vaikutus johti pro rata 

-mallin käyttöönottoon, koska se on heille helpompi ja he ansaitsevat mallin avulla 

enemmän. Vänttisen mukaan erityisesti marginaalimusiikilla on hankalaa tehdä 

rahaa Spotifyssa vallitsevan mallin kautta. Stupido Recordsin Joose Berglundin 

mukaan nykymalli ei ole paras mahdollinen ja oikeudenmukaisempia malleja on 

olemassa. Myös musiikintekijä Olavi Uusivirta pitää nykyistä mallia 

ongelmallisena.  

MES:n Hannu Sahan mukaan major-levy-yhtiöt päinvastoin ovat avoimia 

maksumallin muuttamiselle. Sahan mukaan mallin muutos ei vaikuttaisi levy-

yhtiöihin juurikaan ja auttaisi nimenomaan marginaalimusiikin tekijöitä. Saha 

toivoo, että kehitys veisi tähän suuntaan. 
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IFPI:n Tommi Kyyrän mukaan tutkimukset puolestaan kertovat, että ero pro 

ratan ja user centricin välillä ”ei oo niin dramaattinen kuin mitä ihmiset näyttävät 

tai haluavat uskoa.” Musiikkituottajien Pekka Sipilä pitää keskustelua 

mielenkiintoisena eikä helppona kysymyksenä. Musiikkituottajilla asiaan ei ole 

virallista kantaa, mutta Sipilän mielestä ”tuntuisi aika hullulta”, jos 

kuukausimaksun maksaja kuuntelisi kuukaudessa yhden ainoan kappaleen ja koko 

summa menisi pelkästään tuon teoksen oikeudenomistajille. Perusteluja Sipilä ei 

näkemykselleen tarjoa. Sipilän henkilökohtainen mielipide on, että jonkinlainen 

hybridimalli olisi paras.  

Suoratoistopalvelut toimivat olennaisesti eri tavalla kuin radiot, joissa 

oikeuksien omistajille maksettavaa tilitykset jaetaan soitettujen minuuttien mukaan, 

ei soittokertojen mukaan. Ero on huomattava ja keskeinen. Spotifyssa teosta tulee 

kuunnella 30 sekuntia, jotta oikeudenomistaja saa siitä rahaa. Musiikintekijä 

Markus Nordenstreng kertoo, että malli on periytynyt iTunesin käytännöstä, jossa 

ilmainen sample, mainos, oli korkeintaan puoli minuuttia pitkä. Nordenstrengin 

mukaan käytäntö voitaisiin kyseenalaistaa, koska eletään striimimaailmassa eikä 

enää latausmaailmassa. Musiikkituottajien Pekka Sipilän mukaan 30 minuutin 

kappaleesta soitettuna radiossa saa kymmenen kertaa enemmän rahaa kuin 3 

minuutin kappaleesta. Sprotify hänen mukaansa ”sorsii tietyntyyppistä musiikkia” 

ja suosii toisentyyppistä. Aikaperuste puuttuu, ja pitkäkestoinen musiikki häviää. 

Sipilä lisää, että jos radiot pystyvät maksamaan minuuttiperusteisesti soitetuista 

kappaleista, varmasti Spotifykin pystyy sen tekemään. 

Suomen Säveltäjien Antti Auvisen mukaan nykyinen digitaalitekniikka 

periaatteessa mahdollistaisi minuuttimääräisen seurannan helposti myös 

suoratoistopalveluissa. Teoston Kim Kuusen käsityksen mukaan pro rata olisi 

teknisesti hieman kalliimpi. Markus Nordenstrengin mukaan byrokratia saattaisi 

lisääntyä. Auvinen näkee, että klikkauksiin perustuva toimintalogiikka ei toimi 

klassisen musiikin ympäristössä, jossa teoksen kesto saattaa olla puolikin 

tuntia: ”On selvää, että valtaosa klassisen musiikin teoksista kestää enemmän kun 

se nykyinen radiosoittoideaali, vajaa kolme minuuttia tai vähän reilu.” Samoilla 

linjoilla on musiikintekijä Markus Nordenstreng, jonka mukaan klikkausmäärien 

perusteella jaettava malli on ”insinöörimäinen”, ei-oikeudenmukainen ja 

läpinäkymätön. Mitä lyhyempi teos, sitä tuntuvampi voitto. 

Auvinen nostaa mielenkiintoisella tavalla esiin myös kuluttajan oikeudet: 

tekijällä on oikeus saada itselleen ne rahat, jotka hänelle kuuluvat, mutta myös 

kuluttajalla on oikeus kohdentaa käyttämänsä rahat niille tekijöille, joille haluaa. 

Samoilla linjoilla on musiikintekijä Markus Nordenstreng, jonka mukaan 
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kuluttajajärjestöt ”on jo itse asiassa heränny tähän asiaan”. Manageri Aki Roukala 

kiteyttää järjestelyn seuraavasti: 

No mun mielestä tietenkin se kuuntelumäärien perusteella suoraan niinku, mää 

en oo ihan perillä siitä kuviosta tällä hetkellä, mutta mä tiedän, että se ei tuu 

suoraan kuuntelumäärien peusteella per artisti, että niinhän se pitäis, niinhän 

ne on tähän asti aina jaettu ja sehän on nyt on ainut oikeudenmukainen malli. 

Että jos levyjä myydään, niin eihän se silleen mee, et Anttila lähettää kaikki 

rahat johonkin tietylle yhtiölle ja se jakaa ne rahat miten huvittaa. 

User centric -mallia ei käytä tällä hetkellä yksikään suoratoistopalvelu. Suomessa 

asiaa on tutkinut Jari Muikku ja Pradeep Durgam eri järjestöjen toimeksiannosta 

vuonna 2017. Tutkimuksen mukaan siirtyminen user centric -malliin pienentäisi 

kuunnelluimpien kappaleiden tilitystä, mutta lisäisi kuluttajan mahdollisuutta 

vaikuttaa siihen, että kuukausimaksu ohjautuisi kuluttajan kuuntelemille artisteille. 

User centric -mallissa kuunnelluimpien kappaleiden saamista tilityksistä lähes 

puolet tilitettäisiin suosituimpien artistien sijaan vähemmän kuunnelluille artisteille. 

Tutkimuksen mukaan on selvää, että pro rata suosii suosituimpia artisteja. (Muikku 

2017c, 11–2) 

6.5 Ulkomusiikilliset ansaintamallit  

Tämän väitöskirjan tutkimus on keskittynyt ansaintalogiikoiden osalta erityisesti 

musiikkiteosten hyödyntämiseen. Koska haastatteluissa nousi esille myös 

apurahojen, oheistuotteiden ja yhteistyökumppanuuksien, 

sosiaaliturvajärjestelmän sekä tekijänoikeuskoulutuksen roolit, käyn tässä lyhyesti 

läpi myös nämä ulkomusiikilliset ansaintamallit.  

6.5.1 Apurahat  

Haastatelluista Muusikoiden Liiton Ahti Vänttinen pitää ylipäätään sitä, että 

Suomessa on mahdollista elää musiikilla ilman listamenestystä, ”hienona juttuna”. 

Vänttinen mainitsee yhtenä tulonlähteenä musiikkialan apurahat. Suomen 

Musiikintekijät ry:n Aku Toivonen näkee, että esimerkiksi Teosto laittaa osan 

rahoistaan kiertoon, ”ruohonjuuritasolle kasvattamaan uutta menestystä”. 

Tutkimuskirjallisuuden mukaan Teosto rahoittaa esimerkiksi Musiikin 

edistämissäätiötä, joka jakaa apurahoja musiikkivideotuotantoihin. Vuonna 2016 

Teosto-rahasto jakoi apurahoja yhteensä 2,5 miljoonaa euroa (Teosto 2018). 
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Haastattelussaan Toivonen pohtii, että jos Teoston ja Gramexin kautta kulkeva 

rahaliikenne alkaa kulkemaan enemmän kustantajien kautta, kyseiset tahot 

eivät ”laita rahaa sellaseen kansallisen kulttuurin kehittämiseen.” Kehitys voisi 

johtaa tähän suuntaan myös, mikäli tekijänoikeuksien hallinnointia siirrettäisiin 

nykyistä enemmän oikeudenomistajien itsehallinnointiin. Johtopäätös on, että tältä 

kannalta katsoen kollektiivihallinnointia voisi puolustaa tekijänoikeusjärjestöjen 

jakamilla apurahoilla ja sen mahdollistamalla kulttuurituotannolla. Esimerkiksi 

musiikkivideoiden esittämisestä kertyvät tulot eivät usein riitä kattamaan edes 

videoiden tuotantokustannuksia, ja iso osa ammattilaistason videoista tuotetaan 

Suomessa juuri apurahojen turvin. On huomattavaa, että kukaan haastateltavista ei 

maininnut musiikkivideoilla rahastamista merkittävänä ansaintalogiikkana, vaikka 

YouTube on suosituin musiikin kuuntelemisen kanava myös Suomessa. Voisi 

olettaa, että musiikkivideoihin kannattaisi pelkästään tästä syystä panostaa 

huomattavasti. 

Haastatelluista Suomen Säveltäjät ry:n Antti Auvisen mukaan taidemusiikin 

tekemiseen on kautta historian tarvittu ulkopuolista avustusta: 

Taidemusiikki on ollut läpi historian kannattamatonta. Milloinkaan sitä ei oo 

pystytty tekemään niin, että sen toteuttaminen olis ollut jotenkin taloudellisesti 

järkevää, vaan aina siihen on tarvittu ulkopuolista apua. Ruhtinas, kirkko tai 

valtio, tai yksityinen mesenaatti. 

Auvinen näkee, että apurahajärjestelmän avulla tekeminen on monipuolisempaa ja 

monenlaiset arvot tunnustetaan tärkeiksi. Apurahat ovat Auvisen mukaan osoitus 

siitä, että teoksilla nähdään muutakin kuin kaupallista, ”olemassaolon kannalta 

relevanttia” arvoa. Auvisen mielestä tällainen ilmapiiri on huolestuttavasti 

rapistumassa. ”Liian kaupallisesti orientoinut retoriikka” edistää Auvisen mukaan 

työskentelyolosuhteita rappeuttavaa ilmapiiriä. Diversiteetti ja taiteen itseisarvo 

ovat Auviselle tärkeitä ja merkityksellisiä asioita. Auvinen näkee myös 

kaupallisuuden musiikkialaa edistävänä asiana.   

Universal Music Finlandin Kimmo Valtanen puolestaan näkee, että levy-yhtiön 

tehtävä on löytää artisteja, jotka kiinnostavat yleisöä, ja myydä ja markkinoida heitä. 

Valtanen pohtii esimerkinomaisesti, miksi esimerkiksi bluesia pitäisi tukea 

nykypäivänä:  

Pitäiskö meidän tehä bluesista ja kohta rockista, jos rock ei oo ollu riittävän 

mielenkiintosta, niin niin pitäskö siitä tehä apurahotteinen niinku valtion 

tuottama muoto? (—) Ja sitä kautta tota, pitäiskö bluesista tehdä uusi klassinen 
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musiikki tietyllä tavalla? Että niinku nää on tämmösiä arvokeskusteluja, jotka 

mun mielestä niinku ei ainakaan tässä maailmantilanteessa oo sillä lailla 

sellasii niinku releventteja tai taisteluja. Jos sinne syntyy markkinapaikka ja 

muuta, aivan loistavaa.  

MES:n Hannu Saha nimeää tärkeiksi apurahojen myöntäjiksi muun muassa 

edustamansa järjestön sekä valtion. Hän huomauttaa, että valtion tukipolitiikka 

korostaa haastatteluhetkellä vapaan kentän suurempaa tukemista vakiintuneiden 

instituutioiden sijaan. Sahan mukaan kiertuetukitoimintaan olisi hyvä saada 

lisäpanostusta musiikin vapaan kentän esimerkkinä. Saha toivoo myös MES:n 

jakaman vaka-tuen kasvattamista nykytasosta, jotta elävän musiikin kenttä pysyisi 

hengissä. Vaka-tuesta päättää erillisellä määrärahalla Opetus- ja kulttuuriministeriö.   

Mielenkiintoisen ajatuksen apurahojen kohdentamisesta esitti keikkajärjestäjä 

Ilpo Sulkala. Hänen mukaansa veikkausvaroja tulisi ohjata enemmän live-

bisnekseen. Sulkalan mallissa tukea ohjattaisiin ravintoloille, jotka keikkoja 

järjestävät. Tämä olisi tarpeellista, koska uusien bändien keikoista tulee 

keikkajärjestäjälle lähes aina tappiota. Sulkalan mukaan tukea pitäisi ohjata 

enemmän myös populäärikulttuuriin korkeakulttuurin, kuten oopperoiden, lisäksi 

tai sijaan: 

Mä tarkoitan sillä tämmöstä klubitukea. Esimerkiksi niinku Tanskassa on 

tämmönen klubituki-järjestelmä, jossa, sanotaan että jos mekin saatais viiskyt 

tonnia vuodessa siihen, että me voidaan näitä nuoria bändejä ottaa, niin se ois 

aivan helevetisti. Ja se taas ruokkis sitä, et mahdollisia menestyjiä voisi tulla 

enemmän ja enemmän. 

Sulkala muistelee ravintolanomistajana, että tukea keikkojen järjestämiseen on 

vuosien varrella tullut haettua ja saatua. Pitkäjänteistä toimintaa se ei kuitenkaan 

ole koskaan ollut. 

Kyselyn vastaajista 80 prosenttia oli täysin tai jokseenkin sitä mieltä, että 

kulttuuriala on erikoisasemassa muihin toimialoihin verrattuna ja sitä pitää tukea 

verovaroin. Piraattipuolueen Ahto Apajalahden mielestä kulttuurialaa voidaan 

tukea julkisista varoista, ”osana yleistä sivistyspolitiikkaa”. Tuen ehdoksi voitaisiin 

hänen mielestään asettaa se, että tuetut työt olisivat vapaasti saatavissa ja 

käytettävissä. Apajalahti pitää eettisesti kyseenalaisena, ”että julkisin varoin 

tuetaan tiedon ja kulttuurin monopolisoimista yksityiseksi ”aineettomaksi 

omaisuudeksi”. Apajalahti vertaa tällaista järjestelmää yritystukiin, ”joita 

Piraattipuolue yleisesti vastustaa”. Tilannetta voineekin verrata tieteen 
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apurahajärjestelmiin, jossa rahoittajat ovat viime vuosina korostaneet tulosten 

vapaata saatavuutta kalliiden, maksusta tilattavien julkaisujen sijaan. 

Musiikkituottajien Antti Kotilainen pitää suomalaista kulttuuria tärkeänä ja 

tukemisen arvoisena. Heikki Poroila toteaa, ettei musiikkia ”tarvitse paapoa” muita 

aloja enempää, ”mutta yleisesti ottaen pääosa kulttuurisisällöistä ansaitsee 

yhteiskunnan tukea”. Poroila perustelee ajatuksen sillä, että näin ”lyhytjännitteisen 

hetken viihteen” rooli ei ylipainotu. Poroilan mukaan täytyisi tehdä ero luovan ja 

tuloa tavoittelevan toiminnan välillä. Hän näkee niiden välillä yhteyden, mutta ei 

pidä niitä samana asiana. Ongelmana Poroila pitää sitä, että tekijänoikeuslaki ei 

tunnusta tätä eroa. 

Tutkimuskirjallisuuden puolella Taina Cronberg esittelee vuonna 2010 

julkaistussa raportissaan (26) Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa käytössä 

olevaa ”taiteilijanpalkkaa” tai ”tulotakuuta”. Kyseinen palkka myönnetään 

tekijöille loppuelämäksi, ja se on tarkoitettu nimenomaan tunnustetuille, 

korkeatasoisille tekijöille. Esimerkiksi Tanskan mallissa palkan saavat taiteilijat 

nimetään eikä takuupalkkaa voi itse anoa. (Cronberg 2010, 26) Sen selvittäminen, 

toimisiko tällainen malli myös Suomessa, jääköön toisen tutkimuksen tehtäväksi 

kuten myös nykyisen musiikin apurahajärjestelmän tarkemman kuvauksen 

laatiminen. 

6.5.2 Oheistuotteet ja yhteistyökumppanuudet  

Haastatellun Stupido Recordsin Joose Berglundin mukaan levyjen myynnistä ei 

tule tarpeeksi rahaa ammattimaisen toiminnan järjestämiseen, joten levy-yhtiöiden 

tulee myydä myös ”keikkoja ja rättejä”. Räteillä tunnetusti ja haastatteluissa 

viitataan ennen kaikkea bändi-t-paitoihin mutta osin myös muuhun merchandiseen 

eli ”merkkariin”. Playgroundin Tom Pannula puolestaan kertoo, että Playground 

Musicin levysopimuksissa merchandise ei ole yleensä mukana. Pannulan mukaan 

yhteistyötä tapahtuu muiden toimijoiden kanssa esimerkiksi myyntipromojen 

muodossa, jolloin fyysisten teosten, albumien ja CD-levyjen ohessa tarjotaan 

lisätuotteena esimerkiksi t-paitoja.  

Musiikkikirjastojen Heikki Poroila ennustaa, että tulevaisuudessa jotkut artistit 

pitävät ”omissa käsissään” oheistavaran myynnin ja parantavat näin taloudellista 

asemaansa. Samalla Poroila väittää, että osa ”artisteista on niin kaukana 

reaalimaailman taloudesta yms., että erilaisille siivellä eläjille riittää kyllä roolia 

myös tulevaisuudessa”. Professsori Tuomas Mylly tyytyy toteamaan, että 

oheismyynti on yksi tekijä muiden joukossa uusia ansaintalogiikoita pohdittaessa. 
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Kaikista haastatelluista merchandisesta innostui eniten musiikintekijä Samy 

Elbanna. Hänen mukaansa Lost Societyn suurimmat tulovirrat ovat keikkailu ja 

merkkarimyynti. Elbanna näkee, että merchandisen merkityksen vaihtelu 

musiikkiteollisuuden eri aloilla on suurta. Elbanna kiteyttää merkkarimyynnin 

genre-sidonnaisuuden seuraavasti:  

Tietenkin se riippuu hyvin pitkälti myös bändistä, että jos sä soitat vaikka jotain 

jatsii, niin sulla on yks bändipaita, jossa on se bändin nimi jollain Comic 

Santsilla, sä myyt sitä kahdella kybällä, niin ei se tietenkään oo yhtä suuri ku 

joku metallibändi, joiden maailmassa se paitahomma on paljon isompi 

muutenkin. Koska sit on kaikkea räväkkää kuolema-arttia ja kaikkee, et sit 

myydään enemmän. (—) Kyllä varmasti jos sä vedät kuukauden kiepin 

Euroopassa ja sulla on kymmenen designia paitoja, pari vaikka lompakkoja, 

vaikka vittu signeeratut Ray-Banit ja tälleen, niin kyl sä varmasti tienaat siitä 

ihan saatanasti rahaa kuitenkin. 

Elbannan mukaan ihmiset eivät enää jaksa ostaa levyjä, mutta (ainakin Lost 

Societyn tapauksessa) paitoja he aina ostavat.  Elbanna lisää, että Lost Societyn 

sponsoridiilit ja endorsementit antavat bändin käyttöön soittovälineitä eikä siitä 

makseta erillistä korvausta. Elbannan mukaan isommat bändit voivat luonnollisesti 

saada rahapalkkioita sponsoridiileistään. 

Musiikkituottajien Tommi Kyyrä puolestaan epäilee, onko ”rättikauppa tai 

merchandise” kovinkaan merkittävä tulonlähde. Erittäin merkittävästi ja muista 

haastatelluista poikkeavasti Kyyrä mainitsee uutuutena virtuaalisen merchandisen. 

Kyyrä kertoo esimerkin, jossa pelaaja voi tietokonepelin sisällä ostaa 

roolihahmonsa päälle lempibändinsä paidan. 

Manageri Aki Roukalan mukaan yhteistyökumppanuudet ovat ennen 

kaikkea ”valtavirta-artistien hommaa”. Brändiyhteistyö on Roukalan mukaan 

kattavaa. Esimerkiksi musiikkivideoissa ja promokuvissa pidetään päällä tietyn 

valmistajan vaatteita. Sama voi koskea myös festivaalikeikkoja. Yritykset voivat 

myös pyytää artisteja esiintymään omiin tuote-esittelytilaisuuksiinsa, kuten 

muotinäytöksiin. Roukalan mukaan vaateyritykset lähettävät artisteille 

näytekappaleita siinä toivossa, että he esiintyisivät ne päällään. Yhdet ja samat 

artistit voivat ”eri bändien nimillä vedellä eri tyyppisiä sponsoridiilejä”. Roukalan 

mukaan osaksi artistijuutta onkin nykyään tullut se, että artisti on samaan aikaan 

mannekiini. Bayern Median René Mäkisen mukaan artistibrändit ovat enemmän 

tekemisen keskiössä kuin koskaan aiemmin. Hänen mukaansa brändäystä on ollut 

aina, mutta nykyisin se on tiedostetumpaa kuin aiemmin. Roukala analysoi, että 
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kaikki eivät kuulu tähän kastiin, vaan suuri osa artisteista on author-tyyppisiä 

tekijöitä. Roukala painottaa, että moni tekijä ei kuitenkaan enää pärjää pelkällä 

musiikilla. 

Asiantuntija Hannu Oskala puolestaan ennustaa, että Suomessakin oltaisiin 

päätymässä Kiinan-malliin, jossa suuryhtiöt sponsoroivat populäärimusiikin 

tekijöitä. Oskalan mukaan kiinalainen tuotanto toimii siten, että suuryhtiö haluaa 

tarjota asiakkailleen levyn ja palkkaa tätä varten artistin. Oskala näkee myös 

tuotesijoittelun roolin koko ajan kasvavan ja pitää kaikkia isompia artisteja tavalla 

tai toisella tuotesijoiteltuina. Bayern Median René Mäkinen katsoo, että artistien 

uskottavuus ei enää kärsi mainostamisesta: ”Entisessä maailmassa uskottava rock-

bändi ei oo lähteny Seppälän mainokseen, niin ehkä se voi nyt lähtee.” 

Universal Music Finlandin Kimmo Valtanen näkee yhteistyökumppanuudet 

uudessa mielenkiintoisessa valossa. Valtasen mukaan artistin tulovirrasta 

korkeintaan neljännes on sisällöntuotannosta tulevaa rojalti- ja myyntituloa. 

Valtasen mukaan pitäisi analysoida, paljonko on keikkamyynnistä, oheistuotteista 

ja muista kumppanuussopimuksista saatu tulovirta. Valtanen muistuttaa, että nämä 

ansiot eivät kuitenkaan syntyisi ilman niiden keskellä olevaa hittiä, joka on viime 

kädessä mahdollistanut muut tulovirrat. Valtanen jatkaa: 

IIman et joku ois investoinu et sulle syntyy hitti sinne keskelle, niin sää et 

varmasti koskaan saisi näitä muita asioita aikaseksi. Et siinä voidaan miettiä 

myöskin sitä reiluuden perustetta toiseen suuntaan, jos me lähetään reilusti 

argumentoimaan. 

Valtanen tuntuu sanovan, että olisi oikeutettua, että levy-yhtiöt saisivat osan myös 

oheistuotteiden myynnistä sekä muista yhteistyökumppanuuksien hyödyistä. 

IFPI:n Tommi Kyyrä näkee, että artisteilla ja musiikintekijöillä on aina olemassa 

vaihtoehto, jossa yhteistyösopimuksesta levy-yhtiön kanssa tehdään tiiviimpi ja 

kokonaisvaltaisempi. Tällöin sopimus voi sisältää myös yhteistyökumppanien 

kanssa toimimista (aiemmin käsitellyt ns. 360-sopimukset). 

Musiikintekijä Olavi Uusivirta kertoo, että yhteistyökumppanuudet ovat hänen 

kohdallaan tarkoittaneet lähinnä catering-palvelujen saamista musiikkivideoiden 

kuvauksiin, joista vastavuoroisesti ”ollaan heitetty jotain shoutoutteja tuolla 

somessa”. Johtopäätös on, että tuotteiden ja palvelujen mainostaminen ei näin 

rajoitu niiden esittelemiseen promokuvissa ja musiikkivideoissa, vaan tekijät 

voivat toimia mainostajina esimerkiksi viestiessään sosiaalisessa mediassa. Täysin 

poissuljettua ei ole myöskään mainonnan ulottuminen musiikkisisältöihin, 



193 

esimerkiksi kappaleiden lyriikoihin (esim. Vince Staples/Sprite). Mainosmusiikin 

säveltäminen on tietysti erikseen yksi tärkeä teollisen musiikin alalaji. 

6.5.3 Sosiaaliturvajärjestelmä  

Sosiaaliturvajärjestelmä mainittiin haastatteluissa kaksi kertaa musiikkitoiminnan 

mahdollistajana. Muusikoiden Liiton Ahti Vänttinen mainitsi ulkomusiikilliseksi 

tulonlähteeksi apurahojen lisäksi sosiaaliturvajärjestelmän. Hannu Oskala 

puolestaan ennusti, että yhteiskunnan on pakko siirtyä ”perustulo-tyyppiseen 

sosiaaliturvaan” työn ja tuottavuuden rajapinnan muuttuessa. Oskalan mukaan 

kansalaispalkan päälle voisi saada lisätuloja työn laadun mukaan. Haastateltavista 

myös Ahto Apajalahti esittää (yhdessä Kaj Sotalan kanssa) 

tutkimuskirjallisuudessa sisällöntuottajien vakaampien ja parempien tulojen 

pohjaksi perustuloa tai kansalaispalkkaa. Samalla Apajalahti ja Sotala kuitenkin 

muistuttavat, että tuen tulisi ulottua kaikkiin epävarmojen ammattien harjoittajiin, 

ei pelkästään kulttuurialaan. (Apajalahti & Sotala, 2010) 

Nordenstreng ja Rinne käsittelivät itsensä työllistävien asemaa luovalla alalla 

vuoden 2014 selvityksessään. He ehdottivat parannuksia muun muassa 

eläketurvaongelmiin, eläkevakuutusmalliin, ennakkoveropolitiikkaan ja 

rahankeräyslainsäädäntöön (joukkorahoitus). (2014, 9) Viimeksi sosiaaliturvaa on 

julkisen tahon puolelta käsitelty vuonna 2017. Tällöin opetus- ja 

kulttuuriministeriön mukaan itsensä työllistävien sosiaaliturvajärjestelmä on 

vaikea, monimutkainen ja byrokraattinen. Raportissa ehdotetaan, että palkansaajan 

ja yrittäjän väliin luotaisiin uusi juridinen asema eli itsensä työllistäjät. Raportissa 

myös ehdotetaan, että tekijänoikeuskorvaukset tulisi ”jättää huomioimatta 

työttömyyspäivärahan sovittelussa siltä osin, kuin niitä maksetaan teoksesta, 

esityksestä tms. joka on tehty ennen työttömyyttä”. (2017, 44) 

6.5.4 Tekijänoikeuskoulutus  

Tekijäoikeuskoulutuksen määrän lisääminen sai vankkaa kannatusta kyselyyn 

vastanneilta. Kukaan vastaajista ei ollut edes osittain eri mieltä siitä, että 

musiikintekijöiden tekijänoikeuskoulutusta olisi lisättävä (ei samaa eikä eri mieltä 

oli 28 prosenttia vastaajista). Tästä voi päätellä, että vastaajien mukaan 

musiikintekijöiden tulisi hallita omaan alaansa liittyvät perusasiat nykyistä 

paremmin. Kyselyyn vastanneista noin 70 prosenttia ajattelee, että musiikintekijät 

ovat yleisesti ottaen kiinnostuneita tekijänoikeuksistaan. 
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Musiikkituottajien Antti Kotilaisen mielestä tekijänoikeusasiat tulisi opettaa jo 

peruskoulussa. Kotilainen pitää jatkokoulutusta tärkeänä niille, jotka suuntaavat 

kulttuurialoille. Haastatteluissa EFFI ry:n Timo Karjalainen katsoo, että 

tekijänoikeuksista on liikkeellä vääriä käsityksiä ja epätietoisuutta, joten 

lainsäädäntöä koskevaa tietoa olisi syytä levittää. Teoston Kim Kuusi haluaisi 

nähdä erityisesti sellaisia tekijänoikeuden opettajia, jotka hallitsisivat sekä alan 

vakiintuneet toimintamallit että tekijänoikeuslainsäädännön. Kuusen mukaan 

tällaisia henkilöitä on alalla vähän: ”Mä oon jonku verran ite opettanu 

liiketoiminta-asioita, musiikkibisnekseen liittyviä asioita, ja siinä huomaa selkeesti, 

et siinä on tota niin hirveen paljo aukkoja, nimenomaan niillä asioilla jotka liittyy 

jotenki tekijänoikeussopimuksiin ja näin poispäin.” 

Musiikintekijä Markus Nordenstrengin mukaan musiikin 

tekijänoikeuskoulutus on Suomessa surkealla tolalla eikä sitä ole edes olemassa. 

Tekijänoikeudet eivät esimerkiksi kuulu oppilaitosten opetussuunnitelmiin. 

Nordenstrengin mukaan pitäisi kuulua ja samalla musiikkialan ihmisille tulisi 

opettaa myös yrittäjyyttä. Nordenstreng näkee, että tekijänoikeuskoulutuksen ei 

pitäisi rajoittua yksinomaan musiikkialaan. Koulutus pitäisi ottaa mukaan myös 

muuhun kulttuurialan opetukseen, kuten valokuvaajien ja toimittajien 

koulutukseen. Aiemmissa selvityksissään Nordenstreng näkee myös itsensä 

brändäämisen merkittävänä koulutuksen osana (Nordenstreng & Rinne 2014, 11). 

Myös haastateltu musiikintekijä Olavi Uusivirta näkee, että musiikkialan 

korkeakouluissa ei opeteta tekijänoikeuksia ”juuri lainkaan”. Hän näkee, että 

tekijänoikeuksista, niiden koostumuksesta, toiminnasta ja funktiosta tulisi kertoa jo 

peruskoulussa esimerkiksi yhteiskuntaopin yhteydessä. Uusivirta väittää, että 

tekijöillä itsellään on ”tosi vähän” tietoisuutta tekijänoikeuksista, ja pitää 

ongelmana sitä, että tietoa ei ole tarpeeksi ”kutsuvasti saatavilla”. Musiikintekijä 

Pasi Siitonen väittää, että musiikintekijät ovat ennen kaikkea 

kiinnostuneita ”kesäkuun teostotilityksen suuruudesta”. 

Uusivirran kanssa samoilla linjoilla on tekijänoikeuden professori Taina 

Pihlajarinne. Pihlajarinne aloittaisi asennekasvatuksen jo peruskoulusta 

yhteiskuntaopin yhteydessä. Hän näkisi, että myös toisen asteen koulutuksessa sekä 

yliopistossa voitaisiin opettaa enemmän tekijänoikeusasiaa. Myös EFFI:n Timo 

Karjalainen sijoittaisi opetuksen yhteiskuntaoppiin, jossa tekijänoikeudet olisivat 

osa ”pelisääntötietoutta, että miten yhteiskunta pyörii”. Lisäksi Karjalainen 

opettaisi tässä yhteydessä eettistä tai moraalista pohdiskelua ”siitä, mikä on oikein, 

mikä väärin, minkälaisia seurauksia on milläkin asioilla”. Näin tekijän 
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oikeuskoulutus voisi yhdistettynä sisältää sekä lainsäädännöllisen, taloudellisen 

että moraalifilosofisen näkökulman.  

Tutkimuskirjallisuuden puolella opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2017 

luovaa taloutta koskevassa raportissa ehdotetaan, että Creative Business Finland -

ekosysteemipalveluihin koottaisiin myös koulutuspalvelut. Tarkoituksena olisi 

muun muassa ”kannustaa luovien alojen koulutusta sekä kaupallista ja teknistä 

koulutusta antavia yliopistoja ja ammattikorkeakouluja tiiviimpään yhteistyöhön”. 

(OKM 2017, 32–3.) Teosto ehdottaa hallitusohjelmateemoissaan vuosille 2019–

2023, että ”digitaalisen tekijänoikeustietoisuuden osuutta koulujen 

opetusohjelmassa osana mediataitojen opetusta tulee vahvistaa” (Teosto 2018). 

6.6 Yhteenveto  

Toinen tutkimuskysymys oli, mitkä ansaintalogiikat ovat eri osapuolten mukaan 

tärkeitä musiikkialalla nyt ja tulevaisuudessa. 

Vastaus on, että äänitteiden myynti suoratoistopalveluissa –ja erityisesti 

Spotifyssa– oli haastatteluissa useimmin mainittu uusi ansaintalogiikka, jonka 

kehitykseen valtaosa haastateltavista suhtautui erittäin optimistisesti. 

Suoratoistopalvelujen käyttö on vakaassa nousussa Pohjoismaissa, mikä voi antaa 

myös Suomelle kilpailuetua artistien esilletuomisessa. Suoratoistopalveluiden 

käyttöliittymät ovat monista puutteistaan huolimatta haastateltujen mielestä 

analogiseen aikaan verraten erinomaisia. Useat suoratoistopalvelut, kuten YouTube 

ja Spotify, tarjoavat kuluttajalle myös ilmaisen version, mutta maksavat asiakkaat 

ovat se voimavara, jolla musiikkiteollisuus nousee ahdingosta haastateltujen 

mukaan Suomessa ja myös muualla maailmassa.  

Musiikin tarjonta on muuttunut suoratoistopalvelujen nousun myötä single-

vetoiseksi. Paras asiakas levy-yhtiöiden ja musiikintekijöiden kannalta on se, jolla 

on eniten aikaa kuunnella musiikkia, toisin kuin ennen, jolloin tuottoisin asiakas 

oli se, jolla oli eniten rahaa. Pitkän hännän myynti suoratoistopalvelujen kautta on 

omaa luokkaansa fyysiseen myyntiin verrattuna, ja levy-yhtiöiden tulovirrassa 

korostuukin back-katalogin merkitys. Samalla suoratoistopalvelut ovat poistaneet 

niukkuuden ekonomian ja saatavuusongelmat musiikin kulutuksen kentältä. 

Suomessa Spotifylla on niin vankka johtajuus suoratoistopalvelujen 

markkinaosuuksissa, että muutama haastateltava piti Spotifyta jopa musiikkialan 

monopolina kotimaassamme. 

Levy-yhtiöistä on tullut viime vuosina musiikkiyhtiöitä, jotka hallitsevat 

artistien uraa hyvinkin kokonaisvaltaisesti tai vain tietyin selvästi rajatuin osin. 
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Masternauhan valmistaminen jopa kotioloissa on äänitystekniikoiden kehityksen 

myötä tullut täysin mahdolliseksi, mikä antaa musiikintekijöille tilaisuuden 

säilyttää yhä isomman osan tekijänoikeuksista itsellään. Levyn 

tuotantokustannuksiin voi lisäksi hakea rahoitusta vaihtoehtoisia kanavia pitkin 

esimerkiksi joukkorahoituksella. Kuitenkin kehitys on vienyt myös toiseen 

suuntaan ja ammattimaisesta säveltämisestä on tullut viime vuosina yhä enemmän 

tiimityötä. Tällöin korostuu jälleen alan isojen toimijoiden, erityisesti 

musiikkikustantajien rooli sävellystilaisuuksien infranstruktuurin järjestäjänä. 

Tästä hyvä esimerkki on biisileirien suosion nousu. Tiimityössä painottuu 

kappaleen tuottajan rooli, ja hän onkin vahvimmilla yhteistyön generoimissa 

tulovirroissa kustantajan lisäksi.  

Myös musiikin myynnissä ja markkinoinnissa korostuu yksittäisten 

kappaleiden eli sinkkujen merkitys. Tutkimustieto on ristiriitaista siitä, miten 

albumimyynnin pirstoutuminen sinkkumyyntiin on vaikuttanut alan 

kokonaismyyntiin. Jotkut haasteltavat pitivät levymyyntiä nykyään pelkästään 

käyntikorttina eikä enää lainkaan ansaintalogiikkana. Tällöin levyjä ei enää 

mainosteta, vaan ne ovat mainoksia. Mainostaminen on yleisesti ottaen kallista, 

mutta useat tahot pitivät sitä välttämättömänä, koska tarjonta ja kilpailu alalla ovat 

lisääntyneett valtavasti. Internet on keskeinen kanava mainostamiselle ja se toimii 

myös ylivoimaisesti tärkeimpänä levityskanavana uudelle musiikille. Internet 

mahdollistaa myös sen, että marginaalimusiikin tekemisellä on aiempaa helpompaa 

tulla toimeen, koska yleisö on maailmanlaajuinen. Virtual reality (VR) ja 

augmented reality (AR) jäivät haastatteluissa yllättävän vähille maininnoille, 

vaikka juuri näiden voi arvella olevan lähitulevaisuudessa merkittävässä roolissa 

uusien musiikin kuluttamisen tavoissa. Myös big datan käyttö ansaintalogiikoiden 

kehittämisessä, esimerkiksi mainostamisen kohdentamisessa, jäi mielestäni 

pieneen rooliin. Suomen kieltä pidettiin haastatteluissa sekä haittana että etuna 

kuuntelijoiden tavoittamisessa. Suomenkielisen musiikin osuus kaikesta 

suoratoistopalveluissa kuunneltavasta musiikista on kuitenkin laskussa, mitä voi 

pitää kotimaisen musiikin kannalta huolestuttavana kehityksenä. 

Keikkapalkkioiden suuruuksista oltiin haastatteluissa ristiriitaista mieltä: ne olivat 

mielipiteestä riippuen viime vuosina joko kasvaneet tai laskeneet. Tämä voisi 

viitata siihen, että keikkapalkkioissa on tapahtunut polarisoitunutta kehitystä, jossa 

tunnetut nimet ovat kasvattaneet palkkioitaan ja tuntemattomammat artistit saavat 

esiintymisistään yhä vähemmän rahaa. Tämän työn puitteissa keikkapalkkioiden 

kehityksen tarkempi tutkiminen ei ole mahdollista. 
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Kollektiivihallinnoinnin muutokset nousivat haastatteluissa tärkeään rooliin. 

Tekijänoikeusjärjestöjen katsottiin olevan monopoliasemassa Suomessa, ja jotkut 

haastatellut toivoivat kollektiivihallinnointiin lisää kilpailua ja markkinatalouden 

elementtejä. Tehokkuus ja ennen kaikkea läpinäkyvyys olivat piirteitä, joita 

järjestöjen toimintaan kaivattiin lisää. Oikeuksien fragmentoituminen tai 

segmentoituminen mietitytti useaa haastateltua, kehitys, joka voi johtaa 

sekavuuteen sekä tekijöiden että käyttäjien kannalta katsottuna. Kansallisen 

kulttuuritukipolitiikan mahdolliset heikentymiset mietityttivät useaa haastateltua, 

mikäli kilpailevat yksityiset yritykset tai ulkomaiset tekijänoikeusjärjestöt ottavat 

kotimaisten järjestöjen roolia alan kentällä. Tekijänoikeuskorvauksista 

mekanisointimaksun määrittelyyn kaivattiin sekä läpinäkyvyyttä että uudistusta. 

Synkronoinnin osalta kollektiivihallinnoinnin nähtiin olevan potentiaalisesti 

murenemassa, jolloin oikeuksien itsehallinnointi olisi kasvussa. Pelimusiikin ja 

elokuviin liitettävän musiikin roolin nähtiin yleisesti korostuvan tulevaisuudessa. 

Musiikin uusia käyttötapoja syntyy usein yllättäen, joten musiikin käyttövapaus 

tulisi tiettyjen tahojen mukaan pitää mahdollisimman vapaana.  

Radio on edelleen suomalaisessa musiikkiteollisuudessa erittäin keskeinen 

toimiala. Radion ja suoratoistopalvelujen erilaiset maksumallit (maksetaanko 

keston vai soittomäärän perusteella) aiheuttivat paljon keskustelua. Levymyynnin 

lasku ei ole vaikuttanut radion kuuntelemiseen, ja radion suosio onkin pysynyt 

Suomessa vakaana viimeisen vuosikymmenen ajan. Muutos FM-radiosta kokonaan 

digitaaliseen radioon voisi syödä alan ansaintalogiikoita. Pohdintaa aiheutti myös 

mahdollisuus radiosoitto-korvausten avaamiseen kilpailulle.  

Tekijänoikeustulojen verotus halutaan laajalla kannatuksella mahdollistaa 

tehtäväksi musiikintekijöiden oman yrityksen kautta. Mahdollisten veromenetysten 

korvaajaksi katsotaan hyvin toimeentulevien, ulkomaisissa 

tekijänoikeusjärjestöissä olevien kotimaisten musiikintekijöiden paluumuutot 

kotimaisiin tekijänoikeusjärjestöihin. Verotuskäytännön muuttamisen katsotaan 

lisäävän alan työllisyyttä ja investointimahdollisuuksia. Verotuksen muutoksen 

tulisi kuitenkin olla aitoa yrittäjyyttä eikä musiikintekijöiden 

kokonaisveroprosentin pienentämistä. Tekijäjärjestöjen mukaan oikeudet tulisi olla 

mahdollista siirtää vain tekijän omalle yritykselle, johon hänellä itsellään on 

henkilökohtaisesti määräysvalta. Haastatteluissa väläyteltiin myös mahdollisuutta 

tekijänoikeustulojen rahastointiin (vrt. jääkiekkoilijat), jolloin epätasaiset tulovirrat 

olisi mahdollista tasoittaa ja jyvittää pidemmälle ajalle. 

Hyvitysmaksujen siirto valtion budjettiin keräsi kiitosta kaikilta tähän 

tutkimukseen osallistuneilta tahoilta. Tekijäjärjestöt ovat kuitenkin huolissaan, että 
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huonon taloudellisen tilanteen takia hyvitysmaksut voidaan vähentää kulttuurin 

muista tukimuodoista. 

Ulkomusiikillisiksi ansaintalogiikoiksi mainittiin haastatteluissa apurahat, 

oheistuotteet, sosiaaliturvajärjestelmä ja tekijänoikeuskoulutus. Jo aiemmin 

mainittu kollektiivihallinnoinnin mureneminen voi vähentää apurahojen määrää, 

mikä voi johtaa esimerkiksi kotimaisten ammattimaisesti tehtyjen 

musiikkivideoiden määrän laskuun. Taidemusiikki on kautta historian ollut 

kannattamatonta ja selvinnyt ulkopuolisten tukijoiden avulla, ja musiikin 

tukeminen verovaroin hyväksytään laajasti osaksi valtion sivistyspolitiikkaa. 

Musiikintekijöiden ja artistien lisäksi valtion tukea kaivattiin myös 

musiikkiklubeille, jotka järjestävät kannattamattomia konsertteja, mutta tukevat 

näin ruohonjuuritason kulttuuritoimintaa. Oheistuotteiden rooli on puolestaan 

nousussa, mutta sen merkitys vaihtelee vahvasti genreittäin ja liittyy lähinnä 

valtavirran artistien urapolkuun. Menestynyt artisti voi toimia myös erilaisten 

tuotteiden mannekiinina ja mainoskasvona. Tuotesijoittelu on tätä nykyä arkipäivää 

muun muassa musiikkivideoissa, ja mainonta voi yltää artistin faniviestintään ja 

jopa osaksi itse teoksia. Lisäksi artisteilla voi olla ja on erilaisia endorsement-

sopimuksia.   

Sosiaaliturvajärjestelmä mahdollistaa Suomessa musiikkitoimintaa. Työn 

rajapinta on muuttumassa, ja haastatteluissa nousi usein esiin perustulon tai 

kansalaispalkan mahdollisuus tekemisen tukena. Musiikintekijät ja artistit ovat 

usein itsensä työllistäjiä, asema, jossa sosiaaliturvajärjestelmä koettiin 

byrokraattiseksi ja vaikeaksi.  

Tekijänoikeuskoulutuksen lisääminen sai erittäin laajaa kannatusta 

haastatteluissa. Tekijänoikeuksiin liittyvän materiaalin saatavuuden toivottiin myös 

paranevan. Musiikkialan toimintamallit ja tekijänoikeuslainsäädäntö olivat aiheita, 

joita koulutuksen toivottiin ennen kaikkea sisältävän. Samalla koulutukseen voisi 

yhdistää moraalifilosofiaa ja yrittäjyyttä. Koulutusta tulisi monien mielestä lisätä 

alan koulujen opetussuunnitelmissa. Joidenkin mukaan tekijänoikeusasioita voisi 

opettaa jo peruskoulussa esimerkiksi yhteiskuntaopin tunneilla. 

Haastatteluissa ylivoimaisen tärkeiksi aiheiksi nousivat suoratoistopalvelut ja 

Spotify. Suurin ongelma Spotifyn ja muiden palvelujen suhteen on kuuntelusta 

saatavien tulojen jakautuminen, johon yleisesti kaivattiin läpinäkyvyyttä. Erityisen 

paljon keskustelua kohdistui pro rata- ja user centric -tilitysmalleihin. Aiheesta 

julkaistiin tämän väitöskirjatyön aikana tutkimus, joka osoitti user centric -mallin 

tuovan enemmän tuloja marginaalimusiikin tekijöille. Tällä hetkellä kaikissa 

suoratoistopalveluissa on käytössä pro rata -malli, jossa käyttäjien maksamat 
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maksut kootaan yhteen ja jaetaan klikkausmäärien mukaan. Malli hyödyttää eniten 

suosituimpia artisteja. User centric -mallissa musiikin kuuntelija tietäisi, mihin 

hänen palvelulle maksamansa kuukausimaksut menisivät, mitä voi pitää 

kuluttajasuojan kannalta olennaisena piirteenä.  

Musiikkitiedostojen metadata –tai sen puute monella eri tasolla– askarrutti 

haastateltuja paljon. Ideaalitilanteessa paras ratkaisu musiikkitiedostojen 

tunnistamiseksi ja jatkohyödyntämiseksi olisi yhden kaiken maailman musiikin 

sisältävän tietokannan perustaminen. Yritykset tällaisen tietokannan 

perustamiseksi ovat kuitenkin epäonnistuneet (esimerkiksi GRD). Tietokantoja on 

tällä hetkellä satoja, ja yhdestä teoksesta voi olla liikkeellä useita toisistaan 

poikkeavia omistustietoja sisältäviä versioita. Tämä voi johtaa 

tekijänoikeuskorvausten vääriin tilityksiin tai jopa siihen, ettei korvauksia tilitetä 

ollenkaan (ns. black box). Ongelmana on se, että usean tietokannan järjestelmä on 

tehoton ja läpinäkymätön. Tietojen käsittelyn hitaus, manuaalisuus, päällekkäisyys, 

tietojen vajavaisuus, yhteensopimattomat tietopankit ja yhteisten standardien puute 

ovat metadatan käsittelyyn liitettyjä puutteita. Tietokantoja on yksinkertaisesti 

liikaa. Toimintaa voisi haastateltujen mukaan automatisoida paljon. Erityisen 

lupaava tapa tähän olisi blockchain-teknologia, josta haastatteluissa puhuttiin 

aiheen kansainväliseen statukseen nähden erittäin vähän. Metadatatietoja toivottiin 

tekijäjärjestöjen puolelta myös näkyville suoratoistopalveluiden käyttöliittymiin. 

Tämä voisi hyödyttää tekijöiden lisäksi myös suoratoistopalveluja siten, että 

tarjottu palvelukokonaisuus olisi nykyistä monipuolisempi, jolloin 

asiakastyytyväisyys olisi korkeampi. Tämän väitöskirjatyön aikana Spotify ottikin 

ensimmäiset askeleet metadatan eli säveltäjä/esittäjä/tuottaja-tietojen 

esilletuomisessa.  

Merkittävä osuus suoratoistoa koskevista keskusteluista koski arvokuilua, joka 

esiintyy internetissä jaettavan sisällön tulonjaossa. Useat haastatellut katsoivat, että 

internetin alustapalvelut saavat käyttäjien tuottaman sisällön avulla generoiduista 

tuloista liian suuren osan. Esimerkiksi YouTube maksaa Spotifyhin verrattuna liian 

pienen summan musiikin käytöstä. Tämä asia oli monien mukaan niin perustavaa 

laatua oleva, että siihen voidaan saada muutoksia vain lainsäädäntöä muuttamalla. 

Lainsäädäntöön haluttiin helpotusta myös alueellisen rajoittuneisuuden suhteen 

EU:n sisämarkkinoilla. Tämä voisi haastateltujen mukaan toimia kilpailuetuna 

eurooppalaiselle musiikkituotannolle.  

Pienten sisällöntuottajien heikko neuvotteluasema verrattuna YouTuben 

kaltaisiin toimijoihin korostui haastatteluissa usein. Tämä koskee Googlen ja sitä 

pienempien yritysten/järjestöjen välisiä neuvotteluja, mutta myös perinteisiä 
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levytyssopimuksia eli sopimuksia levy-yhtiöiden ja musiikintekijöiden välillä. 

Suomen levymarkkinoista 90 prosenttia on kolmen kansainvälisen levy-yhtiön 

hallussa. Haastatteluissa nousi toistuvasti esiin, että tekijöiden neuvotteluasema 

sopimuksia tehtäessä voi olla erittäin hankala. Tekijänoikeuslaki voi olla sitä 

tuntemattomalle moniselkoinen ja sopimusneuvottelut vaativat ammattitaitoa ja 

kokemusta sopimusten tekemisestä. Sopimusten tarkastaminen alan ammattilaisilla 

ennen allekirjoitusta koettiin järkeväksi. Artistin ja musiikintekijän ympärillä 

olevan tiimin merkitys korostui haastatteluissa. Managerien ja agenttien käyttö 

voikin lisääntyä Suomessa tulevaisuudessa. On ehdotettu, että heidän 

roolinsa ”virallistetaan” Business Finlandin tukipalvelujen yhteyteen.  

Tietyt tahot pohtivat haastatteluissa kollektiivisen sopimisen mahdollisuutta 

myös levytyssopimusten tekemisessä. Erityisesti digitaalisista tuloista saatavan 

korvausprosentin määrittelyyn ehdotettiin jopa standardeja. Tämä voi tuntua 

erikoiselta ajassamme, jossa työehtosopimusten valtakunnallinen yleispätevyys 

kyseenalaistetaan ja korostetaan paikallisen sopimisen mahdollisuuksia. 

Kansainvälisen levy-yhtiön edustajan näkemys asiasta oli täysin päinvastainen, eli 

hänen mukaansa juuri standardikorvauksia ei alalla tarvita, koska sopimuksia on 

hyvin monenlaisia ja ne ovat aina tiettyyn tilanteeseen räätälöityjä. 

Vähimmäisehtoja sopimuksissa ei tällä hetkellä ole, mutta tekijänoikeuslain 

mukaan tekijät ovat kuitenkin oikeutettuja ”kohtuulliseen korvaukseen”. Saksassa 

tuomioistuin on määrännyt kirjallisuuden puolella kohtuullisen korvauksen 

standardin, Suomessa oikeuden päätöksiä aiheesta ei ole millään kulttuurin alalla. 

Toisaalta kuvataiteen tuotteiden eli maalausten jatkomyyntiin on määrätty 

tekijänoikeuslaissa tietyt vakio-osuudet. Saksan-malli muistuttaa 

työehtojärjestelmää, vaikka kyseessä ei ole työsuhde. Ylipäätään sävellystöiden 

rojaltiosuuksia koskevan tutkimuksen tekeminen aiheesta on hankalaa, koska 

levytyssopimukset ovat salaisia. Alalle kaivattaisiinkin lisää Anssi Kelan kaltaisia 

musiikintekijöitä, jotka avaavat rahavirtojaan avoimesti ja julkisesti, mielellään 

myös rojaltiosuuksiensa osalta. 
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7 Digitaalisen musiikkiaineiston saatavuus  

7.1 Kirjastojen rooli  

Kirjastojen musiikkiosastojen hankintamäärärahat ovat yleisesti ottaen laskeneet, 

minkä vuoksi haastatellun Oulun kaupunginkirjaston musiikkikirjasto- ja 

mediapalveluiden palvelupäällikkö Juha Sutelan mukaan ”musiikkikirjastojen 

autonomia vähenee”. Sutela kuitenkin näkee, että yleisten kirjastojen kokoelmiin 

jo hankittu pitkä häntä on käyttömielessä arvokasta. Sutelan mukaan paikallisen ja 

marginaalisen musiikin löytämisessä kirjasto on edelleen tietyin osin 

suoratoistopalveluja edellä. Sutela mainitsee kirjaston eduksi myös rahan. Kirjasto 

on ilmainen kaikille, myös niille, joilla ei ole varaa maksaa suoratoistopalvelujen 

kuukausimaksua. Tiettyjä digitaalisia suoratoistopalveluja kirjastoilla on 

tarjottavana, kuten Oulun kaupunginkirjastolla Naxos Music Library ja Naxos Jazz, 

joihin kirjasto on hankkinut muutaman vuosilisenssin. Myös musiikinsoiton 

opettelemiseen on tarjolla digitaalisia musiikkikouluja, kuten kotimainen Rockway. 

Spotify Professionalin Oulun kaupunki on hankkinut omaan käyttöönsä, ja sen 

avulla digitaalista musiikkia voi kuunnella esimerkiksi liikuntapalvelujen ja 

koulujen järjestämissä tapahtumissa. Sutelan mukaan kirjaston työntekijät voivat 

myös käyttää Spotifyta hankintojen suunnittelussa. 

Haastatteluissa nousi esiin kysymys, ovatko vertaisverkot enää keskeisiä 

musiikkialan keskusteluissa 2020-luvulla laillisten palvelujen laajan käyttöönoton 

myötä. Tämä huomio sai minut aluksi keskittymään musiikkipiratismin sijaan 

tekijänoikeuksiin ja ansaintalogiikoihin. Käyn seuraavaksi läpi vertaisverkoista ja 

piratismista haastatteluissa esiin nousseita piirteitä, koska vertaisverkkojakaminen 

on olennainen osa digitaalisen musiikin saatavuutta (kysymys, joka nousi 

aineistosta esiin tutkimuksen myöhäisessä vaiheessa). Johtopäätös on, että 

käytännössä vertaisverkkojakaminen on musiikkikirjastojen ja kaupallisten 

palveluiden ohella kolmas tapa tuoda digitaalista musiikkia kuluttajan ulottuville. 

7.2 Suoratoistopalvelut vs. musiikkipiratismi  

Haastateltu Piraattipuolueen Ahto Apajalahti väittää, että Spotify on tutkitusti 

vähentänyt luvatonta jakamista: ”Ihmiset käyttävät mieluiten maksullisia palveluita, 

koska ne ovat loppujen lopuksi laadukkaampia ja käyttäjäystävällisempiä kuin 

ilmaispalvelut.” Asiantuntija Hannu Oskala väittää laittoman jakamisen lisäksi 
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vertaisverkkokeskustelun loppuneen musiikin puolella kokonaan siihen, kun 

Spotify avattiin. Samoilla linjoilla on musiikkikirjastolainen Heikki Poroila, joka 

pitää pelotteluoikeudenkäyntejä ja teknisiä estoja ”turhina sijoituksina”. YouTubea 

Poroila pitää merkittävämpänä musiikkitietueiden lähteenä kuin vertaisverkkoja 

koskaan. Asiantuntija Herkko Hietanen pitää laillisten vaihtoehtojen saatavuutta 

tärkeimpänä laitonta lataamista vähentäneenä tekijänä.  

Bassoradion Jacob Ehnrooth ei näe lataamista ”isona ongelmana”, ja hänen 

mukaansa suoratoisto on ”suurin piirtein deletoinut” piratismin ongelman. Finnish 

Music Starupsien Jiri Koivuniemen mukaan paine ”haalia kaikkea itselle” on 

vähentynyt striimauksen myötä. Universal Music Finlandin Kimmo Valtasen 

mukaan ongelma ja merkitys eivät ole kokonaan poistuneet, mutta näyttää siltä, että 

kuluttajat ovat siirtyneet laillisten ilmaispalvelujen piiriin: 

Omistamisen tarve, ilmaseksi ottamisen tarve on käytännössä poistunut tai 

vähentynyt. Niin se ajaa kuluttajia erityyppiseen käyttäytymiseen, ja niinku 

sanottu, vaikka se asia on pienentynyt, niin se ei tarkoita etteikö se olisi 

edelleen niinkuin väärin ottaa ilmaseksi, mutta ehkä se ei onneksi ole se 

business-kriittisin asia tässä hetkessä. 

Valtasen mukaan tilanne on hyvä erityisesti Pohjoismaissa, vaikkakin 

musiikkipiratismia esiintyy hänen mukaansa vielä muualla Euroopassa. 

Myös musiikintekijä Markus Nordenstreng pitää suoratoistopalveluja 

kätevämpinä kuin laittomia palveluja. Vertaisverkkojen käyttö musiikkipuolella on 

Nordenstrengin mukaan laskenut dramaattisesti eikä keinotekoista rajoittamista 

enää tarvita. Luvattomien palvelujen vetovoimaisuus on vähentynyt myös 

Musiikkikustantajien Pekka Sipilän mielestä. Kaiku Entertainmentin Rafael 

Elivuon mielestä on ilahduttavaa, että ihmiset eivät ole lannistuneet piratismin 

kynsissä, vaan on löydetty uusi tie ja palvelu, josta ihmiset ovat valmiita 

maksamaan. EFFI ry:n Timo Karjalaisen mukaan musiikkiteollisuus on luovuttanut 

piraattijahdin. 

Muusikkojen liiton Ahti Vänttisen mukaan ilmaisten ja laittomien palveluiden 

kehitys ajoi tilanteeseen, jossa oli pakko avata laillisia palveluja, jotka pystyivät 

kilpailemaan laittomien palvelujen kanssa. Vänttinen näkee, että lailliset palvelut 

ovat menestyneet hyvin kilpailussa, mutta niiden oli selviytyäkseen pakko tarjota 

myös ilmainen kuuntelumahdollisuus. 

Myös Bassoradion Jacob Ehnroothin mukaan piraatit pakottivat isot levy-

yhtiöt reagoimaan digitaaliseen kehitykseen. Hän näkee, että levy-yhtiöt yrittivät 

jarrutella kehitystä, koska olivat sijoittaneet paljon rahaa jakeluverkostoihin. Levy-
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yhtiöt olivat Ehnroothin mukaan aiemmin ennen kaikkea logistiikkayhtiöitä, joiden 

rakenteita Napster ja muut horjuttivat. Ehnrooth lisää, että kehityksen jarruttaminen 

oli typerää, koska markkinat määräsivät kehityksen suunnan ja lopulta alan 

ulkopuoliset yritykset, kuten Apple, ratkaisivat ja kehittivät uudet musiikin 

kuuntelun tavat. Ehnroothin mukaan Napster oli niin ajoissa liikkeellä, että levy-

yhtiöt eivät olleet vielä valmiita keskusteluihin. Musiikintekijä Markus 

Nordenstreng pitää virheenä, ettei musiikkiteollisuus tehnyt sopimusta Napsterin 

kanssa silloin, kun se oli mahdollista. 

Musiikintekijä Samy Elbanna myöntää ladanneensa nuorempana paljon 

musiikkitiedostoja internetistä mutta painottaa, että hänelle on ollut tärkeää myös 

ostaa ne asiat, joista pitää. Elbannalla ei ole mitään sitä vastaan, että joku lataa Lost 

Societyn musiikkia, varsinkin jos a) maksaa siitä, mistä pitää, ja/tai b) on maassa, 

jossa bändin musiikkia ei muuten ole saatavilla. Myös musiikintekijä Pasi Siitosen 

mielipide piratismin syistä on lakonisen realistinen: ”Ei mulla oo mitään oikeutta 

alkaa siitä naputtamaan, että eikä siinä oo mitään ihmeteltävää, et ihminen jos saa 

jotain ilmaseksi, tai sit siitä pitää maksaa, niin se ottaa sen ilmaisen vaihtoehdon, 

ja näin se vaan menee.” 

Musiikintekijä Kimmo Pohjonen puolestaan katsoo, että piraatit taistelevat 

monesti isoja levy-yhtiöitä ja ”kvartaalitalouden popmusiikkia” vastaan, joiden 

tarkoituksena on ainoastaan ”tehdä nopeeta rahaa”. Pohjonen pitää ongelmallisena 

sitä, että marginaalimusiikissa, jota hän itse edustaa, taideteos on pidemmän ajan 

tulonlähde kuin kvartaalitalous-popmusiikissa. Pohjosen mukaan piraatit väittävät 

olevansa pienen ihmisen asialla mutta eivät tajua, että he eivät sitä ole. Kuitenkin 

Pohjonen näkee, että piraatit aiheuttavat tahallaan ongelmia ”justiin tälle 

mainstreamille. Koska siellä se ansaintalogiikka on aika törkee”. Pohjosen asenne 

piratismiin onkin kaksijakoinen. Toisaalta hän ymmärtää sitä: 

Ja kyl mä ymmärrän, mäkin oisin vastaan, jos mä oisin piraatti niin niinku sitä, 

mut sehän tulee pienelle muutamalle artistille, ja sitten tietysti levy-yhtiöille. 

(—) Niin kyl mäkin olisin piratistina niitä vastaan. 

Toisaalta Pohjonen näkee piraattien vahingoittavan myös marginaalisessa asemassa 

olevien musiikintekijöiden toimintaa: 

No sillä tavalla kaksjakonen, et mä ymmärrän tavallaan sitä piratisimin 

lähtökulmaa jostakin määrin, vaikka mää en sitä halua ymmärtää. Mut sitä mä 

myöskin voisin, musta aika harvoin niille toitotetaan sitä, mitä niinkun et ku 

ne puhuu pienen ihmisen asiasta, et miten ne iskee marginaaliin, joka on 
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muutenkin marginaalissa, heikossa asemassa, ne iskee sillä omalla 

toiminnallansa myöskin. Et tää on niin monimuotoinen asia. Mä en pystys 

tekemään, sitä ne ei monta kertaa tajua, että se mä teen omaa musaa, mä käytän 

siihen päivittäin siis päivittäin niinku toimistotyöntekijä sävellän musaa. Mulla 

ei ois varaa siihen, jos mulla ei ois tekijänoikeustuloja. 

On huomionarvoista, että lailliset palvelut ja vertaisverkot eivät ole välttämättä 

toisiaan poissulkevia seikkoja –kyseessä ei monen kuluttajan kannalta ole joko-tai- 

valintatilanne. Päinvastoin useat tutkimukset osoittavat, että kaikista ahkerimmat 

musiikin kuluttajat (musiikista maksavat henkilöt) ovat olleet myös ahkeria 

vertaisverkkojen käyttäjiä digitaalisen musiikin historiassa (ks. esim. Karagenis & 

Renkema 2013). 

7.3 Vertaisverkkojakaminen  

Tekijänoikeuksilla suojatun materiaalin jakamisen valvontaa pidettiin kyselyssä 

tarpeellisena. Noin 90 prosenttia vastaajista on joko täysin tai jokseenkin samaa 

mieltä, että laitonta jakamista pitää valvoa. Puolet vastaajista oli asiasta täysin 

samaa mieltä. Vain kolme vastaajaa oli sitä mieltä, että valvonnasta tulisi luopua 

kokonaan. 

Kyselyn vapaan kommentoinnin osiossa tekijänoikeuden professori Taina 

Pihlajarinne näkee, että laittoman jakamisen kitkemiseksi tarvitaan erilaisia 

valvontamekanismeja. Yleisesti ottaen Pihlajarinne ”kannattaa toimia, joilla 

estetään piraattitiedostoja sisältäviä palveluita toimimasta (kuten estot), kuin 

yksittäisten käyttäjien jahtaamista”. Myös Teoston Kim Kuusen mukaan jakaja on 

se taho, johon valvonnan tulisi kiinnittää huomionsa. Kuusen mukaan tiedostojen 

jakaminen suuressa mittakaavassa tuhoaa musiikkiteollisuuden 

elinmahdollisuuksia, vaikka se pienessä mittakaavassa kuulostaisikin 

harmittomalta. Piraattipuolueen Ahto Apajalahti näkee, että ”tavallisia ihmisiä ei 

pidä jahdata”, ja pitää ”kiristyskirjeiden” lähettämistä moraalittomana toimintana. 

Muusikkojen liiton Ahti Vänttinen pitää kohtuullisena, että ihmiselle ilmoitetaan 

laittomasta lataamisesta ennen oikeustoimenpiteisiin ryhtymistä. Laki on hänen 

mukaansa kuitenkin tarkoitukseton, jos mitään sanktiota tai kontrollointikeinoa ei 

ole olemassa. Vänttinen ei usko, että valvonta on lopullinen ratkaisu pitkällä 

aikavälillä. 

Edellisistä poiketen musiikintekijä Markus Nordenstreng näkee, että vastuu 

jakamisesta on teleoperaattoreilla. Kuitenkin Nordenstreng miettii, että 
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jakosivustojen blokkaus on käytännössä hankala toteuttaa, ”koska fakta on se, et 

jos sä blokkaat yhen jutun, niin toinen pompahtaa jostain.” Myös musiikintekijä 

Pasi Siitonen näkee, että teleoperaattoreiden on mahdotonta tukkia kaikkia 

jakosivustoja. Siitonen muistuttaa, että uusia sivustoja syntyy estettyjen sivustojen 

tilalle. Siitonen näkee, että ”jokin väliintulomahdollisuus pitäisi olla, JOS (korostus 

Siitosen) halutaan säilyttää nykyisenlainen levyteollisuus”. 

On huomattava, että yli 90 prosenttia kyselyyn vastanneista kannatti sitä, että 

tiedostojen jakamista valvotaan, mutta samalla vain 60 prosenttia kannatti 

sivustojen sulkemista teleoperaattoreiden toimesta. Joka viides ei ottanut kantaa, 

pitäisikö valvonnan käytännön toteutuksen olla teleoperaattoreiden vastuulla. 

Vaikuttaa siltä, että pääsy aineistoihin voitaisiin vastaajien mielestä toteuttaa myös 

vaihtoehtoisella tavalla. Yksi vaihtoehto tähän on jakosivustojen poistaminen 

käytöstä siellä, missä ne sijaitsevat.  

Musiikkituottajien Antti Kotilaisen mielestä estomääräykset ”ovat toimineet 

hyvin, kaikkien kannalta. Piratismi on vähentynyt ja internetin toimivuus ei ole 

häiriintynyt.” Tutkimuskirjallisuuden perusteella on epävarmaa, johtuuko 

piratismin vähentyminen estomääräyksistä vai muista tekijöistä, kuten 

suoratoistopalvelujen yleistymisestä.  

Vertaisverkoissa ei-ansiotarkoituksessa tapahtuva tiedostonjako muuttui 

rikkomuksesta tekijänoikeusrikokseksi vuonna 2005 Lex Karpelan myötä. 

Kyselyyn vastanneista niukka enemmistö oli sitä mieltä, että tiedostonjako tulisi 

kaikissa tapauksissa säilyttää rikoksena. Musiikkituottajien Antti Kotilaisen 

mielestä jakaminen on ”erittäin vahingollista, vaikka ansiotarkoitusta ei olisi.” Hän 

muistuttaa, että lait ovat voimassa myös internetissä ja päätös jakamisesta tulisi 

kuulua aina oikeudenhaltijalle. Myös IPR Universityn Olli Pitkänen kommentoi, 

että huomattava haitta voi aiheutua ilman ansiotarkoitusta. Musiikintekijä Pasi 

Siitonen väittää, että ei-ansiotarkoituksessa jakavista koituva taloudellinen haitta 

on suurempi kuin ansiotarkoituksessa jakavien. 

Haastattelussa Suomen Musiikintekijät ry:n Aku Toivonen pitää TTVK:n 

ammattitaitoa arvossa ja valvonnan käytännön asioiden hoitamista heidän asianaan. 

Hänen mielestään valvonnassa on tapahtunut PR-mokia ja viestinnällisesti asia 

on ”hirveän hankala”. Toivosen mukaan TTVK ei ole ansainnut esimerkiksi 

Chisugaten tapauksen yhteydessä heihin suunnattua kritiikkiä. Toivonen pitää 

hyvänä järjestelmää, jossa TTVK hoitaa piratismin valvonnan omalla 

rahoituksellaan. 

Finnish Music Startupsien Jiri Koivuniemi mainitsee myös PR-katastrofit ja 

lisää, että valvontaa tulee olla ja nimenomaan yhden selkeän toimijan tekemänä. 
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Koivuniemi muistuttaa, että TTVK:n toiminta on paljon muutakin kuin ihmisten 

haastamista oikeuteen, kuten ennaltaehkäisevää ja tiedottamiseen liittyvää 

tekemistä. Koivuniemen mukaan tarve tällaiseen työhön ei ole katoamassa. 

Koivuniemi näkee, että valvontaa tulee olla ja piratismia pitää kitkeä ja seurata. 

Musiikkipuolella Koivuniemi ei näe tilannetta niin vakavana kuin aikaisemmin. 

Myös musiikintekijä Kimmo Pohjonen mainitsee PR-mokat ja lisää, että TTVK:n 

julkisuuspolitiikka on käsittämätöntä ja piratismin kannattajille ”on hävitty 

julkisuuspolitiikassa 10–0”. Asiat olisi voitu hoitaa Pohjosen mukaan paremmin. 

Pohjosen mukaan valvontaa pitää kuitenkin olla, koska muuten piratismi ”rehottaa 

totaalisesti”. Pohjonen lisää: ”Se on ihan samanlainen kuin harmaa talous.” Pekka 

Sipilän mukaan TTVK on toimiva organisaatio, mutta asiaa koskevasta 

lainsäädännöstä hän ei ole varma. Sipilä muistuttaa, että PR-mokia on hankalaa 

paikata jälkikäteen.  

Asiantuntija Herkko Hietasen mukaan jakamisen kiinnijäämisen 

todennäköisyys on niin pieni, että pelotevaikutus siitä on olematon. Hietasen 

mukaan kiinnijäämisen todennäköisyyttä pitää nostaa, jos laittomaan lataamiseen 

halutaan puuttua. Valvonnan laatua pitäisi tällöin kasvattaa. TTVK:n kykyjä ja 

osaamista Hietanen ei juuri arvosta, vaikka pitääkin valvonnan keskittämistä 

hyvänä ideana.  

Manageri Aki Roukala näkee, että valvontaa pitää olla, mutta yksilövapauksien 

kohdalla tulee olla pientä joustovaraa. Professori Tuomas Myllyn mukaan valvonta 

on ”perusteltua järjestää siten, että täytetään kansainvälisen ja EU-sääntelyn 

vaatimukset niin tekijänoikeuksien suojan kuin perus- ja ihmisoikeuksien osalta. 

Erityisesti yksityisyyden suoja ja tietosuoja tulee turvata”. Asiantuntija Hannu 

Oskala näkee, että koska yhteiskunnan siirtyessä enemmän kohti sähköistä 

kommunikaatiota, myös internetiin täytyy tulla uudenlaista valvontaa. Tämä 

koskee myös musiikkipiratismia: 

Jos me ei pystytä mitään IP-blokkausta, jos ei me ei pystytä mitään niinkuin 

tekemään, me ei pystytä sulkemaan jotain domaineja globaalisti koskaan, niin 

siitä seuraa se, että kuka tahansa saa perustaa täydellisesti toimivan palvelun. 

Joka käyttää täydellisesti toisten ihmisten tuottamaa sisältöä. 

Oskala kysyy, voidaanko valvontaa oikeasti toteuttaa internetissä.  

Bassoradion Jacob Ehnroothin mukaan valvontaa pitää olla, vaikka siinä on 

ollutkin ylilyöntejä. Ehnrooth näkee, että jos piratismista aletaan ottamaan rahaa 

(”suuria mainostuloja toisten hengentuotteilla”), toiminta ei ole ”ylevää eikä 

hyväksi". Suomen Säveltäjien Antti Auvisen mukaan piratismi vaikuttaa kaikkeen 
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tekemiseen ja musiikkikenttään kokonaisuutena. Auvisen mielestä 

piratismi ”rappeuttaa moraalia ja vie ansaintamahdollisuudet”. Auvinen 

jatkaa: ”Joko se on niin, että se vie pohjaa semmoselta yleisemmältä 

toimintaympäristöltä, mitkä mahdollistaa niinkun tällasen pitkäjänteisen 

taidemusiikin tekemisen, tai sitten ihan suoraan yksiselitteisesti vähentää sitä 

välitöntä tuloa, mikä tulee tekijänoikeuksien kautta.”  

Olavi Uusivirta vastustaa laitonta jakelua, koska siinä tekijälle ei muodostu 

ansaintalogiikan mahdollisuutta. Musiikintekijä Samy Elbannan mukaan on 

luonnollista, että levy-yhtiöt kannattavat valvontaa, koska lataaminen on ”heiltä 

pois”. 

73 prosenttia kyselyyn vastanneista näkee tiedostonjaon heikentävän 

musiikintekijöiden tulovirtoja, ja 15 prosenttia ei näe tällä olevan merkitystä. Samat 

vastaajat, jotka katsovat, että tiedostonjako ei heikennä musiikintekijöiden 

ansaintamahdollisuuksia, ovat sitä mieltä, että ilmainen jakaminen edistää musiikin 

myyntiä. Suurin osa, kaksi vastaajaa kolmesta, on kuitenkin sitä mieltä, että 

ilmainen jakaminen ei edistä musiikin myyntiä. 

Valvontaa vastustava EFFI ry:n Timo Karjalainen miettii haastattelussa, onko 

valvonta produktiivista toimintaa: 

Niin nyt jos ajatellaan, että käytetään henkilötyöenergiaa, tai ylipäätään 

taloudellisia resursseja siihen, että yritetään estää ihmisiä tekemästä tätä, niin 

sehän on aivan siis itsensä jalkaan ampumista. Taloudellisessa mielessä ja 

niiden oikeuksienhaltijoiden. 

Karjalaisen mukaan elämä olisi kaikille helpompaa, jos tarpeettoman kyttäämisen 

sijaan tehtäisiin jotain rakentavampaa. Musiikkikirjastojen Heikki Poroila väittää, 

että ”ei-kaupallisen toiminnan sanktiointi on yksinkertaisesti voimien tuhlaamista 

ja turhaa.” Asiantuntija Hannu Oskala huomauttaa, että kaikkea jakamista ei voi 

internetissä valvoa lähellekään täydellisesti: 

Kaikki nää muurit on tavallaan, tavalla tai toisella, hiukan haasteellisia, ja 

saattaa usein, jos sitten niitä ruvetaan erittäin voimakkaasti toimeenpanemaan, 

niin saattaa aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia taas sitte bisnekselle ja näin 

poispäin, erityisesti PR- vaikutuksia. Me tarvitaan ekosysteemejä, jotka on 

vähän valvotumpia. Mutta miten se taas se valvonta toteutetaan järkevästi, 

silllä tavalla et se ei tuota merkittäviä ulkoishaittoja ja yksityisyydensuojan ja 

muuta rikollisuutta, niin se on sitten tavallaan se ydinkysymys. 
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Erittäin yllättävä ja harvoin ajateltu piirre on valvomisen näkeminen yhdeksi 

musiikkialan ansaintalogiikoista. Musiikintekijä Pasi Siitonen kertoo esimerkin 

Saksassa toteutettavasta piratismivalvonnasta: 

Mut onhan noita oikeusjuttuja ollut musiiikistakin, on otettu jotain yksittäisiä 

niinkun jotka on paljon jakanut jotain, ja pistetty sakkoja ja, yhdes vaiheessa 

näytti siltä, että siitä on tulossa varteenotettava tulonlähde, jossain Saksassa oli 

semmoinen lakifirmakin, joka oli erikoistunut siihen, että haastaa niinkun 

warettajia tai noita torrentinjakajia oikeuteen. Ja mä tiedän niinku jopa jengii, 

ketkä on saanu sitä kautta niinku jopa ihan huomattavia niinku rahoja, mutta ei 

se mun mielestä hyvältä tuntunu. (—) Mullon muutama kaveri joka oli tota 

Saksaan tehtyjä isoja hittejä saksalaiselle tyttöbändille, niin ne jahtas sitten ne 

isoimmat niinku piraatit ketkä oli sitä bändiä levittäny, ja ne kaverit sai ihan 

sitten kunnon rahat sieltä, tonneja, oli yli kymppitonninkin. 

Tutkimuskirjallisuutta tekijänoikeuskirjeistä on Suomessa tuottanut ainakin 

Hietanen, Kari ja Toikkanen (2015). Tekijänoikeuskirjeiden määrä on kasvanut 

räjähdysmäisesti: vuonna 2015 TTVK lähetti yhteensä 40 kirjettä, kun alan uudet 

toimijat voivat lähettää jopa sata kirjettä viikossa. Musiikin osalta keskeinen 

toimija on juuri TTVK, jonka sovintosopimuksessa jakaja joutuu maksamaan 

yhdestä jakamastaan kappaleesta hieman yli euron korvauksen. On 

huomionarvoista, että TTVK:n toiminta on Hietasen et al. mukaan 

pienimuotoista ”uuteen malliin” verrattuna. Tekijänoikeuskirjeet koskevat tänä 

päivänä muita luovia teoksia kuin musiikkia, erityisesti elokuvia ja tv-sarjoja. 

(Hietanen et al. 2015.) Huomionarvoinen on myös tutkimuksessa esitetty, 

verkkokeskusteluista lainattu väite, jonka mukaan korvauksista ”suurin osa menee 

asianajotoimistojen ja teknisten valvojien taskuun” (Hietanen et al., 2015, 240). 

Dataa jakosuhteista en onnistunut tähän tutkimukseen hankkimaan. 

Voiko vertaisverkkojakamisesta olla mitään etua yhteiskunnalle? 

Haastattelussa Piraattipuolueen Ahto Apajalahden mukaan on luonnollista, että 

ihmiset haluavat jakaa asioita toistensa kanssa ja helpointa jakamista on 

nimenomaan digitaalisen materiaalin jakaminen. Apajalahti näkee, että ”viime 

kädessä kaikki julkisesti saatavilla olevan informaation kopioinnin rajoitukset ovat 

keinotekoisia ja sotivat ihmisen perusluonnetta vastaan.” Apajalahden mukaan 

jakamisen rajoittaminen ”on syvimmällä tasolla ihmisyyden rajoittamista”. 

Apajalahden mukaan paljon musiikkia harrastavat ihmiset hankkivat musiikkia 

kaikilla mahdollisilla tavoilla. Apajalahti pitää kummallisena väitettä, jonka 

mukaan musiikintekijät kokonaisuutena kärsisivät musiikin paremmasta 
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saatavuudesta. Hänen mukaansa perinteisille toimijoille aiheuttaa vaikeuksia 

ennemminkin globalisaation ja internetin myötä musiikkialan kasvanut kilpailu. 

Musiikkikirjasto-ammattilainen Heikki Poroila on puolestaan vakuuttunut, että 

musiikkitiedostojen vaihtaminen edistää myös kaupallista toimintaa ja pitää koko 

musiikkialan vireänä. Bassoradion Jacob Ehnrooth ei pidä ”kavereiden keskistä” 

tiedostonjakoa pelkästään negatiivisena, ja väittää ettei siitä koskaan päästä 

kokonaan eroon. Ilmiöt ja bändit leviävät Ehnroothin mukaan tätä kautta. Kuluttajat 

voivat myös olla valmiita maksamaan esimerkiksi keikkalipuista, vaikka eivät 

levyistä maksaisikaan. Ehnrooth näkee, että tiettyyn pisteeseen asti on artistin 

kannalta aina positiivista, mitä laajemmalle musiikki leviää. Artistin on hyvä saada 

uransa alussa tunnettuutta. EFFI ry:n Timo Karjalainen väittää, että 

ruohonjuuritason jakaminen lisää myyntiä, koska se toimii markkinointina. Tämä 

on Karjalaisen mukaan luonnollisesti tapauskohtaista. Karjalaisen mielestä 

muusikoiden ja ”musiikin myyntimenestys ovat täysin riippuvaisia siitä, kuinka 

laajalti teokset onnistutaan saamaan yleisön tietoisuuteen”. Poroila näkee, että 

laadukkaasta paketoinnista ja jakelusta voi periä maksua, mutta pitää 

monopolihinnoittelun aikaa menneisyytenä. Poroila kehottaa levy-yhtiöitä 

ymmärtämään tämän asian. Poroila pitää ilmaiskanavia koko musiikkitaloutta 

elvyttävänä voimana, ei uhkana. 

Yhden haastateltavan mukaan levy-yhtiöt ovat vaikuttaneet paljon piratismiin 

liittyvään asenneilmastoon. Major-levy-yhtiöiden nähdään ehkä edustavan ”rahan 

valtaa”, eivätkä monet ihmiset tästä syystä pidä kovin tuomittavana, jos heille ei 

lähetä rahaa: 

Et siinä on iso tommonen niinku iso tommonen niinku, miten mä sanosin, 

maine tai tommonen, joka koskee tavallaan sitte koko alaa. Monet sanoo että 

kyllä mä nyt artistille lähettäsin, mutta en mää noille levy-yhtiöille. Ja 

varsinkin kun se splitti on tiedossa, niin se tuntuu tyhmältä maksaa näin paljon 

eikä nuo artistitkaan saa tästä mitään. 

Musiikkikirjastojen Heikki Poroilan mukaan ei-kaupallisen jakamisen pitäisi olla 

sallittua, mutta reilua ei ole sekään, että tehdään rahaa toisen omaisuudella: 

En näe mitään periaatteellista eroa siinä, että meillä on oikeus lainata 

ostamamme CD kaverille, joka voi tehdä siitä itselleen laillisen kopion ja siinä, 

että verkossa vaihdetaan ilman rahan käyttöä mielenkiintoisia 

musiikkitiedostoja. Tiedostan, että "reilun jakelun" määritteleminen on 
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juridisesti hankalaa, mutta tavallisten ihmisten tasolla on eettisesti yleensä ihan 

selvää, missä se raja menee. 

Teoston Kim Kuusi analysoi, että jakamisen argumentti on yleensä se, että 

jakaminen levittää tietoisuutta musiikista ja toimii ilmaisena näytteenä. Mutta 

Kuusi painottaa, että jos kaikki muuttuu ilmaiseksi näytteeksi, 

silloin ”omenakauppias ei saa mitään”. Playgroundin Tom Pannula ei puolestaan 

ymmärrä, miksi piraattien pitäisi saada rahaa työllä, jonka joku muu on tehnyt. 

IFPI:n Tommi Kyyrän mukaan piraattipuolella ei ole realistista käsitystä siitä, 

miten musiikkiteollisuus toimii. 

7.4 Yhteenveto  

Kolmas tutkimuskysymys oli, miten eri tavoin digitaalista musiikkiaineistoa on 

saatavilla Suomessa.  

Vastaus on, että digitaalisen musiikin verkkojakelussa jakajana voi toimia 

suoratoistopalvelu (kaupallinen yritys), yleinen musiikkikirjasto (julkinen palvelu) 

tai vertaisverkon jäsenet (laiton yhteisöpalvelu). Suoratoistopalveluissa musiikki 

on kuluttajalle joko maksullista tai lähes ilmaista eli mainosrahoitteista. 

Musiikkikirjastot puolestaan tarjoavat kansalaisille ilmaista, verovaroin 

kustannettua musiikkia. Vertaisverkoista ladattu musiikki on lataajalle käytännössä 

täysin ilmaista. Kahdessa ensimmäisessä tapauksessa jakaminen on laillista, 

kolmannessa laitonta. Suoratoistopalvelut sulkevat palvelunsa ulkopuolelle 

laittoman musiikin (kuten bootlegit ja mash-upit), mutta muuten kokoelma on 

yleensä erittäin laaja. Kirjastojen digitaaliset musiikkipalvelut ovat suppeita sekä 

kilpaileviin palveluihin että kirjaston omaan analogiseen kokoelmaan nähden. 

Vertaisverkoissa valikoima on potentiaalisesti rajaton. Musiikintekijät saavat 

suoratoistopalveluista tekijänoikeustuloja ja rojalteja sekä musiikkikirjastoista 

lainauskorvauksia ja rojalteja, mutta vertaisverkoista he eivät saa korvausta 

lainkaan. Aineiston jakamisen yhteiskunnallisena kontekstina toimii 

suoratoistopalvelujen tapauksessa markkinatalous, kirjastojen kohdalla 

sosiaalidemokratia ja vertaisverkkojen piirissä anarkia. Taulukkona asian voi 

esittää näin: 
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Taulukko 1. Musiikkiaineiston jakamisen mallit. 

Palvelu Hinta 

kuluttajalle 

Laillisuus Kokoelma Tulot musiikintekijälle Konteksti 

Suoratoistopalv. Maksullinen/ 

Ilmainen 

Laillinen Laaja Tekijänoikeuskorvaukset ja 

rojaltit 

Markkina-talous 

Musiikkikirjasto Ilmainen Laillinen Suppea Tekijänoikeuskorvaukset, rojaltit 

ja lainauskorvaukset 

Markkina-talous 

ja sosiaali-

demokratia 

Vertaisverkko Ilmainen Laiton Rajaton Ei korvauksia Anarkia 

Useimpien haastateltujen mukaan musiikkiaineistojen laitonta jakamista pitää 

valvoa, tai muuten tekijänoikeuslaki menettää tältä osin merkityksensä. Toisaalta 

jotkut vastaajat pitivät valvontaa ei-produktiivisena toimintana. Kukaan 

haastelluista ei näe valvontaa pitkän aikavälin ratkaisuna, koska uusia piraattisivuja 

ilmestyy aina, kun edelliset suljetaan. Vertaisverkkojakamisen valvonnan toivottiin 

yleisesti kohdistuvan jakajiin ja vastuun katsottiin olevan teleoperaattoreilla vain 

toissijaisesti. Valvonnan PR-toteutusta pidettiin ylipäätään Suomessa surkeana, 

eikä valvonnalla välttämättä ole tarvittavaa pelotevaikutusta. Digitaalisten 

musiikkitiedostojen laiton jakaminen saattaa usean vastaajan mielestä edistää 

kaupallista toimintaa, levittää musiikkia ja pitää musiikkialan dynaamisena. 

Samalla jakaminen lisää artistien tunnettuutta ja toimii ilmaisena markkinointina. 

Ilmaiset näytteet eivät kuitenkaan tuo rahaa sisään tekijöille ja tuottajille. 

Olennaisempaa on, ettei piratismia pidetä tällä hetkellä musiikkialan kriittisenä 

ongelmakohtana. Suoratoistopalvelujen lisääntyminen ja menestys ovat siirtäneet 

haastateltujen mukaan kulutusta laillisiin palveluihin. 

Yleisten kirjastojen musiikkiosastot eivät voi tällä hetkellä tarjota yleisölle 

useita musiikin genrejä kattavaa, tekijänoikeuksilla suojatun nykyaikaisen 

musiikkiaineiston sisältävää suoratoistopalvelua. Lainauslukujen laskun myötä 

kirjastojen hankintamäärärahat ovat vähentyneet, eikä digitaaliseen musiikkiin olla 

käsittääkseni panostamassa lähitulevaisuudessa enempää voimavaroja. Ongelma ei 

ole pelkästään taloudellinen, sillä nykyinen lainsäädäntö ei salli digitaalisen 

musiikkiaineiston lainausta asiakkaille fyysisen aineiston tapaan eli siten, että 

käytöstä maksetaan oikeuksien omistajille lainauskorvaus. Ongelma on 

musiikkikirjastojen perinteisen tehtävän eli aineistojen lainauksen toteuttamisen 

kannalta hankala, koska analogisten teosten lainausmäärät ovat romahtaneet.  

Yksi houkuttelevimmista kirjastopalvelujen ominaisuuksista, palvelujen 

ilmaisuus, on menettämässä merkitystään kahdesta syystä: 1) ilmaisten 
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digitaalisten palvelujen tarjoamiseen ei ylipäätään ole tarvittavia resursseja (koska 

lainsäädäntö ei sitä salli analogiseen tapaan) ja 2) osa kaupallisista 

suoratoistopalveluista tarjoaa myös mainosrahoitteisen, ilmaisen version. Lailliset 

kaupalliset musiikkipalvelut ovat musiikin laittoman vertaisverkkojakamisen 

lisäksi peitonneet myös musiikkikirjastojen palvelut. Samalla musiikin 

omistamisen tarve on vähentynyt tämän uuden musiikin kulutustavan myötä. 

Suoratoistopalvelujen kehityksen eturintamassa ovat haastattelujen mukaan Suomi 

ja varsinkin muut Pohjoismaat. Haastateltavien käsitykset laillisten palvelujen 

kehityksestä ovatkin kaiken kaikkiaan erittäin toiveikkaita ja positiivisia. Ainoana 

virheenä levy-yhtiöiden kannalta pidettiin haastatteluissa sitä, ettei sopimuksia 

laittomien palvelujen kanssa saatu tehtyä aiemmin, jolloin palvelujen kehitys olisi 

ollut vielä nopeampaa. Laittomat palvelut kuitenkin pakottivat lailliset palvelut 

syntymään ja kehittymään. 
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8 Pohdinta  
Tässä luvussa pohdin alalukujen aluksi väitöskirjan keskeisiä tuloksia tutkimusalue 

kerrallaan ja taustateorioita hyväksi käyttäen. Tämän jälkeen pohdin tarkemmin 

aineistosta vahvimmin esiin noussutta, jokaista tutkimuskysymystä koskevaa 

ajankohtaista osa-aluetta. Nämä osa-alueet ovat tekijänoikeuden keston kohdalla 

tekijänoikeuden periytyminen, ansaintalogiikoiden kohdalla digitaalisten 

palvelujen tulonjakomallit sekä aineiston saatavuuden kohdalla yleisten kirjastojen 

rooli digitaalisten musiikkipalvelujen tarjoajana. 

8.1 Tekijänoikeuden kesto  

Tämän väitöskirjan alussa esitetty kysymys tekijänoikeuden keston optimista, 

tasapainopisteestä, jossa tekijänoikeuksien haltijoiden ja yleisön intressit kohtaavat, 

on erittäin hankalaa määrittää. Tavallisesti musiikkiteoksiin sijoittaneet tahot 

pitävät nykyistä 70 vuoden kestoa tarpeellisena ammattimaisen toiminnan jatkon 

kannalta.   Väite siitä, että levy-yhtiöt, kustantajat tai musiikintekijät tekisivät 

äänitteiden säveltämistä tai julkaisua koskevia päätöksiä jopa 70 vuotta tekijän 

kuoleman jälkeen ulottuvalla aikaperspektiivillä, tuntuu epätodennäköiseltä. 

Väitteen hyväksyminen vaatisi taakseen vahvaa todistusaineistoa. Tällaisen datan 

tulisi osoittaa, että julkaisupäätöksiä ja niihin liittyviä sijoituksia tehdään siten, että 

tulojen katsotaan korvaavan tuotantokustannukset vasta erittäin pitkän ajan 

kuluttua. Mikäli tällaista dataa ylipäätään olisi olemassa, sen julkistaminen vaatisi 

ennennäkemätöntä aktiivisuutta ja avoimuutta levy-yhtiöiden puolelta, mitä voi 

pitää musiikkialalla yleisten läpinäkymättömien käytäntöjen takia hyvin 

epätodennäköisenä. On hyvä muistaa, että tutkimustuloksia siitä (tai mittareita 

siihen), lisäävätkö immateriaalioikeudet tuotantoa vai eivät, ei ole olemassa. 

Mikäli tekijänoikeutta tarkastellaan teknologisen kehityksen kannalta, lienee 

perusteltua esittää, että vahvat oikeudet toimivat usein kehityksen esteenä. 

Laittomat vertaisverkkopalvelut, kuten Napster ja The Pirate Bay, toimivat 

musiikin uusien käyttö- ja kuuntelutapojen kehittämisen etujoukoissa. Laittomat 

palvelut edistivät haastateltujen mukaan vahvasti suoratoistopalvelujen nousua. 

Näin ajateltuna olisi tärkeää, että tekijänoikeuslaki mahdollistaisi paremmin uusien 

innovaatioiden syntymistä. Tekijänoikeuden keston lyhentäminen voisi osaltaan 

vaikuttaa uusien teknologioiden keksimisen lisääntymiseen ja kehityksen 

nopeuteen. Toisaalta tätä kehitystyötä voisi ehkä edistää keston muutosten sijaan 

tekijänoikeuksien poikkeuksia lisäämällä.    
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Aineistosta on nähtävissä, että väitöskirjaa varten haastatellut eri 

intressiosapuolet voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään. Toisella puolella on 

musiikkiteosten tekemiseen osallistuvat osapuolet ja heidän oikeuksiaan valvovat 

etujärjestöt, jotka kaikki kannattavat tekijänoikeuden keston säilyttämistä 

ennallaan. Eräänlaista status quohon tyytymistä ilmaisee se, miten juuri 70 vuotta 

nähtiin sopivana aikana. Tarkkoja perusteluja juuri tälle vuosimäärälle ei esitelty, 

vaan vastauksissa korostui suurpiirteisyys ja mahdollisuus keston hienosäätöön 

(vuosikymmen suuntaansa). Toiseen ryhmään kuuluivat haastatelluista teosten 

tekemiseen osallistumattomat tahot, kuten tekijänoikeuden asiantuntijat, 

professorit, kuluttajien etujärjestöt, piraatit ja kirjastoalan ammattilaiset. Näin 

ajateltuna intressiryhmien kahtiajako noudattaa vahvasti etukäteisarviota 

tekijänoikeuden kestoon suhtautumisesta: oikeudenhaltijat haluavat pitää 

saavutetuista eduistaan kiinni, mutta aineiston käyttäjät tahtovat oikeuksia karsia.  

Tekijänoikeus perintönä 

Laura Leppämäen tulkintateoria jakaa tekijänoikeuden perustelut neljään ryhmään 

eli utilitarismiin, työntekoon perustuvaan luonnolliseen omistusoikeuteen, tekijän 

persoonan korostamiseen ja demokratiavaatimuksiin (Leppämäki 2006, 88). 

Haastatteluissa nousi keskeisesti esiin näistä toinen eli työntekoon perustuva 

luonnollinen omistusoikeus ja erityisesti perintöä ja perimistä koskeva näkemys, 

jolla tekijänoikeuden nykyistä seitsemänkymmenen vuoden kestoa tekijän 

kuoleman jälkeen perusteltiin. Useat haasteltavat kannattivat sitä, että juuri kaksi 

sukupolvea, eli lapset ja lastenlapset, voivat hyötyä teoksesta tekijän kuoltua. 

Seuraavaksi esitän yksinkertaisen matemaattisen selvityksen siitä, kuinka kauan 

tekijän lähimmät sukupolvet saavat nauttia tekijänoikeuksista perintönä nykyisessä 

järjestelmässä.  

Vuoden 2017 syntyvyys on 1,49 lasta naista kohden, joten perimistä voidaan 

tässä tarkastella hypoteettisessa tilanteessa, jossa tekjiän lapsia ja lapsenlapsia on 

molempia yksi henkilö (SVT 2018). Oletetaan, että tekijänoikeudet perii kahden 

sukupolven ajan aina yksi ainoa lapsi. Suomalaisen elinajanodote on tällä hetkellä 

keskimäärin 81 vuotta (SVT 2018). Pyöristetään tämä 80 vuoteen. Suomalaiset 

saavat ensimmäisen lapsensa Tilastokeskuksen mukaan keskimäärin 30-vuotiaina. 

Oletetaan, että nämä luvut pysyvät tässä yli sukupolvien vakioina. Oletetaan myös, 

että tekijä on tuottamiensa teosten ainoa tekijä, jolloin tekijänoikeuksien kesto 

riippuu hänen kuolinvuodestaan. 
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Tekijän kuollessa tekijän lapsi on keskimäärin 50 vuotta vanha. Hänellä on 

itsellään 20-vuotias lapsi eli tekijän lapsenlapsi. Tekijän lapsi ehtii näin nauttia 

perimistään tekijänoikeuksista 30 vuotta elämänsä loppuun saakka. Perittyjen 

oikeuksien suoja-aikaa on tekijän lapsen kuoleman jälkeen jäljellä vielä 40 vuotta. 

Nämä oikeudet perii tekijän lapsenlapsi. Koska myös lapsenlapsi elää keskimäärin 

80-vuotiaaksi ja suoja-aikaa on jäljellä vielä 40 vuotta, myös lapsenlapsi ehtii 

nauttia oikeuksista niiden omistajana 30 vuotta, elämänsä loppuun saakka.  

Suoja-aikaa on vielä jäljellä kymmenen vuotta lapsenlapsen kuoleman jälkeen. 

Laskuihin tarvitaan mukaan vielä yksi sukupolvi, tekijän lapsenlapsenlapsi. Hän 

perii oikeudet itselleen 50-vuotiaana ja ehtii nauttia iso-isovanhempansa teosten 

tekijänoikeuksista 10 vuotta ennen kuin suoja-aika lakkaa. Lapsenlapsenlapsi on 

tällöin 60-vuotias. Huomattavaa on, että keskimäärin tämä henkilö ei ole koskaan 

tavannut teoksen tekijää eli iso-isovanhempaansa. 

Taulukkona asian voi esittää näin: 

Taulukko 2. Tekijänoikeuden kesto perintönä. 

Tekijänoikeuden 

kesto perintönä 

1. perijäsukupolvi 

(vuotta) 

2. perijäsukupolvi 

(vuotta) 

3.perijäsukupolvi 

(vuotta) 

Tekijänoikeutta 

jäljellä (vuotta) 

Tekijän kuolinvuosi 50 20 ei syntynyt 70 

1. perijän 

kuolinvuosi 

kuollut 50 20 40 

2. perijän 

kuolinvuosi 

kuollut kuollut 50 10 

Tekijänoikeus 

päättyy 

kuollut kuollut 60 0 

Kuten tämä peruskoulun matematiikkaa soveltava tarkastelu osoittaa, 

tekijänoikeuden kesto on nykyään pidempi kuin tekijän lapsenlapsen 

odotusarvoinen elinaika. Tästä syystä on aiheellista kysyä, tulisiko tekijänoikeuden 

keston olla tämän perustelutavan mukaan nykyistä lyhyempi. 

Jos täydet kaksi sukupolvea on sopiva kesto, oikeuksien tulisi lakata 

keskimäärin 60 vuoden kuluttua tekijän kuolemasta, jolloin tekijän lapsenlapsi 

kuolee. Mikäli pidetään järkevänä, että vain 1. perijäsukupolvi saa nauttia 

oikeuksista koko elämänsä ajan, tekijänoikeuden keston tulisi olla 30 vuotta tekijän 

kuolemasta. Tällöin tekijän lapsenlapsi 50-vuotias. 

On selvää, että kysymys perinnöstä ja perimisestä on laajempi kuin tässä tehty 

yksinkertainen laskutoimitus. Perimisjärjestelmän yleisen tason oikeutuksen 

tutkiminen on tässä liian laaja toteutettavaksi. Sen selvittäminen, kannustaako 
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perinnön jättämisen mahdollisuus musiikintekijöitä, tuottajia ja artisteja tekemään 

lisää teoksia ja lisäämään näin yhteiskunnan rikkautta, vai jäisivätkö teokset 

tekemättä, mikäli perintöjärjestelmää muutettaisiin esimerkiksi tekijänoikeutta 

lyhentämällä tai perintöveroa radikaalisti nostamalla, vaatisi tätä väitöskirjaa 

suurempia resursseja ja voisi tästä huolimatta osoittautua mahdottomaksi. Tämä 

tapa ajatella perinnön vaikutusta yhteiskuntaan on kuitenkin utilitaristinen. 

Perintöä perusteltiin haastatteluissa ennemminkin siten, että tekijänoikeuksien 

katsottiin kuuluvan tekijälleen samalla tavalla kuin kiinteän fyysisen omaisuuden, 

joka on omalla työllä tehty. Perityistä tekijänoikeuksista ei kuitenkaan makseta 

perintöveroa, kuten muusta omaisuudesta. Tässä mielessä aineettomien oikeuksien 

vertaaminen kiinteään omaisuuteen ei ole validi. Yksikään perintöä merkittävänä 

tekijänoikeuden perusteluna pitävä haastateltu ei myöskään kannattanut sitä, että 

oikeuksien tulisi jatkua nykyistä mallia pidempään. Aineistojen siirtyminen lopulta 

public domainiin nähtiin ”luonnollisena” ja hyväksyttävänä ilmiönä. Tässäkin 

mielessä tekijänoikeuksien periminen nähtiin implisiittisesti erilaisena kuin 

fyysisten esineiden periminen, vaikka perusteluna haastatteluissa käytettiinkin 

usein rinnastusta siihen. 

8.2 Ansaintalogiikat  

Säveltaiteilijoiden kokonaistuloista 58 prosenttia koostuu taiteellisesta työstä. Olisi 

mielenkiintoista tietää, kuinka suuri osuus tästä koostuu keikkapalkkioista ja 

kuinka suuri osuus äänitemyynnistä/rojalteista (muistaen, että säveltaiteen 

edustajien ryhmä on muihin aloihin verrattuna erittäin heterogeeninen). Joka 

tapauksessa säveltaiteen puolella apurahojen osuus kokonaisansioista on muihin 

taidealoihin verrattuna pieni, vain noin kolme prosenttia. Tämän vuoksi "rahan 

katoamisen prosessi”, ilmaisten äänitteiden tarjoaminen, luotujen teosten 

potentiaalinen poistuminen markkinatalouden piiristä koskettaa säveltaiteen 

edustajia erityisen paljon vieden pohjaa musiikilla itsensä elättämiseltä. Toisaalta 

voi nähdä, että ilmainen digitaalinen palvelu on siirtynyt julkiselta puolelta 

markkinoiden hallintaan, suoratoistopalvelujen yksinoikeudeksi, jolloin kuluttajat 

maksavat kuuntelusta välillisesti, vaikkakin maksulliseen käyttöön verrattuna 

vähän. 

Musiikkialan ansaintalogiikoita on tutkittu viime vuosina ahkerasti sekä 

kotimaassa että ulkomailla. Luvussa 2.2.6 esittelemäni alan keskeiset tutkimukset 

sisältävät yhdessä käytännössä kaikki tämän tutkimuksen haastatteluissa mainitut 

ansaintalogiikat.  
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Digitaalisen musiikin tulonjako ja sopimukset 

Aineistosta nousivat ansaintalogiikoiden kohdalla vahvasti esiin ne ongelmat, joita 

kohdataan digitaalisen musiikin kautta generoituvien tulojen jakamisen yhteydessä. 

Ongelmakohdat voidaan jakaa kolmeen alueeseen:  

1. levytys- ja kustannussopimukset musiikintekijöiden (tai artistien) ja levy-

yhtiöiden (tai musiikkikustantajien) välillä. 

2. suoratoistopalvelujen tilitysmallit. 

3. internetin alustapalveluiden ja levy-yhtiöiden sekä tekijänoikeusjärjestöjen 

väliset sopimukset. 

Ensimmäinen kohta koskee ennen kaikkea levytyssopimuksien rojaltiprosenttia. 

Haastatteluissa esitettiin useasti, että digitaalisen musiikin puolella rojaltien tulisi 

olla huomattavasti fyysistä myyntiä suurempia, koska tuotanto- ja välityskulut ovat 

laskeneet ja digitaalinen infrastruktuuri on vakiintunut. Bostonilainen 

ajatushautomo ReThink Musicin mukaan ongelmana on myös se, että levy-yhtiöt 

maksavat musiikintekijöille vanhan, fyysiseen myyntiin perustuvan rojaltijaon 

perusteella. (ReThink Music 2015, 3–4.) 

Suomessa kaikesta musiikista 90 prosenttia julkaistaan kolmen suuren 

kansainvälisen levy-yhtiön eli Warnerin, Sonyn ja Universalin kautta. On 

perusteltua väittää, että näillä levy-yhtiöillä yhdessä on Suomessa Gramscin 

termein hegemoninen asema musiikin kokonaismarkkinoiden kannalta katsoen 

pientuottajiin ja artisteihin nähden. Aineiston perusteella on selvää, että erityisesti 

aloittelevan artistin neuvotteluasema levytyssopimusta tehtäessä on erittäin heikko. 

Levy-yhtiöiden hegemonia ilmenee yhä edelleen esimerkiksi uutisissa, joissa 

uusinnetaan analogisen niukkuuden ajan käsityksiä musiikkiteollisuuden 

toimintamalleista. Kuvaava esimerkki hegemonian uusintamisesta on eri medioissa 

usein esiintyvä uutinen levytyssopimuksen ”saamisesta” (ks. esim. Eksymä 2018, 

Vahvanen 2014) aikana, jolloin musiikin tuottaminen ja jakaminen eivät enää 

välttämättä edellytä suurta taloudellista panostusta ja monimutkaista tuotanto- ja 

jakeluverkostoa. Kyseessä on käytännössä ennakkomainos tulevasta albumista ja 

artistista itsestään, mutta myös hallitsevan, analogisen ajan toimintamallin 

johtoaseman vahvistaminen ja jatkaminen. Uutinen 

levytyssopimuksen ”saamisesta” esittää musiikkiteollisuuden toimialana, jossa 

kovan kilpailun takia jo pelkkä sopimuksen saaminen nähdään työvoittona, ilman 

että sopimuksen sisältöä käsitellään tai eritellään millään tavalla. Portinvartijana 

yleisön tietoisuuteen pääsemiseksi toimii edelleen suuri levy-yhtiö. Artistin ainoa 
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mahdollisuus musiikilla elämiseen esitetään siten, että levy-yhtiö ottaa artistin uran 

hoitaakseen. Tämä musiikkiteollisuuden jo vanhentunut käytäntö ja 

konservatiivisen median ylläpitämä hegemonia heijastuu lopulta sopimuksiin, 

joissa tekijät ja artistit ovat haastateltujen mukaan erittäin heikossa 

neuvotteluasemassa.   

Miten musiikintekijöiden ja esiintyvien artistien neuvotteluasemaa voisi sitten 

parantaa? Useat haastateltavat nostivat esiin sen, että musiikkialan ja luovien alojen 

sopimuksiin voisi liittää tekijänoikeuksien luovutussopimuksien minimiehtoja, 

kohtuullisen korvauksen standardeja ja niin edelleen. Sopimuksiin voitaisiin liittää 

työehtosopimusta muistuttavia elementtejä. Yllätyksekseni haastatteluissa esiin ei 

noussut kertaakaan se erittäin mielenkiintoinen seikka, että Yhdysvalloissa tiettyjä 

menettelyjä seuraten sekä musiikintekijät että artistit voivat halutessaan saada 

tekijänoikeuslain mukaan oikeudet takaisin itselleen 35 vuoden jälkeen 

sopimuksen allekirjoittamisesta (ks. esim. Stopps 2014, 41). Kyseessä on 

Yhdysvaltojen tekijänoikeuslain kohta 17 USC §203, joka nousi esiin tässä 

tutkimuksessa kirjallisuuskatsauksesta. Tekijänoikeuksien palautus ei 

yhdysvaltalaisen lain mukaan tapahdu automaattisesti, vaan sitä tulee erikseen 

hakea. Palautus pätee sekä tekijän- että lähioikeuksiin. Tämä mahdollisuus on 

rakennettu järjestelmään, koska teoksen arvon määritteleminen on luomisvaiheessa 

hankalaa, eikä teoksen uusia käyttötapoja vielä tiedetä. (Holfcener & FMC, 2012.) 

Yhdysvaltalaisten lainsäätäjien mukaan lakia tarvitaan, koska artistien 

neuvotteluasema on epäoikeudenmukainen osittain siksi, että työn arvoa on 

mahdotonta määritellä ennen teoksen hyödyntämistä (Yhdysvaltojen 

tekijänoikeuslaki, 17 USC §203. Kts. H.R. rep 94–1476, s. 124). Merkillepantavaa 

on, että tästä oikeudesta ei voi luopua sopimusteitse, eikä se koske made-for-hire- 

teoksia. (ks. esim. Caplan 2013.)  

Saattaa olla, että tämän yhdysvaltalaisen lainkohdan käyttöönotto Suomessa 

voisi parantaa myös kotimaisten tekijöiden ja artistien neuvotteluasemaa. Samalla 

näkisin, että kyseinen lainkohta on myös arvio siitä, kuinka pitkällä 

aikaperspektiivillä luovien alojen yritykset kuten levy-yhtiöt toimivat 

(maksimissaan) teosten tuottamisessa. Kyseinen laki antaa yrityksille 35 vuotta 

aikaa hankkia sijoituksensa takaisin (ja voittoa lisäksi), mikäli tekijä päättää 

palauttaa tekijänoikeudet itselleen. 

Yhdysvaltojen tekijänoikeuslain tietyn kohdan sisällyttämisen soveltuvuus 

osaksi Suomen (ja/tai kansainvälistä) tekijänoikeuslainsäädäntöä vaatisi 

tarkemman analyysin, jonka tekeminen on tässä analyysin laajuuden takia 

mahdotonta. Mielestäni on keskustelun arvoista pohtia, estääkö keskeisten 
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amerikkalaisen ja eurooppalaisen tekijänoikeuden erojen, kuten Euroopassa 

moraalisten oikeuksien ja Yhdysvalloissa fair use -doktriinin sekä taloudellisten 

oikeuksien korostaminen (ks. esim. Khan 2008), kyseisen merkittävän tekijöiden 

asemaa parantavan implementoimisen Yhdysvaltojen ulkopuolelle. Tehtävä on 

tässä liian laaja käsiteltäväksi. Nykytilanteessa realismia kuitenkin lienee, että 

lakimuutoksen tulisi toteutua kansainvälisellä tasolla, ei pelkästään Suomen 

omassa lainsäädännössä. 

8.3 Digitaalisen aineiston saatavuus  

YouTube on Suomen suosituin musiikkipalvelu ja maksullisista 

suoratoistopalveluista Spotify on Suomessa ylivoimainen markkinajohtaja. 

Keskeistä musiikkiaineiston saatavuuden kannalta on se, että molemmista 

palveluista on tarjolla käyttäjälle ilmainen, mainosrahoitteinen versio. Musiikki on 

kuluttajalle lähes ilmaista, palvelu, joka perinteisesti on ollut Suomessa yleisten 

kirjastojen ylläpitämä. Väitän, että on täysin relevanttia väittää, että kaupalliset 

palvelut ovat omaksuneet ilmaisen aineiston tarjoamisessa –kuitenkin 

mainosrahoitteisesti– kirjaston roolin, mikä on kaventanut kirjaston roolia ilmaisen 

pääsyn ensisijaisena kanavana. Samalla musiikkiaineiston pitkäaikaissäilytys on 

siirtynyt näiden kaupallisten toimijoiden vastuulle. Tilanne on ongelmallinen, 

koska kirjastoille tämä tehtävä on lakisääteinen. Kuten Johdannossa kerroin, 

opetus- ja kulttuuriministeriön strategisen tavoitteen mukaisesti kirjastojen tulisi 

ehkäistä ”merkittävällä tavalla kuilun levenemistä digitaalisessa osallisuudessa”.  

Musiikin kohdalla tätä kuilua ei ole. Väitän, että kaupalliset 

musiikkiverkkopalvelut ovat ottaneet tai ottamassa lähes ilmaisen 

kulttuuripalvelujen tarjoajan roolin lisäksi myös muistiorganisaation roolin 

yleisiltä kirjastoilta. Tilanne korostuu tulevaisuudessa erityisesti siinä tapauksessa, 

että musiikkia ryhdytään julkaisemaan pelkästään digitaalisena versiona ilman 

mitään fyysistä alustaa. Tänä päivänä tällaisesta tilanteesta on jo merkkejä 

näkyvissä. Esimerkiksi huippusuosittu amerikkalainen hip-hop-artisti ja Grammy-

voittaja Chance The Rapper ei julkaise omaa musiikkiaan CD-levynä ollenkaan, 

vaan tarjolla on pelkkää digitaalista koodia ja tämäkin usein yksinoikeutena vain 

yhdessä tietyssä suoratoistopalvelussa. Näin Chance The Rapperin kaltaisen tekijän 

tuottaman musiikin saaminen kirjastoihin on mahdotonta sekä kuuntelua että 

varastointia varten. Esimerkiksi Helsingin uuteen kirjastoon Oodiin ei tule 

levyosastoa ollenkaan eikä yhtään äänitettä lainattavaksi (Sirén 2018).  
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Miten hegemoniakamppailut vaikuttavat Jakobsonin ja Lessigin teoriat 

yhdistävään digitaalisen musiikin jakamisen malliin? Vastaus on, että 

hegemoniakamppailuja käydään kaikilla mallin tasoilla. Lähettäjät eli 

suoratoistopalvelut, musiikkikirjastot tai vertaisverkot taistelevat suosituimman 

palveluntarjoajan asemasta, vaikka ne toimivatkin osittain eri markkinoilla ja eri 

periaatteiden perusteella. Internetin ja musiikkitiedostojen koodiin sidottu rakenne 

voidaan puolestaan nähdä kamppailuna, jossa pyritään vaikuttamaan 

digitaaliteknologioihin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Sosiaalisiin 

normeihin vaikuttamalla käydään taisteluja, joiden kohteena voi olla 

kommunikaation osapuolten identiteetti ja ihmiskuva. Vapaata tiedostonjakoa 

kannattavat voivat esimerkiksi vedota jakamisen ”luonnollisuuteen” osana ihmisen 

lajityypillistä toimintaa ja/tai ihmisluontoa, ja jakamisen vastustajat voivat 

esimerkiksi nimetä ja määrittää laittomat jakajat muista piittaamattomiksi 

piraateiksi, jotka varastavat toisten kovalla työllä hankkimaa laillista omaisuutta. 

Kirjastot digitaalisen musiikkiaineiston tarjoajana 

Kuten Johdannossa mainittiin, opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan 

tavoitteena on parantaa eri väestöryhmien mahdollisuuksia osallistua kulttuuriin. 

Samalla tavoitteena on ylläpitää ja tukea kirjastolaitosta, jonka työnkuvaan kuuluu 

digitaalisen osallisuuden kuilun levenemisen ehkäiseminen. Ministeriö kannattaa 

digitaalista tasa-arvoa, jonka vuoksi kirjastoja kehitetään maksuttomina palveluina. 

Kirjastolaitosta pitää tukea, jotta kansalaisten perus- ja kulttuuriset oikeudet 

saadaan turvattua. (OKM 2017, 7, 28, 42.) Kirjastojen tehtävä on kirjastolain 

mukaan yhdenmukaisten mahdollisuuksien edistäminen sivistykseen ja kulttuuriin 

sekä pääsyn tarjoaminen maksuttomiin tietosisältöihin. Yleisen kirjaston 

neuvoston mukaan kirjastoissa tulisi olla tarjolla myös elektronista aineistoa 

ilmaiseksi.  

Sanna Taljan hankintarepertuaarien avulla tilannetta analysoiden voi todeta, 

että yleisten kirjastojen hankintojen taustalla perinteisesti vaikuttanut 

monipuolisuusetiikka ei enää päde yleisten musiikkikirjastojen digitaalisen 

hankinnan suhteen. Kysyntärepertuaarista on puolestaan ”taannuttu” 

vaihtoehtorepertuaariin, jossa digitaalinen tarjonta rajoittuu jatsiin ja klassiseen 

musiikkiin. Tietyllä tapaa musiikkikirjastolaitos on palannut siihen, mistä se lähti, 

eli korkeakulttuurin tarjontaan. Raha ratkaisee: jos digitaalisia palveluja halutaan 

pitää yllä, niistä pitäisi maksaa (korkeita) lisenssimaksuja. Tuttu dilemma nostaa 

tässä kohtaa päätään eli kaupallisten ja julkisten palveluiden etujen ristiriita. Heikki 



221 

Poroila (4/2008, 3) kirjoittaa: ”Kun laki ei anna valtuuksia, ne täytyy ostaa.” Reilun 

kulttuurin teemat mielessä on mahdollista kysyä, että jos yleisillä kirjastoilla ei ole 

rahaa digitaalisen materiaalin ostamiseen, voisiko laki antaa sille valtuudet 

aineiston lainaamiseen?  

Mikäli painotetaan John Rawlsin oikeudenmukaisuusteorian piirrettä, joka 

korostaa huonoimmassa asemassa olevien suurinta mahdollista hyötyä, on 

perusteltua väittää, että digitaalisen musiikin saatavuuden tulisi olla fyysisten 

teoskappaleiden saatavuuden tasolla eli köyhimmälle kansanosalle 

musiikkiaineistoon pääsy tulisi taata ilmaiseksi. Mikäli kaupalliset 

suoratoistopalvelut lopettavat ilmaisen tarjonnan esimerkiksi kilpailusyistä, 

nykyinen ilmainen saatavuus lakkaa välittömästi. Tällöin yhteiskunnallinen 

oikeudenmukaisuus ei rawlsilaisittain ajateltuna toteudu. 

Toisaalta on mahdollista pohtia, onko Rawlsin oikeudenmukaisuusteoria 

sittenkään hyvä lähestymistapa aineiston jakamisen analyysiin. Rawlsin teoria on 

idealistinen ihanne, jonka puolueetonta alkutilannetta ei ole eikä ole koskaan ollut 

olemassa, eikä hajuttomia, mauttomia, sukupuolettomia ja sosio-ekonomiselta 

asemaltaan neutraaleja valitsijoita ole löydettävissä. Alku- ja nykytilanne ovat eri 

intressien konfliktien alaisia, eivätkä kaikki välttämättä pidä oikeudenmukaisena 

esimerkiksi sitä, että eriarvoisuudet tuottavat huonoimmassa asemassa oleville 

suurimman mahdollisen hyödyn. Rawlsia soveltaen tehtäväksi jäisi tässä 

tekijänoikeuslaista päättävien kansanedustajien valta-aseman moraalisen ideaalin 

hahmottelu. Tämän tehtävän hyödyllisyys on kyseenalainen verrattuna aktuaalisten 

toimijoiden vaikutusmahdollisuuksien analysointiin. Toisaalta Rawlsin teoria 

ainakin kehottaa poliittisissa päätöksissä erityisesti huomioimaan huono-

osaisimpien aseman, kuten Sihvola (2003, 209) huomauttaa. Tutkimuksissa on 

kuitenkin myös todettu, ettei vallanpitäjien moraaliin vetoaminen (esim. 

köyhimmän kansanosan tahosta tai puolesta) ole tehokas keino muutoksen 

aikaansaamiseksi (ks. esim. Virén & Vähämäki, 2015).  

Mielestäni on perusteltua väittää, että sekä digitaalisen aineiston 

pitkäaikaissäilytyksen että aineistoon pääsyn jatkuvuuden järjestäjänä paras 

vaihtoehto on yleisten kirjastojen musiikkipalvelut. Mikään ei takaa sitä, että 

kaupallisissa suoratoistopalveluissa tänään tarjolla oleva aineisto on niistä 

saatavilla myös huomenna. Konkurssit, yrityskaupat ja erilaiset lisenssisopimusten 

päättymiset –kuten YouTuben tapauksessa joulukuussa 2017 saimme nähdä– 

voivat poistaa pääsyn aineistoon joko tilapäisesti tai kokonaan. Yhden 

haastateltavan mukaan tämä voi tapahtua ”nappia painamalla”. Sama pätee myös 

vertaisverkkopalveluihin, joissa ei edes lähtökohtaisesti ole olemassa yhtä 
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datapankkia aineiston keskitettyyn säilyttämiseen. Mikäli yleisille kirjastoille 

annetaan lakimuutoksilla mahdollisuus sekä digitaalisen musiikin 

pitkäaikaissäilytykseen että sen välittämiseen yleisölle, musiikkiaineistot eivät 

voisi kadota yleisön saatavilta. Tämä mahdollisuus on tällä hetkellä olemassa. 

Kilpailumielessä kirjaston oikeus tarjota pääsy aineistoihin ei välttämättä olisi uhka 

musiikkiteollisuudelle ja suoratoistopalveluille. Jo nykyään musiikkiteosten 

ilmainen mutta laiton hankinta eli piratismi on saatu kuriin niitä parempien ja 

käyttäjäystävällisempien kaupallisten palvelujen ja käyttöliittymien avulla. 

Kirjastojen lainausoikeutta voitaisiin myös rajata, jotta kaupalliset palvelut 

säilyttäisivät houkuttelevuutensa. Kirjastojen oikeus digitaalisten aineistojen 

jakamiseen takaisi aineistojen pitkäaikaissäilytyksen ja saatavuuden vähävaraisille 

kansanosille pysyvästi. On myös pohdittu malleja (ks. esim. Pakarinen 2012), 

joissa kirjastoista tulisi pelkästään kulttuurin kulutuksen subventoija esimerkiksi 

kulttuurisetelejä jakamalla. Kirjastoinstituution olemassaolon kannalta tämä lienee 

mahdoton ajatus, mitä se on myös digitaalisen aineiston pitkäaikaissäilytyksen 

suhteen. 

Stacey ja Hinchcliff (2017, 4) esittävät varallisuuden ja resurssien hallinnan 

olleen historiallisesti kolmen eri tahon järjestämää: valtion, markkinoiden tai 

yhteismaan (commons). Stacey ja Hinchcliffin mukaan kaksi edellistä ovat meidän 

aikanamme dominoivat mallit. Leppämäki (2006, 21) puolestaan näkee resurssien 

hallinnan muodoiksi yksityisen, yhteisöllisen, valtiollisen ja tilanteen, jossa kukaan 

ei omista resursseja. Kuten tässä tutkimuksessa olen tuonut esille, musiikin 

digitaalisessa jakamisessa markkinat ovat omaksuneet pakon edessä kirjaston 

roolin ilmaisen materiaalin välittäjänä. ”Musiikin digitaaliset yhteismaat” eli 

käyttäjien spontaanisti yhdessä luomat musiikkikirjastot (vertaisverkot) on 

puolestaan kielletty tekijänoikeuslain perusteella. Vaikka Heikkinen kuvaa (2010), 

kuinka ”esiteollisessa yhteiskunnassa yhteisöllinen logiikka toimii” ja 

että ”kaikkien yhteisesti omistamalla (yhteismaa ja jokamiehen oikeudet) oli 

tunnustettu asema yksityisen omistuksen rinnalla”, ei yhteisön jäsenillä ole tällä 

hetkellä modernissa valtiossa roolia digitaalisten resurssien hallinnan suhteen 

muuten kuin teosten yleisönä. Rautiainen-Keskustalon (2014, 84) mukaan valtion 

roolina oli tuottaa kulttuuripalveluja kansalaisille 1960-luvulta aina 1990-luvulle. 

Keskeisiä elementtejä tässä valtion kulttuurityössä olivat kansallisen identiteetin 

määrittely, valistuksellisuus, demokraattisuus ja ei-kaupallisuus. Rautiainen-

Keskustalon mukaan 2000-luvulla valtion rooli määrittyy uudella tavalla, nimittäin 

kilpailukapitalismin pohjalta. Tällöin myös yhteiskunnan tehtäväksi on tullut 

kulttuuripalvelujen tuottaminen kuluttajia, ei enää kansalaisia varten. Yhteisön 
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jäsenet eivät hallinnoi spontaanisti ja yhteisöllisesti digitaalista aineistoa eivätkä 

sitä hallinnoi myöskään valtion viranomaiset; aineistoa hallinnoivat 

markkinavoimat, jolle musiikin kuuntelija ei ole kansalainen eikä yhteisön jäsen 

vaan yksittäinen kuluttaja.      

Suoratoistopalvelut ovat vähentäneet musiikkipiratismia huomattavasti. 

Tutkimusten mukaan musiikkitallenteiden laiton lataaminen on viime aikoina 

jälleen kasvanut, koska suoratoistopalvelut ovat ryhtyneet julkaisemaan 

yksinoikeusalbumeja. Yksinoikeusalbumit asetetaan kuunneltaviksi vain yhteen 

suoratoistopalveluun ja julkaistaan muissa suoratoistopalveluissa joko viiveellä tai 

ei ollenkaan. Levy-yhtiöistä Universal on ilmoittanut, että se ei tarjoa 

yksinoikeusalbumeja. Tämän voi katsoa keinoksi taistella laitonta lataamista 

vastaan. Tämä tukee myös ajatusta siitä, että suoratoistopalvelut ovat kirjastoja, 

joista on saatavilla kaikki tuotettu musiikki, eikä pelkästään yhden    yksittäisen 

musiikkiyhtiön back-katalogi. Toisaalta Apple Musicin Jimmy Iovine esitti 

toukokuussa 2018 mielipiteenään, että suoratoistopalvelut ovat keskenään liian 

samanlaisia. Iovinen mukaan suoratoistopalvelujen pitäisi erikoistua, ja hän esitti 

vertauksena Netflixin toimintamallin. (Savage 2018) Mikäli näin tapahtuu, 

musiikin universaalikatalogia ei enää ole tarjolla kaupallisella puolella, jolloin 

yksityisten palvelujen mieltäminen kirjastoiksi ei ole enää niin perusteltua. Samalla 

musiikin pääsy ja saatavuus hankaloituvat, koska kuluttaja joutuu käyttämään 

useampaa käyttöliittymää kaiken aineiston tavoittamiseen. Lisäksi tämä malli olisi 

kuluttajalle nykyistä kalliimpi. Jos Iovinen vertaus Netflixiin tarkoittaa sitä, että 

musiikki siirtyisi kokonaan maksumuurin taakse, ilmainen kaupallinen palvelu 

luonnollisesti lakkaisi. Bargfrede (2017b) väittää, että yksi suoratoistopalvelujen 

tärkeimpiä haasteita on erottautuminen kilpailevista palveluista. Bargfrede näkee 

erottautumisen keinoksi nimenomaan sisällön, jolloin suoratoistopalvelut voisivat 

yksinoikeusalbumien sijaan alkaa jopa levy-yhtiöiksi (vrt. esim. Netflixin 

toimintalogiikka). Tällöin kaupallisten palveluiden käsittäminen yleisiksi 

kirjastoiksi menettäisi merkitystään ja digitaalisen musiikin saatavuus 

kokonaisuutena hankaloituisi huomattavasti.  

8.4 Yhteenveto  

Yhteenvetona voidaan todeta seuraavaa: 1) Mikäli tekijänoikeutta perustellaan 

perintönä niin, että tekijän jälkeiset kaksi sukupolvea voi nauttia tekijänoikeuksista, 

nykyinen tekijänoikeuden kesto on liian pitkä. 2) Musiikkialan ansaintalogiikoissa 

digitaalisen myynnin ja jakelun suhteen heikoimmassa neuvotteluasemassa ovat 
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musiikintekijät ja artistit. 3) Yleisillä musiikkikirjastoilla ei ole oikeutta lainata 

digitaalista musiikkiaineistoa kansalaisille ilman lisenssisopimuksia, mikä voi 

vähentää kulttuuriaineistojen saatavuutta yhteiskunnassa ja vaarantaa 

musiikkiaineistojen pitkäaikaissäilytyksen.   

Johtopäätöksenä väitöskirjani tuloksista ja pohdinnasta esitän seuraavaa: 1) 

Mikäli perintö työnteon ja luonnollisen omistusoikeuden alalajina hyväksytään 

tärkeimmäksi tekijänoikeuden keston perusteluksi siten, että tekijän jälkeiset kaksi 

sukupolvea voi nauttia tekijänoikeuksista, nykyinen tekijänoikeuden kesto tulisi 

lyhentää 60 vuoteen tekijän kuolinvuodesta. 2) Musiikintekijöiden 

neuvotteluasemaa voisi parantaa ottamalla osaksi suomalaista ja kansainvälistä 

tekijänoikeuslainsäädäntöä Yhdysvaltojen lainsäädännössä voimassa olevan 

pykälän 17 USC §203, joka antaa tekijöille ja artisteille mahdollisuuden palauttaa 

luovuttamansa tekijänoikeudet itselleen 35 vuoden jälkeen sopimuksen 

allekirjoittamisesta. 3) Yleisille kirjastoille tulisi lainmuutosten avulla taata 

mahdollisuus digitaalisen musiikkiaineiston pitkäaikaissäilytykseen ja lainaukseen 

siten, ettei kaupallisten toimijoiden ansaintalogiikat vaarannu. 

8.5 Väitöskirjan tieteellinen ja käytännön merkitys  

Väitöskirjani kumoaa ainakin osittain nykyisen tekijänoikeuden keston perintöön 

vetoavan perustelun, jossa tekijän jälkeiset kaksi sukupolvea voi nauttia teosten 

tuottamista tuloista. Nykyinen tekijänoikeuden kesto on pidempi kuin lapsenlapsen 

keskimääräinen elinikä. Perintöön ja perimiseen liittyviä aikajanoja ei ole aiemmin 

laskettu tekijänoikeutta koskevassa tutkimuksessa. On kuitenkin huomattava, että 

tulos koskee vain yhden tekijänoikeuden perustelun osa-aluetta, jonka rooli 

tekijänoikeuden kestoa koskevassa keskustelussa ei ole välttämättä keskeinen. 

Utilitarismi on edelleen yleisin tekijänoikeuden keston perustelu suomalaisella 

musiikkialalla sekä nykyisen keston säilyttämistä että lyhentämistä kannattaville. 

Sen mittaaminen, miten tekijänoikeus vaikuttaa teosten julkaisumääriin, on 

kuitenkin mahdotonta. Tekijänoikeusteollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on 

yleinen ja helppo tapa perustella tekijänoikeuden merkitystä. Vapaan pääsyn etuja 

on tätä huomattavasti hankalampaa mitata ja esittää utilitarismin keinoin.     

Ansaintalogiikoissa esiin nousi tulonjako sekä levy-yhtiön ja artistin että 

digitaalisten alustapalveluiden ja sisällöntuottajien välillä. Myös 

suoratoistopalveluiden tilittämissä korvauksissa käytettävät mallit vaikuttavat osin 

digitaalisen rahanjaon kokonaisuuteen. Heikoimmassa asemassa oleva tahot 

tulonjaosta käytävissä sopimusneuvotteluissa ovat musiikintekijät ja artistit. 
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Tutkimusalueeseen tutustuminen toi esille, että Yhdysvaltojen tekijänoikeuslain 

mukaan tekijä voi palauttaa oikeudet itselleen 35 vuoden jälkeen sopimuksen 

syntymisestä. Tätä erittäin mielenkiintoista lainkohtaa ei maininnut yksikään 

haastattelemistani musiikkialan ihmisistä, mitä voi pitää yllättävänä. 

Suomalaisessa tieteellisessä ja varsinkin yleisessä keskustelussa tähän 

yksityiskohtaan on kiinnitetty erittäin vähän huomiota. Uusia ansaintalogiikoita ei 

tutkimuksessani löytynyt suhteessa luvussa 2.2.6 esiteltyjen tutkimusten 

havaintoihin – tulokset ovat samansuuntaisia kuin aiemmissa raporteissa on käynyt 

ilmi. Edellä mainituissa tutkimuksissa mainitut aihepiirit olivat kuitenkin 

kehittyneet monin osin, muun muassa metadatan ja safe harbour -asetuksen osalta. 

Nämä molemmat aihepiirit kokivat muutoksia myös tämän väitöskirjan tekemisen 

aikana, haastattelujen nauhoittamisen jälkeen. Musiikkiala elää nopeaa digitaalista 

muutoskautta ansaintalogiikoiden osalta. Oma tutkimukseni listaa kattavasti tämän 

muutoksen keskeiset kohdat.     

Myös digitaalisen musiikkiaineiston saatavuuden kannalta yleisten kirjastojen 

analogiseen aikaan verrattuna radikaalisti kaventunutta roolia on kuvattu 

tieteellisessä tutkimuksessa hyvin vähän. Keskustelua käydään ennen kaikkea 

(musiikki)kirjastoalan sisällä. Digitaalisten palvelujen käyttöönotto on ollut 

Suomessa kirjallisuuden kohdalla musiikkia hitaampaa, joten keskustelu on jäänyt 

ehkä osin musiikkikirjastojen roolin muuttumisen analyysiksi. Kuten luovilla 

aloilla yleensä, musiikki saattaa toimia digitaalisen tulevaisuuden 

suunnannäyttäjänä myös muiden kirjastopalvelujen, kuten kaunokirjallisuuden 

kehityksessä. Tässä mielessä tutkimukseni voi olla hyödyllinen sekä kirjastoalan 

ammattilaisille että luovien alojen tekijöille ja tuottajille. Näkisin, että digitaalisen 

musiikkiaineiston jakamisen suhteen tekemäni kaupallisen palvelun (suoratoisto), 

julkisen palvelun (musiikkikirjastot) ja yhteisöllisen palvelun (vertaisverkot) 

vertaaminen ja analysointi ovat uutta sekä suomalaisessa ja kansainvälisessä 

tieteellisessä tutkimuksessa. Tämä osuus on myös tämän väitöskirjan vahvinta antia.  

8.6 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimus  

Tutkimukseni luotettavuuden kannalta aineistotriangulaatio oli klassinen ja hyvä 

valinta tutkimusmenetelmäksi. Haastattelujen, kyselyn ja dokumenttiaineiston 

käyttö pienentää tulosten sattumanvaraisuutta, jota nojautuminen yhteen 

materiaaliin voisi tuottaa. Informanttien valinta vaikuttaa puolestaan vahvasti 

haastatteluihin perustuvan tutkimuksen tuloksiin. Jälkeenpäin ajatellen olisin 

voinut haastatella enemmän digitaalisten sisällöntuottajien edustajia, erityisesti 
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kotimaisia musiikkialan applikaatioita tekeviä start-up-yrityksiä. Lienee 

perusteltua olettaa, että juuri näissä yrityksissä luodaan tulevaisuuden musiikin 

kuuntelemisen ja kuluttamisen mallit. On perusteltua olettaa, että VR, AR ja AI 

ovat arkipäivää myös musiikin käyttötavoissa muutaman vuosikymmenen sisällä. 

Haastateltujen joukossa korostuivat erityisesti musiikintekijät, musiikkialan 

järjestöt ja asiantuntijat, tutkijat jne., kaikki ryhmiä, joiden perimmäinen tehtävä ei 

ole uusien musiikin käyttötapojen löytäminen. Tässä mielessä tutkimukseni on jo 

olemassa olevan tiedon yhteenkokoamista, eräänlaista musiikkiteollisuuden 

ongelmakohtien portaalin rakentamista. Toiveeni siitä, että tutkimukseni 

hyödyttäisi musiikkiteollisuutta, kirjastolaitosta ja erityisesti musiikintekijöitä ja 

artisteja, jääköön muiden arvioitavaksi. Itse pidän jälkikäteen tutkimusaluettani ja 

kysymyksiä liian laajoina. Hyödyllisempää olisi ollut keskittyä pelkästään 

esimerkiksi yhteen ansaintalogiikoiden osa-alueeseen, kuten blockchain-

teknologioihin. Kuitenkin toivon, että musiikkialan kokonaiskuva hahmottuu 

tutkimukseni avulla aiempaa paremmin. Lisäksi jatkotutkimusaiheita on helppo 

valita tästä opinnäytteestä useita. Tekijänoikeuden suhteen voidaan tutkia 

esimerkiksi sitä, olisiko tekijänoikeutta mahdollista painottaa vahvemmin tekijän 

elinaikana. Ansaintalogiikoiden kohdalla ajankohtaisia tutkimusaiheita on erittäin 

paljon, esimerkkinä blockchain-teknologioiden vaikutus arvoketjuun ja 

ansaintalogiikoihin, tekijänoikeuskoulutuksen järjestäminen ja sisältö Suomessa ja 

siihen liittyvät hegemoniataistelut tai vaikkapa kollektiivihallinnoinnin rooli 

digitaalisessa toimintaympäristössä. Digitaalisen aineiston saatavuuden kohdalla 

tutkimus voisi keskittyä siihen, mikä vaikutus robotisaatiolla ja työn 

potentiaalisella vähenemisellä yhteiskunnassa on digitaalisiin aineistoihin pääsyn 

ja digitaalisen osallisuuden ehtoihin. Jürgen Habermasin emansipatorinen 

tiedonintressi nousi esille tässä tutkimuksessa ennen kaikkea tekijänoikeuden 

kestoa pohdittaessa. Se voisi toimia taustateoriana myös jatkotutkimuksessa, jonka 

kohteena on digitaalisen aineiston jakamisen eri järjestelmien muutokset.  

8.7 Loppusanat  

Loppuun voidaan todeta, ettei raha ole välttämättä tärkein musiikin tekemistä ja 

soittamista ohjaava tekijä. Musiikin tallennettu historia on vain osa musiikin 

kokonaisuutta, eikä "musiikki alkanut fonografista eikä se pääty vertaisverkkoihin” 

(King 2007, 33:30). Musiikki muuttuu ja säilyy, ja tavat kuunnella ja käyttää 

musiikkia ovat tulevaisuudessakin yhtä lailla kuin tänä päivänä jatkuvassa 

muutoksen tilassa.  
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Annetaan tässä väitöskirjassa ääni lopuksi heille, jotka käyttävät omaa ääntään 

myös instrumenttina. Musiikintekijä Pasi Siitonen suhtautuu musiikkialan 

tulevaisuuteen optimistisesti:  

Luottavaisin mielin, muutoksia on tapahtumassa, mut musiikki ei tule niinkun 

sinänsä muuttumaan. Tai musiikkihan muuttuu koko ajan omia teitään, mutta 

nää bisneshommat ja muut on sitten erikseen. 

Musiikintekijä Samy Elbanna puolestaan ajattelee, että tärkeintä musiikissa on siitä 

nauttiminen: 

Musiikki on sellanen asia, mitä kuuluu nauttia. Ja sit jos sä alat liikaa funtsiin 

sitä rahapuolta, niin sit oikeestaan voit mun puolesta lopettaa koko musiikin 

soittamisen. 
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Liitteet  
Liite 1. Kyselylomake. 

       
 

Musiikin tekijänoikeus Suomessa: vertaisverkot ja ansaintalogiikat. Tutkija, FM Markus Rytinki  

Tekijänoikeuden kesto  

1. Tekijänoikeuden kesto on 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Onko laki mielestänne toimiva?  

ljknm Kyllä, nykyinen laki on toimiva. 

ljknm Ei,tekijänoikeudenkestoatuleepidentää.Sopivaaikaolisi(vuotta): ljknm 

Ei,tekijänoikeudenkestoatuleelyhentää.Sopivaaikaolisi(vuotta):  

2. Musiikin lähioikeuksien kesto on 70 vuotta äänitteen julkaisemisvuodesta. Onko laki mielestänne toimiva?  

ljknm Kyllä, nykyinen laki on toimiva. 

Ei, lähioikeuksien kestoa tulee pidentää edelleen. Sopiva aika olisi  

jlknm 

(vuotta): 

jlknm Ei,lähioikeuksienkestoatuleelyhentää.Sopivaaikaolisi(vuotta):  

3. Kommentit (max. 500 merkkiä)  

500 merkkiä jäljellä  
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Tekijänoikeus ja vertaisverkot 

4. Tekijänoikeuksilla suojatun materiaalin jakamista internetissä pitää valvoa. 

5. Teleoperaattorit pitää velvoittaa estämään pääsy verkkosivustoille, joiden tarkoituksena on tekijänoikeudella suojatun aineiston 

asettaminen yleisön saataviin ilman lupaa.  

6. Vertaisverkoissa tehty tekijänoikeusrikos pitää lieventää tekijänoikeusrikkomukseksi, jos syyllinen ei ole toiminut 

ansiotarkoituksessa.  

7. Vertaisverkoissa pitää olla oikeus jakaa tekijänoikeudellisesti suojattua musiikkia ilmaiseksi ilman rangaistuksen uhkaa.  

8. Vapaa tiedostonjako internetissä heikentää musiikintekijöiden ansaintamahdollisuuksia.  

9. Musiikin ilmainen jakaminen vertaisverkoissa edistää musiikin myyntiä. 

10. Kommentit (max. 500 merkkiä)  

Tekijänoikeuskorvaukset  

11. Tekijänoikeuskorvausten keruu pitää kilpailuttaa. 

12. Musiikin tekijänoikeusjärjestöjen määräävä markkina-asema on vapaata kilpailua vääristävää.  

13. Tekijänoikeuskorvausten kollektiivihallinnointi, jossa tekijänoikeusjärjestöt kontrolloivat oikeuksia niiden haltijoiden puolesta, 

pitää lopettaa kokonaan.  

14. Sopimuslisenssijärjestely, jossa tekijänoikeusjärjestöt sopivat teosten käytöstä sekä edustamiensa että järjestön ulkopuolisten 

tekijöiden puolesta, on toimiva.  

15. Tekijöiden pitää voida kanavoida tekijänoikeuskorvaukset oman yrityksensä käyttöön, jolloin ansiot verotettaisiin yhtiön 

elinkeinotulona. 



247 

16. Tekijänoikeuskorvauksiin kohdistuvaa verotusta pitää keventää.  

17. Tekijänoikeuskorvausten pitää kerryttää eläkettä.  

18. Tekijänoikeuskorvausten jakautumisen läpinäkyvyyttä on lisättävä.  

19. Tekijänoikeuskorvauksia varten on luotava online-palvelu, jossa musiikintekijät näkevät reaaliajassa korvaustensa lähteet, 

määrän ja korvausten jakautumisen eri tahoille.  

20. Levy-yhtiöiden ja kustantajien tulee tilittää online-palvelujen ylläpitäjiltä saamistaan ennakkomaksuista korvaus 

musiikintekijöille.  

21. Levy-yhtiöiden ja kustantajien tulee tilittää online-palvelujen omistusosuuksien kautta saamistaan tuloista korvaus 

musiikintekijöille. 

22. -  

23. Musiikintekijöillä pitää olla mahdollisuus myydä omaa musiikkiaan omilla internetsivuillaan rajattomasti digitaalisessa 

muodossa ilman tekijänoikeuskorvausten maksamista.  

24. Kommentit (max. 500 merkkiä)  

Tekijänoikeuslain säätäminen ja valvonta  

25. Opetus- ja kulttuuriministeriö on oikea ministeriö tekijänoikeusasioiden käsittelyyn. 

26. Markkinaoikeus on oikea paikka teleliittymien yhteystietojen luovuttamismääräyksiä koskevien hakemusten käsittelemiseen.  

27. Eduskunnan sivistysvaliokunta on oikea paikka tekijänoikeuteen liittyvien lakiehdotusten käsittelyyn. 

28. Tekijänoikeusloukkaukset internetissä pitäisi muuttaa yleisen syytteen alaisiksi rikoksiksi asianomistajarikoksen sijaan.  

 



248 

29. Kommentit (max. 500 merkkiä)  

30. Kulttuuriala on erikoiasemassa muihin toimialoihin verrattuna, ja sitä pitää tukea verovaroin.  

31. Valtion pitää tukea muusikoita enemmän esim. vuosittaisten taiteilijapalkkojen avulla.  

32. Jos valtio tukee musiikintekijöiden työskentelyä, tekijänoikeudet voidaan siirtää valtion omistukseen joko kokonaan tai osittain.  

33. Musiikintekijöiden tekijänoikeuksiin liittyvää koulutusta on lisättävä. 

34. Musiikintekijät ovat yleisesti ottaen kiinnostuneita omista tekijänoikeuksistaan. 

35. Kommentit (max. 500 merkkiä)  
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Liite 2. Teemahaastattelujen runko. 

      

 

TEEMAHAASTATTELUN RUNKO 

 

Haastatteluteemat: 

 

1. Tekijänoikeuden kesto 

- keston pituus  

- keston perustelu 

- vastakkaiset väitteet ja niiden perustelut 

 

2. Musiikkialan ansaintalogiikat 

- nykyiset ansaintalogiikat 

- tulevaisuuden ansaintalogiikat 

- musiikkialan muutokset 

- internetin vaikutus musiikkiteollisuuteen 

- tekijänoikeuskorvaukset & verotus 

- tekijänoikeuskoulutus 

 

3. Vertaisverkkojakaminen ja piratismi 

 - valvonta 

 - pääsy aineistoihin 

 - vertaisverkkojakaminen ja musiikin myynti 
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