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LYHENNELUETTELO 
 

ARPU keskimääräiset käyttäjäkohtaiset tulot 

AV audiovisuaaliala 

BT British Telecom 

CRM oikeuksien kollektiivinen hallinnointi 

CRMO oikeuksien kollektiivisen hallinnoinnin järjestöt 

DDL suora imurointi (download) 

DRM digitaaliseen sisältöön kohdistuvien oikeuksien hallinta 

DTT maanpäällinen digitaalitelevisio 

EU Euroopan unioni 

FTP tiedonsiirtokäytäntö 

HADOPI Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des 

droits sur internet 

IPAP IP-osoitteen tarjoaja 

IPRED direktiivi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 

IP TV  Internet-televisio 

ISP Internet-palvelun tarjoaja 

LP LP-levy 

MG  vähimmäistakuut 

MIDEM Marché International du Disque et de l'Edition Musicale 

NMPA National Music Publishers’ Association 

P2P vertaisverkko 

PC henkilökohtainen tietokone 

PSB julkinen yleisradiotoiminta 



Toimialayksikkö B: rakenne- ja koheesiopolitiikka 
____________________________________________________________________________________________ 
 

4 

ROI  investointien tuotto 
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TRIPs teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvät näkökohdat 

TVoIP Internet-televisio 

UGC käyttäjän luoma sisältö 

VHS Video Home System 

WTC WIPO:n tekijänoikeussopimus 

WIPO Maailman henkisen omaisuuden järjestö 

WPPT WIPO:n esitys- ja äänitesopimus 

WTO Maailman kauppajärjestö 
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YHTEENVETO 

Tutkimuksella vastataan Euroopan parlamentin koulutus- ja kulttuurivaliokunnan 
esittämään toiveeseen saada tietoa siitä, miten sisällön kiinteä hinta voitaisiin sekä 
poliittisesta että taloudellisesta näkökulmasta panna käytännössä täytäntöön teosten 
jakeluympäristössä.  
Tutkimus tarjoaa tietoja ja analyysin seuraavista asioista: musiikki- ja audiovisuaalialan 
viihdetuotteiden ja -palvelujen markkinoiden kehitys viimeksi kuluneiden 10 vuoden 
aikana, verkkopiratismin suuntaukset ja ilmiöt, sisällön kiinteää hintaa koskevan 
lähestymistavan keskeiset tavoitteet, sisällön kiinteän hinnan järjestelmä ja sen 
täytäntöönpanon vaihtoehdot. 
Sisällön kiinteän hinnan järjestelmä antaa oikeudenhaltijoiden tarjota kuluttajille 
mahdollisuuden osallistua lailliseen vertaistiedostojen jakeluun, jota toteutetaan sellaisille 
toiminnoille tarkoitettujen laajennettujen kollektiivisten käyttölupien nojalla, jotka eivät 
kuulu kaupallisten sopimusten piiriin. Sisällön kiinteän hinnan järjestelmä voisi olla hyvä 
ratkaisu arvon luomiseksi legitiimeille markkinoille ja piratismin houkutuksen 
vähentämiseksi ja sen laajuuden supistamiseksi, koska sisällön imurointi vertaisverkosta 
rajoittuu pelkästään välttämättömiin elementteihin (eli toisintamisoikeuteen ja hyvin 
rajallisiin käyttöön saattamista koskeviin oikeuksiin1), jotka Internet-palvelujen tarjoajat 
(ISP) ovat keränneet ja jotka tilapäinen yleiseurooppalainen yhteisvalvontajärjestö on 
jakanut uudelleen. 

Musiikkialan yleiskatsaus 

Tekijänoikeuslainsäädäntö on sen voimassaolon alusta alkaen lakkaamatta yrittänyt pysyä 
teknisten muutosten mukana. Yksityisiä kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmiä on laajennettu 
Euroopassa siten, että niihin sisältyy suuri osa kuluttajien kopiointitoimintaa ja 
varastointikapasiteettia. 
Musiikki muodostaa monitahoisen alan, joka ulottuu erillisiin mutta kuitenkin toisiinsa 
liittyviin kanaviin. Näihin kuuluvat yleisön edessä esitettävät esitykset, tallenteet, 
yleisradiotoiminta ja muut muodot, joihin on perinteisesti viitattu toissijaisena 
hyödyntämisenä. 
Tekijänoikeuslainsäädäntö tarjoaa keskeiset oikeudelliset ja taloudelliset kehykset, joiden 
puitteissa musiikin ala toimii. Se takaa oikeuksien haltijoille yksinoikeudet teostensa 
tietynlaiseen hyödyntämiseen. 
Yksinoikeuksien ollessa voimassa oikeuden suojaan kuuluvan teoksen esittäminen ilman 
oikeudenhaltijan lupaa muodostaa rikkomuksen, joka on kannekelpoinen 
oikeudenloukkauksena tai rikoksena tai molempina. 

                                                 
1  Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22 päivänä 

toukokuuta 2001 annetun direktiivin 2001/29/EY 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu oikeus sallia muun 
aineiston saattaminen yleisön saataviin olisi ymmärrettävä siten, että se kattaa tällaisen aineiston kaiken 
saattamisen sellaisten yleisöön kuuluvien henkilöiden saataviin, jotka eivät ole läsnä paikassa, josta saataville 
saattaminen saa alkunsa, ja että se ei kata muita toimia. 
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Elokuva- ja audiovisuaalialan yleiskatsaus 

Toisin kuin musiikki audiovisuaaliala ja elokuva-ala ovat menestyneet ja kasvaneet 
tasaisesti viimeksi kuluneiden 20 vuoden ajan ja niihin ovat vaikuttaneet vain historialliset 
tapahtumat. 

Eurooppalainen elokuva on hyödyntänyt näitä markkinoita uusien jakelukanavien ja 
rahoitusrakenteiden avulla. Rahoitusta on lisätty julkisen rahoituksen kautta, minkä 
osoittavat huomattavat valtiontuet (Euroopan unionin, kansallisen, alueellisen ja paikallisen 
tason tuet) ja kaikentyyppiset ja erikoistuneet rahastot (verohyvitysjärjestelmät, 
pääomasijoitusrahastot, slate-rahoitus ja muut). 
Audiovisuaalisen sisällön jakelussa arvoketju alkaa sisällöntuotannolla tai oikeuksien 
hankkimisella ja jatkuu myyntiin yleisölle. 

Audiovisuaalisten ja elokuvaohjelmien markkinointi edellyttää sopimus- ja taloussuhteiden 
kehittämistä erityyppisten toimijoiden kanssa, jotka voidaan ryhmitellä kuuteen ryhmään: 
oikeudenhaltijat ja sisällöntuottajat, sisällön kerääjät, tilausvideofoorumien ja palvelujen 
toimijat, alustapalvelujen jakelijat, kulutuselektroniikan valmistajat ja loppukäyttäjät 
(kuluttajat).  
Digitaaliverkkojen kautta tapahtuva jakelu on rikkonut lineaarisuuden, ja kaikki toimijat 
voivat nyt suoraan saavuttaa yleisön (itse esittäjät mukaan luettuina). 

Digitaalinen jakelu helpottaa sisällön levittämistä kuluttajan hyödyksi (pitkä häntä -teoria), 
mutta on edelleen vaikeaa muuntaa jakelu myynniksi (jopa vaikeampaa kuin laittoman 
jakelun vaikutuksen muuntaminen).  

Piratismin kehitys: vaikutukset ja viimeaikaiset suuntaukset 
Ironisesti fyysinen piratismi vähenee monilla markkinoilla verkkopiratismin kasvun vuoksi: 
kuluttajien ei enää tarvitse maksaa fyysisestä tuotteesta, jos he voivat löytää haluamansa 
tuotteen verkosta ilmaiseksi. 
Tallenneteollisuuden vastaus verkkopiratismin kasvuun on ollut monitasoinen: lujitetusta 
lainsäädännöstä teknologioihin, jotka ovat olennaisia tallenneteollisuuden oikeuksien 
hallinnalle sen tuottamissa tallenteissa. Näihin teknologioihin kuuluu digitaalisen sisällön 
oikeuksien hallinnan teknologia ja muita teknologian muotoja, jotka liittyvät oikeuksien 
hallintajärjestelmiin, kuten sormenjälki- ja vesileimaustekniikat. 
Audiovisuaalialalla suurinta osaa uusista tavoista vastaanottaa sisältöjä käytetään 
luvattomiin tarkoituksiin. Digitaalivallankumouksen luovan sisällön jakelulle avaaman 
luvattoman käytön monet vaihtoehdot selittävät – enemmän kuin mikään muu argumentti 
– miten vaikeaa on laskea dramaattinen tulojen väheneminen yhden tekijän tai pienen 
tekijäjoukon syyksi. 
Viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana on tehty lukemattomia tutkimuksia 
verkkopiratismin luonteen ja vaikutuksen selvittämiseksi. Liian usein kyseiset tutkimukset 
ovat ainoastaan harjoituksia menettelytapaan perustuvien todisteiden keräämisestä. Ainoat 
varmat tiedot ovat, että tallenneteollisuuden tulot pienenevät ja että dvd-tallenteiden 
myynti tyrehtyy tai pienenee. Toinen varma asia on, että vertaisverkkojen2, suoran 
imuroinnin sivustojen ja muiden vastaavien käyttö on laajaa, ja se on kasvussa. Tähän 
                                                 
2  P2P-verkot (vertaisverkot), joita joskus kutsutaan foorumeiksi tai sosiaalisiksi verkoiksi, ovat erikoissivustoja, 

jotka toimivat virtuaalisena "kerhona", jossa sen jäsenet voivat olla yhteydessä reaaliajassa ja lähettää 
toisilleen viestejä. Monet näistä verkoista ovat paikkoja, joissa yksittäiset kuluttajat vaihtavat suojattuja 
teoksia, musiikkia, elokuvia tai elokuvan pätkiä, kirjoja tai artikkeleita sähköisessä muodossa. Tällaisissa 
verkoissa on tuhansia jäseniä: tunnetuin on luultavasti Facebook, jossa on miljoonia jäseniä eri puolilla 
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osallistuu suuri osa Internetin käyttäjistä, ja Internetiä käytetään tekijänoikeudellisen 
sisällön saantiin ilman, että oikeuksien haltijalle maksettaisiin minkäänlaista korvausta. 
Näiden tietojen rinnakkaiselo ei välttämättä muodosta kiistämättömiä todisteita 
syysuhteesta.  
Verkkopiraatin kuvasta tulee hyvin hämmentävä, kun yksityiskohtia analysoidaan 
pidemmälle, ja globaalit kokonaisluvut menettävät osan vaikutuksestaan. Elokuva- ja 
musiikkiteollisuudessa on kuitenkin tärkeää tehdä ero kahden keskeisen piraattiryhmän 
välillä: ensinnäkin on piraattikopioiden tekijöitä, jotka ovat enemmän tai vähemmän 
organisoituneita hankkiakseen rahaa edistämällä ja/tai helpottamalla luvattomien kopioiden 
jakelua tuoton saamiseksi, ja toiseksi piraattikopioiden tekijöitä, jotka imuroivat laittomilta 
(musiikki- ja elokuva-alan) sivustoilta musiikkia ja/tai elokuvia ja sarjoja henkilökohtaiseen 
käyttöönsä.  
Keskeiset lainsäädäntötoimenpiteet ja -mekanismit piratismia vastaan 

Hallitukset ovat hyväksyneet monia erilaisia lainsäädännöllisiä lähestymistapoja 
verkkopiratismin käsittelemiseksi. 

Oikeudenhaltijat ovat lobanneet menestyksekkäästi asteittaista puuttumista koskevien 
säädösten käyttöön ottamiseksi monissa oikeusjärjestyksissä eri puolilla maailmaa: Taiwan, 
Ranska (Hadopi-laki), Yhdistynyt kuningaskunta (Digital Economy Act, 2010), Etelä-Korea 
ja Uusi-Seelanti. 
Myös muita lainsäädännöllisiä teitä on seurattu, esimerkiksi Italiassa, jossa hallitus 
kriminalisoi tekijänoikeusrikkomuksen, kun suojattuja teoksia asetetaan saataville 
tietokoneverkkoihin ilman lupaa (decreto Urbani), ja Espanjassa, jossa ei tavoitella niinkään 
käyttäjiä vaan välittäjiä (Sinde Law). 

Koska useimmat toimenpiteistä ovat uusia, on vielä liian aikaista tehdä johtopäätöksiä siitä, 
onko jokin lähestymistapa toista parempi. 

Keskeisiä huomioita sisällön kiinteästä hinnasta 

Sidosryhmien moninaisuus on ominaista sekä audiovisuaali- että musiikkialan digitaaliselle 
maailmalle. Monet mahdolliset jakelukanavat ovat merkittävästi lisänneet sidosryhmien 
määrää – sisällön luojista sisällön kerääjiin. Samanaikaisesti televiestintäalan toimijat ja 
hiljattain myös sellaiset laitteiden valmistajat, jotka osallistuvat toimintaan laitteisiin liitetyn 
televisiotoiminnon kautta, ovat kehittäneet markkinoillepääsystrategioita. Jos sisältö on 
aikaisempaa enemmän määräävässä asemassa, tuotannon, jakelun ja luetteloiden 
valvonnan myötä perinteinen arvoketju ottaa vastaan uusia toimijoita, jotka kilpailevat 
arvon jakamisesta. Perinteistä hyödyntämistapaa uhkaa romahdus, koska tulossa on 
huippunopea laajakaista, digitaalinen jakelu tai jakelu kaikkia mahdollisia tukia ja keinoja 
käyttäen. Näiden perinteisten sidosryhmien lisäksi tämän päivän kuluttajat vaikuttavat 
omien tekstitysten, vertaisverkkojen, sosiaalisessa verkossa tapahtuvan vaihdon ja 
suoratoiston avulla kaikkien oikeusryhmien, hyödyntämisalueiden ja maantieteellisten 
alueiden hyödyntämisstrategioihin.  
Digitalisoitumisen ja Internetin taloudellinen vaikutus arvon luomiseen ei ole sama 
musiikissa ja audiovisuaalialalla: näiden sektoreiden markkinoiden rakenteen ja järjestelyn 
seuraukset ja vaikutukset eroavat toisistaan.  
Tämän vuoksi sisällön kiinteän hinnan mahdollisessa luomisessa on otettava huomioon 
erilaiset intressit. 

                                                                                                                                                            
maailmaa. Kyseiset verkot tarjoavat usein hakemistoja teoksista, jotka voidaan löytää avaamalla jäsenten 
tähän tarkoitukseen laatimat viestit. 
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Sisällön kiinteä hinta ja muut näkymät 

Sisällön kiinteän hinnan järjestelmän taloudellisena tavoitteena on synnyttää 
heijastusvaikutuksia markkinoille, jotta oikeudenhaltijat saataisiin vakuuttuneiksi 
järjestelmän hyödyllisyydestä. Tästä näkökulmasta katsottuna järjestelmä, joka tarjoaisi 
alalle suunnilleen samansuuruisen tulovirran, kuin tilausvideot ja yksityisesti tapahtuva 
kopiointi tuovat nykymarkkinoille (esimerkiksi 56 miljoonaa euroa ja 28 miljoonaa euroa 
Ranskan markkinoilla), lisäisi uskottavuuttaan, koska se täydentäisi ensisijaisia tarjouksia, 
jotka ovat olennaisia alan taloudelle. 
Yhteiskunnallisena ja poliittisena tavoitteena on antaa Internetin käyttäjille mahdollisuus 
pysyä lain rajoissa, kun on kyse tiedostojen yksityisestä imuroinnista ja 
vertaisverkkojakelusta, jotta saataisiin mahdollisimman paljon käyttäjiä. Sisällön kiinteän 
hinnan järjestelmä tekisi tästä syystä vertaisverkoista ensin laillisia, ja niissä olisi ennen 
kaikkea laillisesti hankittuja teoksia. 
Sisällön kiinteän hinnan järjestelmän hinnan määrittämisessä on kohdattava kolmitahoinen 
haaste: on tuettava vertaisverkoissa tapahtuvaa tiedostojen jakelua ja samalla 
vähennettävä piratismia, järjestelmän on täydennettävä laillista tarjontaa ja järjestelmän 
on tehtävä yhteistyötä Internet-palvelujen tarjoajien kanssa. 
Myös käytetyn hinnoittelun on oltava monien kriteerien mukaista, ja siinä on vältettävä 
useita tunnettuja karikkoja: oikean hinnan määrittäminen siten, ettei hukata odotettavissa 
olevan hinnan käsitettä, ettei eristäydytä tulojen perimisen kierrosta (Internet- ja 
verkkopalvelujen tarjoajilla on keskeinen asema). 
Siksi tutkimuksen kappaleessa 4.1.1. esitellään sisällön kiinteää hintaa koskevan 
hintapolitiikan mahdollisia vaikutuksia audiovisuaalialan ja elokuva-alan teoksiin: matala 
hypoteesi (2 euroa), korkea hypoteesi (6 euroa) ja keskitason hypoteesi, joka on lähellä 
symbolista 5 euron hintaa (4,99 euroa). 
Sisällön kiinteän hinnan järjestelmän hinnoittelu on ongelmallista, niin kuin on myös sen 
vaikutus kaupallisiin malleihin. Toisen ongelman aiheuttavat kuluttajien siirtymiset, kun 
laaditaan ennustetta kokonaisarvon synnyttämisestä tai menettämisestä. 
Tutkimuksen kappaleessa 4.1 kehitetyn ja esitellyn hypoteesin mukaan sisällön kiinteällä 
hinnalla, 4,99 euroa, joka tuottaisi enemmän voittoa, olisi parhaimmat mahdollisuudet 
menestyä. Tämä olisi asianlaita erityisesti, jos tarjous vastaisi kuluttajan mahdollisuutta 
käyttää sisällön kiinteää hintaa suuren kuukausittaisen sisältövolyymin vaihtoon 
tutkimuksessa kaavaillulla tavalla. Tällaista ominaisuutta ei ilmeisesti ole saatavissa 
missään olemassa olevista tarjouksista huolimatta hinnasta. Tutkimuksen tekijöiden 
mielestä tällaisen mahdollisuuden olisi ehdottomasti oltava osa kaupallista tarjousta 
imuroinnin osalta, koska tämä on nykyään vakiintunut käytäntö kaikkien niiden kuluttajien 
keskuudessa, jotka ovat tottuneet jakamaan Internetissä nähtyjä sisältöjä. Kuluttaja voisi 
ostaa kuukausittain yhden tai kahden euron arvosta lisäosuuksia, jos hän ylittäisi 
perustilausmaksun salliman imurointimäärän (välittämättä nimikkeiden lukumäärästä). 
Kulttuurisen kiinteän hinnan järjestelmän pitäisi pystyä vastaamaan minimissään kahteen 
yhteiskunnalliseen tavoitteeseen: 

 oikeudenmukaisen korvauksen takaaminen tekijöille ja luovalle yhteisölle sekä 
oikeudenmukainen jakelumenettely  

 turvapaikan tarjoaminen yksittäiselle käyttäjälle. 

Asiassa ei näytä olevan helppoa, kaikkia hyödyttävää tilannetta eikä edes ratkaisua, jossa 
"haitta" jakautuisi yhtäläisesti kaikille.  
Lähes kaikki ehdotetut ratkaisut (vapaaehtoisista kollektiivisista käyttöluvista pakollisiin 
kollektiivisiin käyttölupiin ja laajennettuihin kollektiivisiin käyttölupiin) merkitsevät, että 
tarvitaan jonkinlainen kollektiivinen tai yleinen lupajärjestelmä keräämään tulot ja 
jakamaan ne uudelleen. 
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Uskottavat näkymät, jotka vastaavat tiedostojen jakamisen ongelmaan 

On kaksi mahdollisuutta: joko vallitsevaa tilaa koskeva näkymä (tavanomainen 
liiketoiminta ja piratismia torjuva lainsäädäntö) tai sisällön kiinteää hintaa koskeva 
näkymä. Jälkimmäiseen liittyy kaksi vaihtoehtoa: sisällön kiinteän hinnan yleisen 
järjestelmän käyttöönotto, joka muodostaa uuden oikeudellisen liiketoimintamallin, tai 
kiinteän hinnan rajoitettu järjestelmä. 
Monista syistä, joita on selostettu tässä tutkimuksessa, sisällön kiinteän hinnan yleinen 
järjestelmä on monille toimijoille mahdoton hyväksyä3. Rajoitettu sisällön kiinteä hinta 
erityisissä poliittisissa ja toiminnallisissa puitteissa voisi olla toimiva ratkaisu. 
Kollektiivinen hallinta on väline, jota ei voida välttää niin kauan, kuin sisällön kiinteän 
hinnan järjestelmää harkitaan teosten ei-kaupalliseen verkkokäyttöön välittämättä kyseisen 
järjestelmän kattavuuden laajuudesta. 

Järjestelmä, joka perustuu siihen, mitä on menestyksekkäästi saavutettu kaapeli- ja 
satelliittidirektiivin kanssa4, voitaisiin panna täytäntöön vertaisverkkotiedostojen jakelussa. 
Kaapeli- ja satelliittitoimintaa käsittelevässä direktiivissä ei luotu uusia vapauttamis- tai 
rajoitussäännöksiä eikä siinä säädetty pakollisista käyttöluvista. Siinä rajoitettiin 
yksinoikeuksien harjoittaminen oikeuksien kollektiivisen hallinnoinnin järjestöille. Näistä 
syistä direktiivissä noudatetaan kansainvälisiä sopimuksia. Vertaisverkossa tapahtuvan 
tiedostojen jakelun osalta oikeudenhaltijat ovat antaneet oikeuksien kollektiivisen 
hallinnoinnin järjestölle yksinoikeuden luvan antamiseen tiedostojen imurointia ja jakelua 
varten hyvin erityisissä olosuhteissa ja tiettyjen rajojen puitteissa. 

Päätelmät: mitä täytyy ottaa huomioon sisällön kiinteän hinnan järjestelmän 
aikaansaamiseksi? 
Jotta toteutettaisiin merkityksellistä julkista toimintaa ja politiikkaa musiikin alalla ja 
audiovisuaali- ja elokuva-alalla, on tärkeää pitää mielessä ehdotetun politiikan keskeiset 
tavoitteet ja vaiheet, joita siinä on seurattava, jotta varmistettaisiin, että kaikki päätökset 
ja välineet sekä vaiheet ja niiden järjestys on johdettu loogisesti tavoitteen kannalta. 

Loppukäyttäjille on tarjottava suojaa, joka perustuu siihen, että selvennetään sen 
ymmärtämistä, mitkä toimet ovat oikeudellisesti luvallisia ja mitkä eivät, ja että 
helpotetaan vertaisverkkojen ja sosiaalisten verkkojen toimintaa, kunhan tämä pysyy ei-
kaupallisena eikä kuulu kaupallisten sopimusten soveltamisalaan. 

Laajennettuja kollektiivisia käyttölupia tai laajennettua kollektiivista oikeuksien 
harjoittamista olisi edistettävä silloin, kun on mahdollisuuksia vapaaehtoisiin käyttölupiin ja 
kun oikeudenhaltijat eivät harjoita (tai eivät voi harjoittaa) oikeuksia itse. Tämän 
tarkoituksena on lisätä laillisia markkinoita piratismin kustannuksella. 
Sisällön kiinteän hinnan järjestelmä olisi rajoitettava imurointiin ja lataukseen (upload, 
saataville saattamiseen), jotta sallittaisiin pääsy vertaisverkkoihin (joissa käytäntö 
tavallisesti edellyttää jonkin tyyppistä latausta imuroinnin aikana). Järjestelmä sallii 
loppukäyttäjän omaan digitaaliseen kokoelmaan kuuluvien teosten yleisen jakelun ja 
rajoittaa vertaisverkkojen, sosiaalisten sivustojen, verkossa olevien varastojen ynnä 
muiden kautta tapahtuvan jakelun ystävien ja perheen muodostamalle yksityiselle 
ryhmälle. Esimerkiksi aineiston saattamista saataville koskeva laajennettu lupa5 voitaisiin 
rajoittaa 50 parhaaseen ystävään, mikä merkitsee, että vertaisverkon tai suoran imuroinnin 
tarjoukset (joissa tarjotaan uutta sisältöä) pitäisi sallia vain henkilön sosiaalisessa piirissä 
(mahdollisesti sosiaalisen verkon kautta). 

                                                 
3  Vrt. tutkimuksen osa 3 ja kappale 4.3. 
4  Neuvoston direktiivi 93/83/ETY, annettu 27 päivänä syyskuuta 1993, tiettyjen satelliitin välityksellä 

tapahtuvaan yleisradiointiin ja kaapeleitse tapahtuvaan edelleen lähettämiseen sovellettavien tekijänoikeutta 
sekä lähioikeuksia koskevien sääntöjen yhteensovittamisesta.5  Vrt. alaviite 1. 



Toimialayksikkö B: rakenne- ja koheesiopolitiikka 
____________________________________________________________________________________________ 
 

10 

Sisällön kiinteän hinnan järjestelmä edellyttää, että luvallisessa verkossa käytetyille 
varastojärjestelmille sekä jaettujen tiedostojen määrälle asetetaan rajoituksia riippumatta 
käytetyistä käytännöistä tai sovelluksista. 

Internet-palvelujen tarjoajien vastuulla on asiakkaiden tiedottaminen silloin, kun jaettujen 
tiedostojen määrä ylittää sallitun määrän, ja heidän on silloin estettävä jakelun ylittäminen, 
niin kuin palveluntarjoajat jo tekevätkin osana tämänhetkisiä Internet- ja 
matkapuhelinsopimuspaketteja.  
Sisällön kiinteän hinnan verkon rajallista, ei-markkinallista asemaa olisi vahvistettava ja 
verkkoa olisi suojeltava kaupallisilta verkoilta. Mahdollisille loppukäyttäjille olisi tiedotettava 
selkeästi sen toiminnan laajuudesta, joka on sallittua sisällön kiinteän hinnan verkossa. 
Termit olisi standardoitava Euroopan unionin tasolla ja teosryhmän mukaan (eikä tästä 
syystä olisi sovellettava lähestymistapaa, jonka mukaan yhdellä teoksella on yksi 
käyttöluvan myöntäjä, tai että teos olisi rajoitettu käyttöluvan haltijan ja/tai myöntäjän 
lupa-alueen tai toimipaikan mukaan). 

42 keskeistä menestystekijää sisällön kiinteän hinnan toteutettavuuden kannalta 

Tavoitteet: 

1. Tilanteissa, joissa kuluttajat ovat osoittaneet haluavansa mieluiten käyttää sisältöä 
tietyllä tavalla ja joiden yhteydessä on olemassa keinoja siihen, että käyttö voidaan 
saattaa luvanvaraiseksi kannattavalta kaupalliselta pohjalta, oikeudenhaltijoiden pitäisi 
olettaa toimivan näin.  

2. Taiteilijoille/luojille ja muille oikeudenhaltijoille, mukaan luettuna tuottajat, olisi 
varmistettava mahdollisuus saada korvausta, joka perustuu heidän yksinoikeuksiensa 
vapaaehtoiseen käyttöön (liittyen edellä olevaan 1 kohtaan). 

3. Sen varmistaminen, että yhteisön oikeusjärjestelmän suojaamien perusoikeuksien 
välillä on ja ylläpidetään oikeudenmukaista tasapainoa6. 

 

Oikeusperusta: 

4. Ei oteta käyttöön uusia tekijänoikeuksien poikkeuksia eikä rajoitteita, sillä ne vaativat 
suuria muutoksia olemassa oleviin normeihin ja lainsäädäntöön (kaikki eivät olisi 
helposti voimassa olevien kansainvälisten välineiden mukaisia, ja näin ollen muutosten 
toteuttaminen voisi kestää melko kauan).  

5. Suositaan laajennettuja kollektiivisia käyttölupia oikeuksien harjoittamisessa silloin, kun 
se on tarkoituksenmukaista (kokonaisiin valikoimiin pääsyn helpottaminen), mutta ei 
heikennetä yksinoikeuksia. Jos vapaaehtoiset käyttöluvat tuntuvat toimivan, käytössä ei 
pitäisi olla kollektiivisten käyttölupien pakkoa. Jos on mahdollisuuksia vapaaehtoisiin 
käyttölupiin, joita oikeudenhaltijat eivät hyödynnä, samalla saattaa olla mekanismeja, 
jotka sallivat hyödyntämisen toisin tavoin, esimerkiksi siten, kuin on pantu täytäntöön 
kaapeli- ja satelliittitelevisiotoimintaa käsittelevässä direktiivissä7. 

6. Tässä käsiteltyjä oikeuksia pitäisi käyttää vain yhteisvalvontajärjestön kautta. Jos 
oikeudenhaltija ei ole antanut vastuuta oikeuksiensa hallinnasta 
yhteisvalvontajärjestölle, olisi katsottava, että samaan ryhmään kuuluvia oikeuksia 
hallinnoivalle yhteisvalvontajärjestölle on annettu valtuutus kyseiseltä 
oikeudenhaltijalta. Jos useampi kuin yksi yhteisvalvontajärjestö hallinnoi kyseisen 
ryhmän oikeuksia, oikeudenhaltijalla pitäisi olla vapaus valita, mikä näistä 
yhteisvalvontajärjestöistä saa valtuuden hallinnoida hänen oikeuksiaan. Tässä kohdassa 

                                                 
6  Kuten yhteisön tuomioistuin on todennut asiassa C-275/06 Productores de Música de España (Promusicae) v 

Telefónica de España SAU antamassaan päätöksessä (viittaus ennakkoratkaisuun: Juzgado de lo Mercantil no 
5 de Madrid). 

7  Ks. tiettyjen satelliitin välityksellä tapahtuvaan yleisradiointiin ja kaapeleitse tapahtuvaan edelleen 
lähettämiseen sovellettavien tekijänoikeutta sekä lähioikeuksia koskevien sääntöjen yhteensovittamisesta 
27 päivänä syyskuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/83/ETY 9 artikla. 
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tarkoitetulla oikeudenhaltijalla tulee olla luvanhaltijoiden (loppukäyttäjien) ja 
yhteisvalvontajärjestön välisestä sopimuksesta peräisin olevat oikeudet ja 
velvollisuudet. Yhteisvalvontajärjestöä pidetään tahona, jolle on myönnetty valtuutus, 
jotta tämä voi käyttää oikeuksia niiden oikeudenhaltijoiden tavoin, jotka ovat antaneet 
valtuutuksen kyseiselle yhteisvalvontajärjestölle. Oikeudenhaltija voi vaatia oikeuksiaan 
määritetyn ajan kuluessa. 

7. Jos oikeudenhaltija antaa luvan teoksensa lähettämiseen, sen edustamiseen tai sen 
saattamiseen saataville Euroopan unionissa, hänen katsotaan tehneen valinnan olla 
käyttämättä ei-kaupalliseen jakeluun liittyviä oikeuksiaan yksilöllisen perusteen 
mukaisesti mieluummin kuin käyttäisi niitä edellä esiteltyjen kollektiiviseen hallintaan 
liittyvien säännösten mukaisesti.  

8. Sen estämättä, mitä edellä todetaan, oikeudenhaltijat voivat luopua kollektiivisista 
käyttöluvista, kunhan he tarjoavat oikeuksien lisensointia erityistarkoitukseen 
samanaikaisesti, kuin yhteisvalvontajärjestöt vapauttavat lisenssejä. 

9. Jos sopimukseen ei päästä, tarvitaan sovittelua. 

Käyttökelpoisuus:  
10. Olisi oltava säännös, jonka mukaan kollektiivisten käyttölupien soveltamisesta voi 

jättäytyä pois, mutta samanaikaisesti kannustetaan edelleen sen käyttöön: jaettavien 
korvauksien menettäminen, suoran lisensoinnin kustannukset ja suorien 
täytäntöönpanotoimien kustannukset.  

11. Hyödyntämisaluetta koskevaa ongelmaa on käsiteltävä huolellisesti. Piratismi vaikuttaa 
ensisijaisesti kaksi ensimmäistä kuukautta teoksen julkaisun jälkeen. Samanaikaisesti 
oikeudenhaltijoilla on oltava aikaa käyttää oikeuksiaan, jotta he varmistaisivat parhaan 
tuoton investoinnilleen.  

12. Kollektiivisia käyttölupia ei pitäisi käyttää ihannetapauksessa neljän ensimmäisen 
kuukauden aikana (kaksi kuukautta on liian lyhyt aika). Tämä kielto voitaisiin ulottaa 
enimmillään kuuteen kuukauteen – ehkä jopa 12 kuukauteen audiovisuaalisten teosten 
osalta. Kuluttajien olisi paljon helpompi hyväksyä lyhyempiä jaksoja, kun taas 
pidempiin jaksoihin liittyy epäonnistumisen riski. Täsmällinen kesto olisi määritettävä 
oikeudenhaltijoiden asianmukaisen kuulemisen jälkeen, mikä on olennaista elokuva- ja 
musiikkialalla. Tämä vaikuttaisi myös yksinoikeuksien erityisalueen luomiseen uusia 
kaupallisia palveluja varten. Oikeudenhaltijoille lyhyestä yksinoikeusajasta aiheutuvat 
vaikeudet ovat tunnettuja, mutta kuluttajien käyttäytymisen ja odotusten välillä on 
oltava tasapaino. 

13. Vertaisverkossa olevien tiedostojen jakelun laajennettu kollektiivinen käyttölupa kattaa 
imuroinnissa tarkoitetun yleisön tiedottamisen / oikeuden saattaa aineistoja yleisön 
saataville8. Laajennettu käyttölupa olisi laajennettava myös sellaisten teosten 
rajoitettuun lataamiseen, joihin liittyy rajoitettujen latausoikeuksien jakaminen, mutta 
sitä ei pitäisi laajentaa teosten lataamiseen verkkosivustoilla oleviin varastoihin tai 
sisältöjen lisäämiseen vertaisverkkoihin toisella tavalla. Tälle jälkimmäiselle toiminnalle 
olisi annettava lupia ainoastaan tavanomaisin kaupallisin ehdoin, ainakin juuri 
julkaistujen teosten osalta.  

14. Käyttäjän oikeuksien ja velvoitteiden pitäisi olla selviä ja johdonmukaisia. 

15. Internetissä toimivien välittäjien ei pitäisi tarvita olla loppukäyttäjiensä lupien 
myöntäjiä, mutta he tarjoavat loppukäyttäjän lisenssin ja keräävät sisällön kiinteän 
hinnan varsinaiselle lisenssin myöntäjälle toimien näin valittuna oikeuksien kollektiivisen 
hallinnoinnin järjestönä.  

16. Jonkinlaista täytäntöönpanon yhteistyötä tarvitaan Internet-palvelun tarjoajien ja 
muiden Internetissä toimivien välittäjien kesken. Toimintaan ei pitäisi eikä voi liittyä 

                                                 
8  Vrt. alaviite 1. 
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yleistä sisällön valvonnan velvoitetta. Tavanomaiset verkkoliikenteen hallintavälineet 
voisivat olla riittäviä epätavallista toimintaa koskevan ilmoituksen antamiseen, ja 
turvapaikkalausekkeita täytyy luonnollisesti liittää asianmukaiseen vastaukseen, joka 
annetaan rikkomusilmoituksen antamisen jälkeen (esimerkiksi varsinkin hiljattain 
julkaistujen teosten yhteydessä). 

Spesifisyys:  
17. Internet-palvelujen tarjoajat myyvät sisällön kiinteän hinnan tarjouksen tilauksia 

yksittäisille loppukäyttäjille. 

18. Jakelu olisi rajattava ystävien ja perheen muodostamaan yksityiseen piiriin. Esimerkkinä 
mainittakoon lupa, joka koskee tiedottamisoikeutta / aineiston saattamista saataville9 
(pois luettuna hyvin lyhyet otteet) rajoitetaan 50 ystävään (riittävän laaja, mutta 
rajattu määrä), mikä merkitsee, että luvallinen vertaisverkon- tai suoran imuroinnin 
tarjonta voitaisiin sallia ainoastaan erityisissä sosiaalisissa verkoissa. 

19. Rajoitettu sisällön kiinteän hinnan järjestelmä antaa kuluttajille mahdollisuuden jakaa 
teoksia vertaisverkoissa samalla tavalla kuin VHS-kasettien yksityinen kopiointi oli 
luvallista perhepiirissä. 

20. Imurointia saa tapahtua vain luvallisilta verkkosivustoilta, joilla käytetään legitiimejä 
lähteitä. Jotta järjestelmää voidaan hallinnoida hyvin, kaikki teokset on merkittävä (tai 
muutoin tunnistettava virallisesti). 

21. Mekanismin merkityksen lisäämiseksi vakiosopimussääntöjä olisi kehitettävä ja niistä 
olisi ilmoitettava verkkosivustolla. Oikeuksien kollektiivisen hallinnoinnin järjestön olisi 
tehtävä tämä oikeudenhaltijoiden tuella. Asialle olisi saatava myös tilausvideoiden, 
tilausvideofoorumien ja tilaustelevisiopalvelujen hyväksyntä, sillä nämä antavat 
kuluttajille neuvoja vaihtoehdoista näiden ottaessa vastaan lisenssitarjouksia, ja 
korostavat myös riskejä, joita liittyy sitoutumiseen luvattomaan 
vertaisverkkotoimintaan. 

22. Käytännön syistä lisenssin olisi perustuttava kiinteään hintaan, vaikka tämä on 
epäoikeudenmukaista suurten ja pienten jakelijoiden kesken. Määrällistä hintaa ei 
voitaisi porrastaa, ja Internet-palvelujen tarjoajilla ei pitäisi olla velvoitetta valvoa 
imuroituja tai ladattuja sisältöjä. 

23. Kuluttajien käyttäytymisessä ja arvoketjuissa esiintyvät erot edellyttävät sisällön 
kiinteän hinnan toisenlaisten järjestelmien harkitsemista musiikki- ja 
audiovisuaaliteoksia varten. Koska hallintaprosessit ovat monimutkaisia, asiaan liittyy 
väärinymmärryksen riskejä, ja koska tietyt sidosryhmät ja kuluttajat ovat vilpillisiä, 
suositellaan kuitenkin ainoastaan yhtä rajattua sisällön kiinteää hintaa, joka kattaa 
musiikki- ja audiovisuaalialan. 

24. Kuluttajat maksavat yksityiskäytön lisenssin vapaaehtoispohjalta Internet-palvelujen 
tarjoajille, ja se tunnistetaan selkeästi Internet-palvelujen tarjoajien tarjoamissa 
kaupallisissa ehdoissa. Tämän ei pitäisi estää Internet-palvelujen tarjoajia laatimasta 
kaiken kattavaa menettelytapaa kaikille sen yksityisasiakkaille (oletettavasti parempaan 
hintaan). 

Täytäntöönpanokelpoisuus:  
25. Yksinoikeuksien alkuajanjakso on edelleen toteutettava, erityisesti verkkoon lataamisen 

osalta. Asiassa on keskityttävä verkkoon lataajiin (upload) eikä imuroijiin (download). 

26. Ratkaisun rajoitettu ei-markkinallinen asema olisi toteutettava, ja kaikki epäsuora 
markkinaperusteinen toiminta olisi kiellettävä (vrt. Pirate Bay -tapaus) ja sitä vastaan 
olisi nostettava syyte (rikkomusten perusteella). Tämä auttaisi rajoittamaan sellaisten 
sivustojen käyttöä, joilla ei ole käyttölupaa. 

                                                 
9  Vrt. alaviite 1. 
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Hallinnointi:  
27. Hallinnon avoimuus on olennaisen tärkeää ja sekä oikeudenhaltijoiden että kuluttajien 

etujen mukaista. 

28. Järjestöillä, joilla on laajoja tuoteluetteloita, olisi oltava lupa esitellä ja tukea 
järjestelmää viemällä jäsentensä oikeudet valitulle oikeuksien kollektiivisen 
hallinnoinnin järjestölle. 

29. Internet-palvelujen tarjoajat keräävät sisällön kiinteän hinnan ja (palkkion 
vähentämisen jälkeen siitä keskustellaan keräämistehtäviä silmällä pitäen) välittävät 
sen valitulle oikeuksien kollektiivisen hallinnoinnin järjestölle. 

30. Se, miten määritetään tulojen jakamisen peruste oikeuksienhaltijoille, on vaikea 
tehtävä ja siitä olisi keskusteltava sidosryhmien kanssa, jotta nämä voivat saavuttaa 
yhteisymmärryksen. 

31. Arviointiongelmiin on puututtava uudessa tutkimuksessa, jotta voitaisiin löytää paras 
ratkaisu.  

32. Hinnoista on neuvoteltava (jonkinlaisessa sovittelussa), koska ei ole olemassa 
tieteellistä tapaa määrittää niiden tasoa. Piratismista johtuvat arvioidut menetykset 
eivät ole todistusvoimaisia, kun taas Internet-palvelujen tarjoajien kokemus tulee 
olemaan hyvin ratkaisevaa.  

Hinnoittelu:10 

33. Hinnan on oltava tarpeeksi korkea, jotta saavutetaan taso, jolla luodaan lisäarvoa ja 
tarjotaan riittävä marginaali sellaisen hallintojärjestelmän perustamiseksi, joka kerää ja 
jakaa sisällön kiinteän hinnan tulot asianmukaisesti. 

34. Hinta on asetettava tarpeeksi korkeaksi, jotta vältetään kielteiset sivuvaikutukset, 
kuten kuluttajien siirtyminen kaupallisista palveluista sisällön kiinteän hinnan 
järjestelmään.  

35. Hinnan pitäisi olla houkutteleva kuluttajien kannalta, jotta nämä saadaan 
vakuuttuneiksi hinta-laatusuhteesta (tekninen laatu, luvallinen vertaisverkkojakelu 
rajatussa ystäväpiirissä ja luonnollisesti laaja valikoima saatavissa olevia sisältöjä, jotka 
perustuvat lailliseen kaupalliseen tarjontaan). 

36. Sisällön kiinteän hinnan järjestelmässä voisi olla kuluttajahinta, joka asettuu välille 4–
6 euroa (sisältäen arvonlisäveron) kuukaudessa audiovisuaalialan teosten osalta. 
Tämän kertomuksen 4 luvussa esitetyn hypoteesin mukaan on kuitenkin tehtävä 
tutkimusta, jossa käytetään kaikkea saatavilla olevaa tietoa tarkoituksenmukaisten 
hintojen määrittämiseen. 

37. Kuukausittainen 4,99 euron hinta voisi olla houkutteleva lähtökohta sellaisen hinnan 
saavuttamiseksi, jonka kaikki sidosryhmät voivat hyväksyä. 

Markkinointi: 

38. Kuluttajia on neuvottava selkeällä tavalla heidän maksujensa lopullisesta kohteesta 
(samalla tavalla kuin ympäristövero tai ympäristömaksut11 identifioidaan ja merkitään 
nyt selvästi yhä useampien tuotteiden hintoihin, erityisesti kodinkoneisiin, 
sähkölaitteisiin, autoihin jne.). 

39. Maksuilla tuetaan luovia aloja ja luovia yhteisöjä. 

40. Kun kuluttajat tilaavat käyttöoikeuden, he tukevat luovaa yhteisöä piraattien tai 
laittoman toiminnan sijasta.  

                                                 
10  Vrt. luku 4, kohta 4.1. 
11  Näillä maksuilla katetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräämisestä ja kierrättämisestä aiheutuvia 

kustannuksia. 
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41. Sisällön kiinteän hinnan järjestelmän ja yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmän 
välillä on pidettävä selkeä ero. Yksityisten kopioinnin hyvitysmaksua on sovellettava 
selvästi vain fyysisinä tallenteina olevien teosten (dvd) kopiointiin. 

42. Kuluttajille olisi annettava hyvin selkeitä tietoja siitä, mikä on sallittua sisällön kiinteän 
hinnan järjestelmässä. Olisi tehtävä selvä ero sen välillä, mikä on luvallista 
järjestelmässä ja mikä on muuta laitonta toimintaa.  

Julkisen politiikan suositukset – alustavat huomiot 

Tämän tutkimuksen tekijät ovat vahvasti sitä mieltä, että sisällön kiinteän hinnan yleisen 
järjestelmän käyttöönoton ehdottaminen ja edistäminen muodostaa merkittävän poliittisen 
riskin, sillä se saattaisi syrjäyttää suuren määrän markkinoiden välillisiä vaihtoja siten, että 
tämä hankaloittaisi uusien markkinoiden välillisiä palveluja, puhumattakaan äärettömän 
suuresta arvon häviämisestä. 

Sisällön kiinteän hinnan järjestelmää, jolla on hyvin rajallinen tavoite, on luonnehdittava 
tapana välttää suuren kansalaisjoukon kansalaisvapauksien uhkaamista, ja sen olisi oltava 
laajuudeltaan niin rajallinen kuin tavoitteen saavuttamiseen vaaditaan (varmistamalla 
esimerkiksi, että käyttöluvat myönnetään kuluttajille eikä Internet-palvelujen tarjoajille). 
Tutkimuksen tekijät katsovat lisäksi, että tutkimuksessa esitetty ehdotus ei muodosta 
täydellistä kehystä ja että he ovat ainoastaan yrittäneet saada selville, mitkä heidän 
mielestään muodostavat tärkeitä näkökulmia asian kehittämisessä. Tekijät ovat kuitenkin 
varmoja siitä, että laajennettuun kollektiiviseen hallintaan perustuva ehdotettu 
hallintarakenne ei ole tavoitettavissa nykyisissä olosuhteissa. 
Tekijät ovat tietoisia todellisista vaikeuksista (ammatillisista ja kulttuurisista, kun laaditaan 
jotain toimivaa, johon ei liity monia tahattomia seurauksia. 

Lopuksi tutkimuksen laatijat haluavat korostaa, että tarvitaan vahvaa poliittista näkemystä 
ja suuntaa, jotta voitaisiin edetä tämän lähestymistavan puitteissa, koska tällä hetkellä ei 
ole yhteisymmärrystä, ja yhteisymmärrys on keskeinen vaatimus tällaisen hankkeen 
onnistumisen kannalta. 

On mahdollista varmistaa suuri eurooppalainen voitto kulttuurin ja kulttuuriteollisuuden 
edistämisessä, ja tätä voidaan käyttää uudelleen kaikissa muissa digitaalisissa sisällöissä.  

Poliittinen toteutettavuus 

- Luovan sisällön lisenssi ei ole patenttiratkaisu kaikkiin ongelmiin. 

- Ratkaisun tarjoaa sisällön kiinteän hinnan rajoitettu järjestelmä, joka luo arvoa luovalle 
yhteisölle. Tämän järjestelmän tavoitteena on selvästi vähentää laillisen tarjonnan ja 
piratismin välistä harmaata aluetta ja palauttaa miljoonat ihmiset laillisiin menettelyihin. 

- Käyttölupa ei anna lupaa ladata verkkoon suuria määriä musiikkia ja audiovisuaalisia 
teoksia, vaan sen myötä kuluttajille tarjotaan ennemminkin mahdollisuus laillisesti 
jakaa sellaisten luovien sisältöjen, joista he pitävät, muodostamaa yksityistä 
valikoimaansa. 

- Sisällön kiinteän hinnan järjestelmä ei ole uusi liiketoimintamalli, joka korvaa olemassa 
olevia malleja. Se on täydentävä malli, joka luo luovalle yhteisölle lisäarvoa. 

- Poliittisten viranomaisten on varmistettava, että järjestelmän poliittinen perusta 
pohjautuu selviin syihin ja yhteisymmärrykseen. Politiikassa kiinnitetään suurta 
huomiota luovien alojen talouteen, jotta voidaan säilyttää kulttuurisisällön 
tuotantokapasiteetti. 

- Olisi hyväksyttävä olemassa olevia käytäntöjä ja rakenteita, jotta vältettäisiin pyörän 
keksiminen uudelleen. Laajennetun kollektiivisen hallinnan olisi tältä pohjalta tarjottava 
malli järjestelmän hallinnolle. 



Sisällön kiinteä hinta: ratkaisu tiedostojen laittomaan jakeluun? 
____________________________________________________________________________________________ 

 

15 

- Kun hyväksytään laajennettu kollektiivisen hallinnan lähestymistapa, tämän pitäisi 
tarjota huomattavia etuja yhteisymmärryksen muodostamiseen oikeudenhaltijoiden 
keskuudessa, yleiseurooppalaisessa täytäntöönpanossa, ja näin ollen avautuu 
mahdollisuus monilla alueilla tapahtuvaan lupien myöntämiseen. 

- Kun järjestelmän täytäntöönpano rajoitetaan yhteen yleiseurooppalaiseen oikeuksien 
kollektiivisen hallinnoinnin järjestöön, noudatetaan kansainvälisiä sopimuksia ja 
vältetään moninkertaisia kustannuksia. 

- On olennaisen tärkeää, että jatketaan taistelua piratismin kaupallisia muotoja vastaan. 

- Kun sisällön kiinteän hinnan järjestelmää esitellään kuluttajille vapaaehtoisena 
ehdotuksena ja selvästi markkinoidaankin sellaisena ("My value for money", "vastinetta 
minun rahoilleni"), tämä auttaa osoittamaan, mikä on laillista ja mikä ei. 

Taloudellinen toteutettavuus 

 On tehtävä syvällisempi tutkimus liiketoimintamallista. Tutkimuksessa on käsiteltävä 
hinnoitteluun, keräilykustannuksiin, hallinnointikustannuksiin, hyödyntämisalueisiin jne. 
liittyviä ongelmia. 

 Tutkimuksessa on myös selvitettävä ongelma, joka liittyy tulojen jakamisen 
perusteisiin. Tämä on keskeinen ongelma, sillä merkittävät oikeudenhaltijat on saatava 
vakuuttuneiksi siitä, että he voivat antaa kirjastonsa ehdotetun oikeuksien kollektiivisen 
hallinnoinnin järjestön hallinnoitavaksi. 

 Lisäksi tulevassa tutkimuksessa on tutkittava sertifiointi- tai nimiöintimenettelyn 
tarvetta12 uutena välineenä piratismia ja laittomia foorumeja vastaan. 

 Hankkeita on edistettävä, jotta varmistettaisiin, että mahdollisimman moni 
oikeudenhaltija antaa oikeutensa oikeuksien kollektiivisen hallinnoinnin järjestön 
hallinnoitavaksi. Näin saadaan päivitettyjä, tuoreita ja monipuolisia tuoteluetteloita. On 
tärkeää varmistaa sisällön kiinteän hinnan menestys markkinoilla ja ammattilaisten 
keskuudessa. 

Yhteenveto 

Oikeudenhaltijat laativat yhtäältä käyttölupia sellaisille käyttäjille, joihin oikeuksien 
olemassa olevat hyödyntämismuodot eivät ulotu. Toisaalta kuluttajat vapaaehtoiselta 
pohjalta tilaavat legitiimiä tarjontaa, joka rajoittuu tiedostojen imurointiin ja 
vertaisverkkotiedostojen jakeluun. 
Internet-palvelujen tarjoajat keräävät tilauksista saatavat tulot ja välittävät ne oikeuksien 
kollektiivisen hallinnoinnin järjestölle. Oikeuksien kollektiivisen hallinnoinnin järjestö 
järjestää tulojen jakelun toistaiseksi vielä määrittämättömän laskentakaavan perusteella. 
Se voisi perustua markkinatuloksiin, kuten dvd-tallenteiden myyntiin tai tilausvideoiden 
imurointiin, mutta yhteisymmärrys on joka tapauksessa saavutettava.  
On tehtävä ero varsinaisesti kuluttajien jakamien teosten ja sen välillä, mitä teosten 
imuroinnista ja vaihtamisesta maksetaan. Ei ole tarpeen rikkoa kuluttajan yksityisyyttä, 
sillä erityisteosten käyttöä ei seurata; järjestelmä perustuu jaettujen teosten volyymiin.  
Piratismi on edelleen vitsaus, johon on puututtava.  
Ehdotettu järjestelmä kattaa ainoastaan elokuva- ja audiovisuaalialan teokset. Musiikin 
alan erityispiirteiden, sen erilaisen arvoketjun, erilaisten kuluttajatottumusten ja volyymien 
vuoksi se jää tässä tehdyn ehdotuksen ulkopuolelle. Musiikin alalla voisi toimia 
samankaltainen järjestelmä, mutta olisi toteutettava perusteellinen tapaustutkimus 
olemassa olevasta tarjonnasta, jotta voitaisiin laatia ja hioa toimiva malli, jonka sekä 

                                                 
12  Se voisi perustua HADOPI:n sertifiointijärjestelmästä saatuihin kokemuksiin. Järjestelmää käytetään 

musiikkifoorumeihin ja sen avulla autetaan kuluttajia selvästi tunnistamaan laillinen tarjonta. 
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kuluttajat että oikeudenhaltijat voisivat vahvistaa. Tällainen työ tarjoaa kuitenkin paljon 
suuremman haasteen kuin audiovisuaaliset teokset tarjoavat.  

 
YLEISET TIEDOT 
Tutkimuksella vastataan Euroopan parlamentin koulutus- ja kulttuurivaliokunnan 
esittämään toiveeseen saada tietoa siitä, miten sisällön kiinteä hinta voitaisiin sekä 
poliittisesta että taloudellisesta näkökulmasta panna käytännössä täytäntöön teosten 
jakeluympäristössä.  
 
Tutkimus tarjoaa tietoja ja analyysin seuraavista asioista: 
- musiikki- ja audiovisuaalialan viihdetuotteiden ja -palvelujen markkinoiden kehitys 

viimeksi kuluneiden 10 vuoden aikana (tutkimuksen ensimmäinen osa)  
- verkkopiratismin suuntaukset ja ilmiö (tutkimuksen toinen osa) 
- sisällön kiinteää hintaa koskevan lähestymistavan keskeiset tavoitteet (tutkimuksen 

kolmas osa) 
- sisällön kiinteän hinnan järjestelmä ja sen vaihtoehdot (tutkimuksen neljäs osa) 
- johtopäätökset ja suositukset (tutkimuksen viides osa). 
 

Tutkimuksen laajuus 
Maantieteellinen laajuus 

Tutkimus kattaa Euroopan unionin jäsenvaltiot. Lisäksi myös monia kolmansien maiden 
järjestelmiä on analysoitu ja käytetty esimerkkeinä hyvistä (tai huonoista) käytännöistä. 
 
Tutkimuksen kronologinen laajuus 

Tutkimus kattaa viimeksi kuluneet 10 vuotta (2001–2011) ja siinä annetaan tietoja 
tulevaisuuden näkymistä, mikäli niitä on saatavissa. 
 
Sisällön laajuus  
Tutkimus käsittää seuraavat kulttuurin alat tarjouseritelmien mukaisesti: elokuva, televisio 
ja musiikki.  
Termiin "audiovisuaalinen" sisältyy tässä tutkimuksessa kaikki elokuvan lajit ja alat: 
teatteri, videot, tilausvideot, jne.  
 

Menetelmät 
Menetelmiä koskevat välineet 

Tutkimus perustui pääasiassa kahteen keskeiseen välineeseen: aineistotutkimukseen ja 
haastatteluihin (kenttätutkimus). 
Aineistotutkimuksessa käytettiin keskeisiä saatavissa olevia painettuja lähteitä ja 
verkkolähteitä. 
Haastattelut toteutettiin Euroopassa ja muualla kunkin alan olennaisten sidosryhmien 
kanssa. Lähteet ja haastattelujen luettelo löytyvät tutkimuksen liitteestä.  
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Menetelmien haasteet 

Tilastotietojen puute 

Yksi keskeisimmistä tämän alan konsulttien ja yleisesti ottaen ammattilaisten kohtaamista 
ongelmista on erityisesti Euroopan unionin laajuisten, saatavilla olevien tilastotietojen 
yleinen niukkuus tällaista tutkimusta varten. Tilanne on selvästikin tällainen, kun 
tarkastellaan erityisesti analyysia piratismin laajuudesta tai yksityisen kopioinnin 
hyvitysmaksusta, joka on olemassa vain 25 jäsenvaltiossa. Tämä pätee myös 
yksityiskohtaisiin tietoihin, kuten televiestintäalan toimijoiden liikevaihdon jakautumiseen 
puhelin-, laajakaista- ja sisältöpalveluihin (esimerkiksi Internet-televisio, tilausvideot ja 
tilausvideokanavien sopimukset) tai eri tytäryhtiöiden liikevaihtoon kussakin tv-ryhmässä. 
Heikolla tilastollisella välineellä, jota ei ole tarjottu Euroopan audiovisuaalisen observatorion 
julkaisuissa, on merkittävä vaikutus liiketoimintamallien laatimiseen ja vakaisiin 
tietoennusteisiin. 
 
Poliittiset huolet 

Audiovisuaaliala ja yleisemmin ottaen luovat alat ovat historiallisesti olleet suhteellisen 
menestyksekkäitä, kun ne ovat ilmoittaneet poliitikoille enemmän tai vähemmän 
onnistuneista analyyseistään, vaatimuksistaan ja tarpeistaan. Viimeksi kuluneiden 
10 vuoden aikana esiin on noussut muita sidosryhmiä, jotka ovat saaneet itsensä kuuluviin 
tällä alalla. Tämä koski televiestintäalan toimijoita ja nyttemmin kuluttajia. Arvoketjuista 
tutkimuksessa tehty analyysi osoittaa, että kun suurella joukolla on pääsy nopean 
laajakaistan Internetiin ja kun sosiaaliset verkostot kasvavat, eri arvoketjujen jäsenten 
edut eivät aina mene yksiin. Poliittisella tasolla on löydettävä kompromisseja, kun 
muodostetaan vastauksia lainsäädännön muodossa. Kun tämä pidetään mielessä, juuri 
yhteisymmärrystä tai ainakin jotain saavutettavissa olevaa perustaa tavoitellen tämä 
Euroopan parlamentin tilaama työ tulee tarpeelliseksi.  
  
Mukana olevien sidosryhmien moninaisuus 

Sidosryhmien moninaisuus on ominaista audiovisuaali- ja musikkialan digitaaliselle 
ulottuvuudelle. Lukuisat mallit ja jakelukanavat ovat moninkertaistaneet mukana olevien 
sidosryhmien määrän – sisällön luojista sisällön kerääjiin. Samanaikaisesti televiestintäalan 
toimijat ja hiljattain myös sellaiset laitteiden valmistajat, jotka osallistuvat toimintaan 
laitteisiin liitetyn televisiotoiminnon kautta, ovat kehittäneet omia 
markkinoillepääsystrategioitaan. Samalla kun sisältö on aikaisempaa enemmän 
määräävässä asemassa, uudet tuotanto- ja jakelujärjestelmät, luetteloiden valvonta sekä 
perinteinen arvoketju ottavat mukaan uusia toimijoita, jotka kilpailevat markkinaosuudesta 
ja arvon osuuksista. Vakiintuneita jakelu- ja palvelumalleja uhkaa romahdus, koska tulossa 
on huippunopea laajakaista, digitaalisia formaatteja, digitaalinen jakelu tai 360°:n jakelu. 
Kuluttajan käyttäytymistä monimutkaistetaan: fansubbing13, vertaisverkkotiedostojen 
jakelu, vaihto sosiaalisissa verkoissa ja suoratoisto – nämä kaikki voivat vaikuttaa kaikkien 
oikeusryhmien, hyödyntämisalueiden ja maantieteellisten alueiden 
hyödyntämisstrategioihin. 
 
Sisällön kiinteän hinnan järjestelmän perustamisessa on otettava huomioon nämä erilaiset 
intressit.  
 
 
 
 

                                                 
13  Käytäntö, jossa kuluttajat voivat lisätä ohjelmiin tekstityksen. 
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Määräajat 

Mitä tulee toimeksiantoon, tämä tutkimus oli määrä saattaa päätökseen neljän kuukauden 
kuluessa. Rajallisen ajan vuoksi oli vaikeaa kerätä tyhjentäviä tietoja ja haastatella kaikkien 
alojen kaikkia sidosryhmiä kaikissa jäsenvaltioissa ja tehdä perusteellinen analyysi 
liiketoimintamallin erityisongelmista. 
 
Yleistä 

Kyse on haastavasta tehtävästä monista syistä: 
 Koska musiikin ala maailmanlaajuisesti ja erityisesti Euroopassa on syvän ja 

mahdollisesti lopullisen kriisin kourissa, tutkimus on erittäin tärkeä. 
  

 Monien alojen vastustuksen ja monien syiden vuoksi sellaisen lainsäädännön 
antaminen vastaukseksi, jossa ymmärretään vaihtoehtoisten mallien mahdollisuudet 
ja rajoitukset, on hyvin toivottava. 

 Kerättävänä ja käsiteltävänä on paljon tietoa ja mielipiteitä. 
 Hyödyllisen ja objektiivisen panoksen saaminen oikeudenhaltijoilta ja oikeuksien 

käyttäjiltä on haasteellista. 
 
Nämä seikat pätevät myös audiovisuaalialalla. Luovilla aloilla on parhaillaan meneillään 
suuri muutos kuluttajiensa kulutustottumuksissa (enemmän musiikin kuin elokuvien alalla), 
minkä ovat tehneet mahdolliseksi samat teknologiat, jotka edistävät piratismia: näiden 
kahden erottaminen on vaikeaa, eikä tämä välttämättä ole eri sidosryhmien välittömien 
etujen mukaista, sillä ne keplottelevat asemansa parantamiseksi tässä uudessa 
maailmassa. 
 
Sisällön kiinteän hinnan järjestelmän perustaminen missä tahansa laajuudessa edellyttää 
kollektiivisen hallintajärjestelmän perusteellista analyysia. Kollektiivisten 
hallintajärjestelmien rakenne Euroopassa aiheuttaa suuria kiistanalaisia poliittisia ongelmia 
ja monia oikeudellisia epävarmuustekijöitä, joita ei vielä ole ratkaistu Euroopan unionin 
lainsäädännössä.  
 


