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TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:10

Asia Esittävä taiteilija

Hakija A

Annettu  23.9.1987

Tiivistelmä Tekijänoikeuslain 45 §:n mukainen, esittävälle taiteilijalle kuuluva yksin-
omainen oikeus määrätä esityksensä laitteelle ottamisesta oli taiteilijalla
myös työsuhteessa. Tämän oikeutensa taiteilija voi sopimuksin siirtää tai
luopua siitä kokonaan. Mikäli A:n kaupunginteatterin palveluksessa olevi-
en muusikoiden ja teatterin välisestä sopimuksesta ei muuta johtunut tai
muusikoiden muutoin voitu katsoa suostuneen taltiointiin, oli A:n kaupun-
ginteatteri videoidessaan musiikkinäytelmäesityksen rikkonut esittävälle
taiteilijalle tekijänoikeuslain 45 §:n nojalla kuuluvaa yksinoikeutta talti-
ointiin. Muusikoilla oli siten tekijänoikeuslain 57 ja 60 §:ien nojalla oike-
us kohtuulliseen hyvitykseen ja korvaukseen videoinnista.

SELOSTUS ASIASTA

A:n kaupunginteatteri on 3.2.1987 päivätyllä kirjeellään pyytänyt teki-
jänoikeusneuvoston lausuntoa musiikkinäytelmien videointiin liittyvistä
kysymyksistä.

Lausuntopyynnöstä ilmenee, että A:n kaupunginteatterin toimesta on vi-
deoitu viisi musiikkinäytelmää. Videoita on käytetty lähinnä lämmitys-
harjoituksiin. Orkestereissa on esiintynyt tilapäisiä muusikoita, jotka on
palkattu määräaikaiseen työsuhteeseen produktiokohtaisesti. Työsuhde
on kestänyt esitysten loppumiseen asti. Videointi on tapahtunut näytel-
mien esityksissä.

Näytelmissä soittaneet muusikot ovat olleet Suomen Muusikkojen Liitto
ry:n jäseniä. Muusikoiden edustajana liitto on katsonut, että A:n kaupun-
ginteatteri on videoinnilla rikkonut tekijänoikeuslain 45 §:n säännöstä.
Muusikoiden puolesta liitto on tästä syystä vaatinut, että A:n kaupungin-
teatteri suorittaa vahingonkorvauksena 1.000 markkaa jokaiselle muusi-
kolle jokaisesta videoinnista eli yhteensä 56.000 markkaa.

Edelleen lausuntopyynnössä todetaan, että vakiintuneen käytännön mu-
kaan suurissa teattereissa taltioidaan kaikkien näytelmien esitykset. Tal-
tiointi kuuluu teattereiden normaaliin toimintaan. Lausuntopyynnössä
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viitataan tältä osin yksityisiä ammattiteattereita koskevan teatterialan
työehtosopimuksen 17 §:ään.

A:n kaupunginteatterin mukaan teattereiden palveluksessa vakinaisesti
toimivien henkilöiden on katsottava suostuneen työsuhteessaan siihen, et-
tä teatteriesitykset tallennetaan arkistokäyttöön. Myös tilapäisten muu-
sikkojen voidaan katsoa suostuneen tallennukseen, koska tallennus on
yleisen käytännön mukaista eikä se työpaikan laatu huomioon ottaen ole
yllättävää. Muusikoiden on lisäksi kiistatta tullut havaita suoritettu talti-
ointi videointitilanteissa.

Lausuntopyynnössä katsotaan, että esitysten videointioikeus kuuluu teat-
tereille asian luonteesta johtuen.

Videonauhojen käyttö ei lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan myös-
kään loukkaa muusikoiden oikeutta, koska videoita on käytetty ainoas-
taan teatterin sisäisesti ja tilanteissa, joissa nauhojen käyttö ei ole kor-
vannut elävää musiikkia.

Lausunnon pyytäjä katsoo, että myös tilapäiset muusikot ovat antaneet
ainakin hiljaisesti suostumuksensa videointeihin. Lausunnon pyytäjä kat-
soo lisäksi, että koska ensimmäinen taltiointi on tapahtunut jo huhtikuus-
sa 1984, ei vetoaminen tekijänoikeuslain rikkomiseen enää voi olla teho-
kas.

Suomen Muusikkojen Liiton vastaus

Tekijänoikeusneuvosto on ennen asian käsittelemistä varannut Suomen
Muusikkojen Liitto ry:lle tilaisuuden antaa vastauksensa asiassa.

Vastauksessa todetaan, että A:n kaupunginteatteri on videoinut esitykset
ilman muusikoiden suostumusta ja siten vastoin tekijänoikeuslain 45 §:n
säännöstä. Vastauksessa todetaan edelleen: "Osa muusikoista on vakitui-
sessa työsuhteessa, osa määräaikaisessa työsuhteessa teatteriin. Vakinais-
ten muusikkojen teatterityöehtosopimus eikä tilapäisten muusikkojen
työehtosopimus sisällä näytelmien videointia koskevia määräyksiä. Siten
suostumusta teatterimuusikkojen esitysten videotallentamiseen ei ole kol-
lektiivisesti annettu." Tekijänoikeuslain 57 §:n nojalla A:n kaupunginte-
atteri on velvollinen suorittamaan muusikoille kohtuullisen hyvityksen
luvatta suorittamastaan vldeoinnista.

Vielä vastauksessa todetaan, että yksityisiä ammattiteattereita koskeva
teatterialan työehtosopimus koskee lavastajia. Sanotun sopimuksen 17
§:n määräykset koskevat näyttämön lavasteiden kuvaamista. Näyttelijöitä
koskevan työehtosopimuksen 17 § koskee näyttelijöiden edustusta teatte-
rin hallinnossa.
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TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTON LAUSUNTO

Tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt lausuntopyynnön ja esittää lau-
suntonaan seuraavan.

Tekijänoikeuslain 45 §:n mukaan esittävän taiteilijan kirjallisen tai tai-
teellisen teoksen esitystä ei saa hänen suostumuksettaan ottaa laitteeseen,
jolla se voidaan toisintaa. Samoin esittävän taiteilijan suostumus tarvi-
taan esityksen siirtämiseen yleisön saataviin.

Tekijänoikeuslain säätämisen yhteydessä kiinnitettiin huomiota siihen
muuttuneeseen tekniseen tilanteeseen, jonka ansioista esitysten tallenta-
minen laitteelle ja esittäminen yleisölle mekaanisesti oli tullut helpoksi.
Esitysten luonne kertasuorituksina oli teknisen kehityksen johdosta
muuttunut. Tekninen kehitys aiheutti myös sen, että esittävien taiteilijoi-
den taloudellinen tilanne muuttui, koska eläviä esityksiä korvattiin tal-
lennetuilla esityksillä.

Tekijänoikeus on pitkälti taloudellinen oikeus, jonka avulla pyritään tur-
vaamaan tekijänoikeuden haltijoiden oikeus taloudellisesti hyödyntää te-
oksiaan. Esittävän taiteilijan oikeus on tekijänoikeutta lähellä oleva oike-
us, jolla pyritään esittävän taiteilijan oikeuksien turvaamiseen.

Tekijänoikeuslain 45 §:n säännös antaa esittävälle taiteilijalle yk-
sinoikeuden määrätä esityksen laitteelle ottamisesta, esimerkiksi esi-
tyksen videoimisesta. Näin on myös työsuhteessa. Oikeudesta määrätä
esityksen laitteelle ottamisesta voidaan, kuten muistakin tekijän taloudel-
lista oikeuksista, sopia. Esittävä taiteilija voi esimerkiksi siirtää oikeuten-
sa tai vaikkapa luopua oikeudestaan kokonaan. Tekijänoikeuslaissa ei ole
asetettu oikeuksien siirrolle määrämuotoa. Sen, joka on tallentanut esi-
tyksen, on osoitettava, että hän perustaa oikeutensa tallentamiseen taitei-
lijan kanssa tehtyyn sopimukseen tai tämän suostumukseen.

Tekijänoikeuslain 11 §:n mukaan saa jokainen valmistaa julkistetusta te-
oksesta muutaman kappaleen omaa yksityistä käyttöään varten. A:n kau-
punginteatteri on käyttänyt videoita teatterin sisällä harjoitusten yhtey-
dessä. Käyttäminen on liittynyt teatterin työskentelyyn. Kysymys ei näin
ollen ole ollut tekijänoikeuslain 11 §:n mukaisesta yksityisestä käyttämi-
sestä, jonka osalta kappaleen valmistus olisi lain nojalla sallittua.

Tekijänoikeuslaissa ei ole säännöksiä korvausvaatimuksen esittä-
misajasta. Saatavan yleinen vanhentumisaika on 10 vuotta.

Yhteenveto

Esittävän taiteilijan esitystä ei saa ottaa laitteelle, jolla se voidaan toisin-
taa, ilman esittävän taiteilijan suostumusta. Teatteriesitysten taltioimisen
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osalta tekijänoikeuslaissa ei ole poikkeusta mainitusta pääsäännöstä. Mi-
käli A:n kaupunginteatterin palveluksessa olleiden muusikoiden ja teatte-
rin välisestä sopimuksesta ei muuta johdu taikka muusikoiden ei muutoin
voida katsoa suostuneen taltiointiin, on A n kaupunginteatteri videoi-
dessaan musiikkinäytelmien esitykset rikkonut esittäville taiteilijoille te-
kijänoikeuslain 45 §:n perusteella kuuluvaa yksinoikeutta taltiointiin.
Esittävillä taiteilijoilla on tekijänoikeuslain 57 ja 60 §:n nojalla oikeus
kohtuulliseen hyvitykseen ja korvaukseen videoinnista. Oikeus korvauk-
seen edellyttää tekijänoikeuslain 57 §:n 2 momentin mukaan, että talti-
ointi on tapahtunut tahallisesti tai tuottamuksellisesti.


