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1 ASIAN TAUSTA 

Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry on toimittanut eduskunnan 
oikeusasiamiehelle 13.4.2022 kantelun opetus- ja kulttuuriministeriön (jäljempänä myös 
"ministeriö") päätöksestä ottaa Jukka Liedes tekijänoikeuslain (404/1961) ja erityisesti sen 
edelleen lähettämistä koskevan 25 h §:n uudistusta koskevaan lainvalmisteluun. FiCom 
ry on varannut mahdollisuuden toimittaa lisäselvitystä asiassa. 

Asia on apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen 21.4.2022 antamalla päätöksellä 
(EOAK/2469/2022) siirretty valtioneuvoston oikeuskanslerin käsiteltäväksi. Päätöksestä 
ilmenevin perustein siirto johtuu siitä, että oikeuskanslerilla on käsiteltävänä samaa asiaa 
koskeva kantelu. Sen vuoksi FiCom ry toimittaa kantelunsa täydennyksen 
valtioneuvoston oikeuskanslerille. 

2 KANTELUN TÄYDENNYS 

2.1 Professori Salminen nostaa esiin lainvalmistelun puolueettomuuden ja 
riippumattomuuden vaarantumisen 

FiCom ry on pyytänyt Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkisoikeuden 
professori Janne Salmiselta oikeudellista asiantuntijalausuntoa (jäljempänä "lausunto") 
tekijänoikeuslain valmistelun puolueellisuuteen ja esteellisyyteen liittyen. Professori 
Salmisen lausunto on liitetty tämän kantelun täydennyksen liitteeksi ja otettava huomioon 
osana Jukka Liedeksen puolueellisuuden ja esteellisyyden oikeudellista arviointia.1 

Professori Salmisen lausunnossa on hahmoteltu lainvalmistelun mahdollisen 
puolueellisuuden ja esteellisyyden oikeudellista viitekehystä. Ensinnäkin on huomioitava 
hallintolain soveltuminen lainvalmisteluun. Lausunnon johtopäätöksissä todetaan asiasta 
seuraavaa: 

o "35. Vaikka lainsäädäntötoimet eivät ole hallintolain soveltamisalalla, hallintolain 
tarkoittamia yleisiä periaatteita kuten puolueettomuusperiaatetta ja 
esimerkiksi sitä konkretisoivia esteellisyysperusteita ei voida ohittaa. Tällä 
tavalla turvataan niiden tahojen, joita valmisteltava lainsäädäntö suoraan koskee, 
sekä laajemman yleisönkin luottamusta julkisen vallan toimintaan." (korostukset 
tässä) 

Lausunnossa kiinnitetään erityisesti käsillä olevan tilanteen osalta huomiota Liedeksen 
kaksoisrooliin. Liedes on ollut osallisena sekä lainvalmistelussa että vireillä olevassa 
oikeudenkäynnissä Kopioston asiantuntijana asiassa, joka on muutettavan 
lainsäädännön kohteena: 

o "36. Kun käsillä olevassa tilanteessa yksi lainvalmisteluun osallistuneista tahoista 
on ajankohtaisesti antanut oikeudellista asiantuntijaneuvontaa taholle, johon 
valmisteltavana oleva lainsäädäntö vaikuttaa ja asiassa, joka nimenomaisesti on 
ollut lainvalmistelun kohteena, syntyy aiheellinen epäilys siitä, onko samalla 

 
1 Liite 1. Professori Janne Salmisen lausunto koskien puolueettomuutta ja esteettömyyttä lainvalmistelun yhteydessä. 
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ollut asianmukaiset edellytykset toimia puolueettomasti ja riippumattomasti 
lainvalmistelussa." (korostukset tässä) 

o "37. Asia voidaan nähdä myös niin, että konsultin aikaisemmassa toiminnassa nyt 
valmisteltavan lainsäädännön intressentille toimeksiannosta antamasta 
asiantuntijalausunnosta on myös voinut jäädä sellainen ennakollinen käsitys tai 
tiettyyn tulkintaan sitoutuminen, joka horjuttaa hänen mahdollisuuksiaan 
sitoutua puolueettomaan ja riippumattomaan lainvalmistelutyöhön." 
(korostukset tässä) 

Lopulta professori Salmisen lausunnossa todetaan yhteenvedonomaisesti aikaisempien 
lainvalmistelutehtäviin liittyvien sidonnaisuuksien vaikutuksesta lainvalmistelun 
avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen sekä lainsäädäntöprosessin puolueellisuuden 
vaarantumisesta seuraavaa: 

o "38. Käytettäessä lainsäädännön valmistelussa muita kuin virkamiesasemassa 
olevia henkilöitä mahdollisten aikaisempien sidonnaisuuksien, mukaan lukien 
valmistelutehtävään läheisesti liittyvät toimeksiannot, läpinäkyvyys ja avoin 
selvittäminen voi ennakolta ehkäistä epäasiasiallisia vaikuttimia ja myös 
korruption mahdollisuutta lainvalmistelussa. Jos myöhemmin kuitenkin ilmenee, 
että lainvalmistelun riippumattomuus ja objektiivisuus on heikentynyt 
nimenomaan lainvalmistelijoiden tässä kuvatun puolueellisuuden vuoksi, 
lainsäädäntötyön kestäessä tilanne pitää pyrkiä korjaamaan." (korostukset 
tässä) 

Aiemmin toimitetussa kantelussa esitetyin perustein ja professori Salmisen esiin tuomien 
näkökohtien nojalla pidämme lainvalmistelun puolueettomuuden ja läpinäkyvyyden sekä 
lainvalmistelutehtävien asianmukaisen hoitamisen kannalta ongelmallisena, että Jukka 
Liedes on otettu määräaikaisella konsulttisopimuksella hoitamaan keskeisiä 
tekijänoikeuslain uudistukseen liittyviä tehtäviä. Tämä on osaltaan ollut omiaan 
rapauttamaan yleistä hallinnon luotettavuutta. 

2.2 Ministeri Kurvisen lausunnot herättävät epäilyn siitä, että Liedeksen 
puolueellisuutta ei ole lainvalmistelun kiireellisyyden vuoksi otettu huomioon 

Helsingin Sanomat (jäljempänä myös "HS") on käsitellyt Jukka Liedeksen valintaa 
artikkelissaan 13.4.2022.2 Artikkelissa tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen 
kommentoi HS:lle Liedeksen valintaa toteamalla, että häntä ei kiinnostunut, kenen 
toiveena Liedeksen värvääminen tehtävään oli. Ministeri Kurvinen toteaa, että ”(h)alusin 
ratkaista pöydälle tuodun ongelman ja saada esityksen pikaisesti valmiiksi.” 

Ministeri Kurvinen tuo esiin, kuinka ministeriössä "kaikki toiminta on poliittista", minkä 
lisäksi hän kertoo lausuntokierroksen myötä tulleen luovan alan palautteen saatuaan 
päättäneensä ja myös linjanneensa, että lakiesityksessä tekijöiden ja oikeudenomistajien 
asemaa tulee parantaa. Ministeri vertaa taiteilijoiden asemaa ”alkutuottajiin”, jotka saavat 

 
2 Liite 2. Helsingin Sanomat: Tekijänoikeuslain ympärillä pyörii lobbaussotku – ministeri Kurvinen värväsi konsultin ja 
lakiesityksestä poistettiin 50 sivua, virkamies vaihtoi tehtävää. Julkaistu 13.4.2022 osoitteessa 
https://www.hs.fi/talous/art-2000008720220.html. 
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työstään pienen korvauksen: ”No farmers, no food. No artist, no art”.  Ministerin lausuman 
valossa herää perusteltu huoli siitä, että ministeriössä ei muiden lainvalmisteluun liittyvien 
tavoitteiden vuoksi ole otettu huomioon niitä seikkoja, jotka ovat puhuneet Liedeksen 
puolueellisuuden ja esteellisyyden puolesta.  

Huolensa Liedeksen valinnasta ovat tuoneet esiin myös ministeriön virkamiehet. 
Esimerkiksi Helsingin Sanomien haastateltavana olleet ministeriön kansliapäällikkö Anita 
Lehikoinen ja ylijohtaja Riitta Kaivosoja pitivät Jukka Liedeksen värväämistä tehtävään 
pitkälti ”annettuna”. HS:n mukaan "(v)irkamiesjohto oli nähtävästi myös käsittänyt, että 
luova ala oli toivonut Liedeksen nimittämistä tehtävään." 

Ministeriön laatima lakiesitys oli lainsäädännön arviointineuvoston tutkittavana. Neuvosto 
vaatii lausunnossaan, että tekijänoikeuslakia koskevan esityksen vaikutuksia eri 
kohderyhmille tulee tarkentaa.3 Arviointineuvoston mukaan 

o ”Esitysluonnoksessa ei ole arvioitu riittävän johdonmukaisesti ja kohdennetusti 
esityksen vaikutuksia eri kohderyhmille eikä esitysluonnoksessa ilmene selkeästi, 
ketkä ovat esityksen kannalta keskeiset kohderyhmät”. (korostus tässä) 

FiCom ry:n aiempiin tiedusteluihin siitä, millä perustein Liedes on valittu tehtävään, ei ole 
saatu selvitystä. Koska HS:n artikkelin ja ministeri Kurvisen sekä ministeriön 
virkamiesjohdon lausumien perusteella jää epäilys, että Liedeksen puolueettomuutta ei 
ole häntä tehtävään valittaessa arvioitu, pyydämme jo kantelussa esitetyin perustein 

1) selvittämään, miten ja millä taustatiedoilla Liedeksen puolueettomuutta on 
valintatilanteessa arvioitu.  

2) Lisäksi läpinäkyvyyden ja avoimuuden turvaamiseksi Liedeksen tulisi avata kaikki 
sidonnaisuutensa tekijänoikeusjärjestöihin ja antaa selvitys siitä, onko hänellä 
ollut muitakin toimeksiantoja tekijänoikeusjärjestöiltä.4 

2.3 Professori Myllyn mukaan lainvalmisteltu oli todella avointa ennen puolueellisen 
ja esteellisen Liedeksen valintaa 

Helsingin Sanomat on käsitellyt tekijänoikeuslain uudistusta artikkelissaan 14.4.2022.5 
HS:n haastatteleman Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kauppaoikeuden 
professori Tuomas Myllyn mukaan ennen Liedeksen värväämistä lainvalmistelu on ollut 
virkavastuulla toimineen Viveca Stillin alaisuudessa todella avointa: 

 
3 Arviointineuvosto: Tekijänoikeuslakia koskevan esityksen vaikutuksia eri kohderyhmille tulee tarkentaa. 
Valtioneuvoston kanslia 1.4.2022. Saatavilla osoitteessa https://vnk.fi/-/arviointineuvosto-tekijanoikeuslakia-koskevan-
esityksen-vaikutuksia-eri-kohderyhmille-tulee-tarkentaa. 
4 Ks. FiCom ry:n 13.4.2022 toimittaman kantelun kohta 2.7 Liedeksen esteellisyydet ja valintaperusteet on avoimesti 
selvitettävä. 
5 Liite 3. Helsingin Sanomat: Videossa näkyvästä taulusta tai siinä kuuluvasta musiikista voi jatkossa napsahtaa maksu – 
Näin kohuttu tekijänoikeuslakiesitys heikentäisi professorin mukaan käyttäjien oikeuksia. Julkaistu 14.4.2022 osoitteessa 
https://www.hs.fi/talous/art-2000008727482.html. 
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o ”Se näkyi. Ensimmäisessä hallituksen esityksessä otettiin huomioon 
monipuolisesti ja tasapainoon pyrkien eri näkökulmia. Se sai täystyrmäyksen 
tekijänoikeusjärjestöiltä. Ministeriö sitten osti tämän kritiikin.” (korostukset tässä) 

o "Aiemmassa esitysluonnoksessa sen sijaan korostettiin, että tällainen 
[satunnaista säilyttämistä koskeva] tekijänoikeuden rajoitus on taustalla olevan 
direktiivin edellyttämä ja lisäksi perusteltu sananvapauden ja käyttäjien 
oikeuksien näkökulmasta." (korostukset tässä) 

Stillin alaisuudessa valmisteltu lakiesitys sai tekijänoikeusjärjestöiltä osakseen rajua 
kritiikkiä. Professori Mylly kertoo HS:lle kiinnittäneensä huomiota siihen, kuinka 
asiantuntevaa ja samansisältöistä kritiikkiä lukuisat artistit, kirjailijat ja säveltäjät 
Suomessa osasivat antaa aiemmasta hallituksen esityksestä. Lausuntokierroksella 
kerätyn palautteen jälkeen Still vetäytyi lainvalmistelusta. 

Ministeriö valitsi hänen tilalleen tekijänoikeuslain 25 h §:n uudistusta valmistelevaan 
puolueellisen ja esteellisen Liedeksen. Professori Mylly tuo esiin, kuinka uudessa 
esityksessä, joka on valmisteltu Liedeksen alaisuudessa, moni käyttäjien asemaa 
parantava uudistus on poistettu. Mylly tuo painokkaalla tavalla esiin vaaran siitä, että 
uuden esityksen myötä tekijänoikeuden normit saattavat jopa menettää uskottavuuttaan: 
”(m)ahdollista on myös, että tekijänoikeuden normit menettävät uskottavuuttaan, kun 
tekijänoikeudelliset vaatimukset eivät vastaa kansalaisten oikeustajua.” 

Professori Myllyn mukaan uudessa esityksessä on tehty ”strateginen ratkaisu” siitä, että 
lakiesitykseen on laitettu vain direktiivin vaatimat pakolliset muutokset, eikä siis niitäkään 
kaikkia, jos kyse on tekijänoikeuden rajoituksista kuten satunnaisesta sisällyttämisestä. 
Siten alkuun avoin tekijänoikeuslain uudistuksen valmistelu on Liedeksen alaisuudessa 
muuttunut huomattavalla tavalla tekijänoikeusjärjestöjen haluamaan suuntaan. Myös 
tästä näkökulmasta Jukka Liedeksen valintaa on pidettävä ongelmallisena ja katsottava 
sen vaarantaneen lainvalmistelun avoimuuden, läpinäkyvyyden ja puolueettomuuden. 
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LAATI 

 Helsingissä 25. päivänä huhtikuuta 2022 
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