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Laki
tekijänoikeuslain 19 ja 19 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tekijänoikeuslain (404/1961) 19 §:n 4 momentti ja 19 a §, sellaisina kuin ne

ovat, 19 §:n 4 momentti laissa 763/2013 ja 19 a § laeissa 1228/2006 ja 607/2015, seuraa-
vasti:

19 §

Teoksen kappaleiden levittäminen ja oikeus lainauskorvaukseen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Teoksen tekijällä on oikeus korvaukseen teoksensa kappaleiden lainaamisesta yleisölle,

lukuun ottamatta rakennustaiteen, taidekäsityön ja taideteollisuuden tuotteita. Oikeutta
korvaukseen ei kuitenkaan ole, jos lainaaminen tapahtuu muusta kuin yleisestä kirjastosta
tai korkeakoulukirjastosta. Jollei korvausta vaadita todisteellisesti kolmen vuoden kulues-
sa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona oikeus korvaukseen on syntynyt, oikeus kor-
vaukseen raukeaa. Tässä momentissa tarkoitettuun oikeuteen sovelletaan 41 §:ää. Oikeus-
toimi, jolla tekijä luovuttaa oikeutensa tässä momentissa tarkoitettuun korvaukseen, on
mitätön.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

19 a §

Lainauskorvausta hallinnoiva järjestö

Korvaus 19 §:n 4 momentissa tarkoitetusta lainaamisesta suoritetaan opetus- ja kulttuu-
riministeriön hyväksymän, lukuisia yleisistä kirjastoista ja korkeakoulukirjastoista lainat-
tujen teosten tekijöitä edustavan järjestön välityksellä. Järjestöjä voidaan hyväksyä useita,
jos tekijöiden edustavuutta ei voida muuten saavuttaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy järjestön hakemuksesta määräajaksi, enintään
viideksi vuodeksi. Hyväksyttävän järjestön tulee olla vakavarainen ja sillä tulee olla val-
mius ja kyky hoitaa asioita hyväksymispäätöksen mukaisesti. Järjestön tulee vuosittain
antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle selvitys hyväksymispäätöksen nojalla tekemistään
toimista. Järjestön tai järjestöjen yhdessä tulee edustaa merkittävää osaa niistä eri alojen
teosten tekijöistä, joiden teoksia lainataan yleisistä kirjastoista ja korkeakoulukirjastoista.
Hyväksymispäätöksessä voidaan järjestölle myös asettaa käytännön toimintaa yleisesti
ohjaavia ehtoja.

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava,
kunnes asia on lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu. Hyväksyminen voidaan peruuttaa,
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jos järjestö hyväksymispäätöstä ja sen ehtoja rikkomalla syyllistyy vakaviin tai olennaisiin
rikkomuksiin tai laiminlyönteihin ja jolleivät järjestölle annetut huomautukset ja varoituk-
set ole johtaneet toiminnassa esiintyneiden puutteiden korjaamiseen.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Korvausta korkeakoulukirjastoista tapahtuvasta lainaamisesta voidaan suorittaa vain

lain voimaantulon jälkeen tapahtuvasta lainaamisesta.
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