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tekijänoikeuslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tekijänoikeuslain (404/1961) 54 §:n 5 momentti, 60 c §:n 2 ja 4 momentti sekä

61 §, sellaisina kuin niistä ovat 54 §:n 5 momentti laissa 821/2005 sekä 60 c §:n 2 ja 4
momentti laissa 679/2006, sekä

lisätään lakiin uusi 61 a ja 61 b § seuraavasti:

54 §
— — — — — — — — — — — — —

Jos asianosainen kieltäytyy 1 momentissa
tarkoitetun asian ratkaisemisesta välimiesme-
nettelyssä, asia voidaan asianosaisen hake-
muksesta saattaa tuomioistuimen ratkaista-
vaksi. Jos tuomioistuin on myöntänyt mo-
mentin 2—4 kohdassa tarkoitetussa asiassa
luvan ja päätökseen haetaan muutosta, lupa ja
sen ehdot ovat voimassa, kunnes asia on lo-
pullisesti ratkaistu tai ylempi tuomioistuin
valitusta käsitellessään toisin määrää.

60 c §
— — — — — — — — — — — — —

Ennen 60 b §:ssä tarkoitetun kanteen nos-
tamista tuomioistuin voi tekijän tai hänen
edustajansa hakemuksesta antaa keskeyttä-
mismääräyksen, jos sen antamiselle on 1 mo-
mentissa mainitut edellytykset ja jos on il-
meistä, että tekijän oikeuksien toteutuminen
muutoin vakavasti vaarantuisi. Tuomioistui-
men on varattava sekä sille, jolle määräystä
on haettu annettavaksi, että sille, joka saattaa
tekijänoikeutta loukkaavaksi väitettyä aineis-
toa yleisön saataviin, tilaisuus tulla kuulluksi.
Tiedoksianto sille, jolle määräystä on haettu

annettavaksi, voidaan toimittaa postitse
taikka telekopiota tai sähköpostia käyttäen.
— — — — — — — — — — — — —

Tämän pykälän nojalla annettu keskeyttä-
mismääräys ei saa vaarantaa kolmannen oi-
keutta lähettää ja vastaanottaa viestejä. Kes-
keyttämismääräys tulee voimaan, kun hakija
asettaa ulosottomiehelle ulosottokaaren
(705/2007) 8 luvun 2 §:ssä tarkoitetun vakuu-
den. Mahdollisuudesta vapautua vakuuden
asettamisesta säädetään oikeudenkäymiskaa-
ren 7 luvun 7 §:ssä. Edellä 2 tai 3 momentin
nojalla annettu keskeyttämismääräys raukeaa,
jollei 60 b §:ssä tarkoitettua kannetta nosteta
tuomioistuimessa kuukauden kuluessa mää-
räyksen antamisesta.
— — — — — — — — — — — — —

Oikeuspaikka

61 §
Tähän lakiin perustuvat riita- ja hakemus-

asiat käsitellään markkinaoikeudessa.
Riita- ja hakemusasioiden käsittelystä

markkinaoikeudessa säädetään oikeuden-
käynnistä markkinaoikeudessa annetussa
laissa (100/2013).

HE 124/2012
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61 a §
Syyte rikoslain 49 luvun 1 ja 3—5 §:ssä

tarkoitetusta rikoksesta sekä tämän lain
56 a—56 f §:ssä tarkoitetusta rikoksesta käsi-
tellään oikeudenkäynnistä rikosasioissa anne-
tun lain (689/1997) 4 luvussa tarkoitetussa
käräjäoikeudessa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun syyteasian
yhteydessä voidaan käsitellä syytteessä tar-
koitetusta rikoksesta johtuva 57 §:n mukai-
nen hyvitys- ja korvausvaatimus sekä 58 ja
59 §:n mukainen vaatimus sen estämättä,
mitä 61 §:ssä säädetään.

Tuomioistuin pysyy toimivaltaisena tutki-
maan 2 momentissa tarkoitetun vaatimuksen,
vaikka toimivallan perustaneissa olosuhteissa
tapahtuu muutos vaatimuksen esittämisen jäl-
keen.

61 b §
Käsitellessään 61 a §:ssä tarkoitettua asiaa

käräjäoikeudella voi olla apunaan asiantunti-
joina enintään kaksi markkinaoikeudesta an-

netun lain (99/2013) 7 §:n 2 momentissa tar-
koitettua asiantuntijajäsentä.

Asiantuntijan on annettava kirjallinen lau-
sunto käräjäoikeuden hänelle tekemistä kysy-
myksistä. Asiantuntijalla on oikeus tehdä ky-
symyksiä asianosaisille ja todistajille. Ennen
asian ratkaisemista käräjäoikeuden on varat-
tava asianosaisille tilaisuus lausua asiantunti-
jan lausunnosta.

Asiantuntijan oikeuteen palkkioon sovelle-
taan, mitä markkinaoikeudesta annetun lain
37 §:ssä säädetään asiantuntijajäsenen palkki-
osta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2013.

Riita-, hakemus- ja rikosasia, joka on tullut
käräjäoikeudessa vireille ennen tämän lain
voimaantuloa, käsitellään noudattaen tämän
lain voimaan tullessa voimassa olleita sään-
nöksiä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
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