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ALKUSANAT 
Tekijänoikeussuojasta vapaan sisällön hyödyntäminen – katsaus elokuvateollisuuteen 

	

Euroopan talous nojaa entistä enemmän teollisoikeuksiin. Viime vuosien aikana Euroopan unionin 
teollisoikeuksien virasto (EUIPO) on suorittanut teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaisen 
seurantakeskuksen kautta useita tutkimuksia, joissa on osoitettu teollis- ja tekijänoikeuksien 
taloudellinen merkitys taloudellisen toiminnan ja työllisyyden luomiselle Euroopan unionissa. 

Uudet digitaaliset teknologiat ja liiketoimintamallit luovat yrityksille uusia taloudellisia mahdollisuuksia, 
mutta myös mahdollistavat kansalaisten hyötymisen parempana pääsynä tietoihin ja 
kulttuurihyödykkeisiin. Monet näistä mahdollisuuksista edellyttävät olemassa olevan sisällön luovaa 
muokkaamista sekä nyky-yleisölle paremmin sopivien välitystapojen suunnittelua. 

Euroopan kulttuuriperintö on rikas erityisesti kirjallisuuden osalta. Sen lisäksi, että kirjoista nauttivat itse 
lukijat, myös tuottajat Euroopasta ja sen ulkopuolelta käyttävät niitä monien elokuvien käsikirjoitusten 
pohjana. Tässä raportissa tarkastellaan tekijänoikeussuojasta vapaasti hyödynnettävien teosten 
asemaa ja verrataan kyseisiin teoksiin pohjautuvia elokuvia sellaisiin, jotka perustuvat tekijänoikeuden 
suojaamiin teoksiin tai alkuperäisiin käsikirjoituksiin. 

Tutkimuksessa yhdistetään suurista sähköisistä elokuva- ja kirjakokoelmista saatuja tietoja täydentäen 
niitä Euroopan audiovisuaalisen observatorion keräämillä tiedoilla. Analyysi perustuu lähes 90 000:een 
vuosina 2000–2010, julkaistuun elokuvaan. Selvitys osoittaa, että vaikka vain pieni osa Euroopan 
unionissa julkaistuista elokuvista perustuu vapaasti käytettäviin kirjallisiin teoksiin, kaikkein 
suosituimmista elokuvista tämä osuus on korkeampi kuin kaikkien elokuvien osalta yleensä. 

Kirjallisuus on merkittävä osa Euroopan kulttuuria ja historiaa. Siten sen merkitys modernin viihteen 
lähdemateriaalina on suuri ja sillä on miljoonia katsojia Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella. 

 

 

 

António CAMPINOS 

EUIPO:n pääjohtaja 
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TIIVISTELMÄ 
Tekijänoikeussuojasta vapaan sisällön hyödyntäminen – katsaus elokuvateollisuuteen 

 

Uudet digitaaliset teknologiat ja liiketoimintamallit luovat yrityksille uusia taloudellisia mahdollisuuksia, 
mutta myös mahdollistavat kansalaisten hyötymisen parempana pääsynä tietoihin ja 
kulttuurihyödykkeisiin. Monet näistä mahdollisuuksista edellyttävät olemassa olevan sisällön luovaa 
muokkaamista sekä nyky-yleisölle paremmin sopivien välitystapojen suunnittelua. Olemassa olevan 
sisällön hyödyntämiseen vaikuttavat tekijänoikeudet, joilla säännellään sitä, miten alkuperäisen sisällön 
tekijät ja heidän perillisensä saavat korvauksia sisältöä hyödyntäviltä. Tekijänoikeussäännökset sallivat 
kuitenkin myös käytön, jossa ei edellytetä korvauksia tai lupaa joko niin, että niissä luetellaan 
poikkeuksia tekijänoikeussuojaa koskevista yleisistä säännöistä tai rajoitetaan tekijänoikeussuojan 
voimassaoloaikaa. Tekijänoikeussuojasta vapaa aineisto on oikeudellinen käsite, jonka tarkoituksena 
on lisätä yhteiskunnallista hyötyä sallimalla aiempien luovien teosten rajoittamaton käyttö ja 
muuntaminen. 

Taloudellisen teorian avulla ei kuitenkaan pystytä tyhjentävästi ennustamaan vaikutuksia, joita aiheutuu, 
kun teoksesta tulee vapaa tekijänoikeussuojasta. On oletettu, että vapaasti käytettävän teoksen 
hyödyntäminen lisääntyy, sillä siihen ei liity taloudellisia yksinoikeuksia. Jotkut tutkijat ja alan edustajat 
kuitenkin korostavat, että tekijänoikeussuojan muuttamiseen liittyy riskejä. Teoksen vapautuminen 
tekijänoikeussuojasta voi johtaa siihen, ettei teoksen säilyttämiselle ole yllykkeitä tai että teos häviää. 
Siitä voi aiheutua myös teoksen liiallista hyödyntämistä, koska mikään taho ei huolehdi teoksen arvon 
säilyttämisestä ja kuka tahansa saa tehdä teoksesta sovituksen. Toisaalta jos kilpailijoita ei voida estää 
tuottamasta samaan alkuperäiseen sisältöön perustuvia teoksia, tuottajat voivat olla tekemättä sovitusta 
tekijänoikeussuojasta vapaasta teoksesta tai sijoittamatta sen sovitushankkeisiin merkittäviä 
rahasummia. Tekijänoikeussuojasta vapaan sisällön hyödyntämisestä on saatavilla vain vähän 
empiiristä tietoa, minkä vuoksi on vaikeaa osoittaa, mikä mahdollisista teoreettisista skenaarioista on 
soveltuvin. Aiheen käsittely on kuitenkin ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan arvioida tekijänoikeuksien 
nykyisiä puitteita ja lainsäädäntöehdotuksia, joilla ne pyritään mukauttamaan uuteen taloudelliseen 
tilanteeseen. Jos liiallinen tekijänoikeussuojasta vapaa saatavuus johtaa teosten häviämiseen tai turhan 
vähäiseen hyödyntämiseen, sen laajuutta olisi rajoitettava. Jos teosten vapaa hyödynnettävyys 
kuitenkin luo uusia mahdollisuuksia yrityksille ja suurelle yleisölle vähentämättä tekijöiden 
kannustavuutta, vapaan käytettävyyden soveltamisalaa voitaisiin laajentaa koko yhteiskunnan eduksi. 

Tekijänoikeussuojan ja siitä vapaiden teosten hyödyntämisen mahdollisia etuja ja riskejä voidaan 
arvioida ainoastaan empiiristen tietojen perusteella. Tekijänoikeuksia koskevien empiiristen tietojen 
kokoaminen on kuitenkin erittäin vaikeaa. Suurin osa tarvittavista tiedoista on hajanaisia tai yksityisiä. 
Uudet luovaa sisältöä koskevien tietojen sähköiset kokoelmat tarjoavat kuitenkin tutkijoille uusia 
mahdollisuuksia. Vaikka kokoelmat koskevat usein vain tiettyjä aloja, niiden perusteella voidaan tehdä 
empiirisiä analyysejä, joista saadaan parempia tietoja päätöksentekoa varten. 

Tätä hanketta varten on kerätty tietoja suurista elokuvia ja kirjoja koskevien tietojen sähköisistä 
kokoelmista, Internet Movie Databasesta (IMDb) ja Goodreadsista, ja niitä täydennetään Euroopan 
audiovisuaalisen observatorion keräämillä tiedoilla eurooppalaisten elokuvateatterien katsojamääristä. 
Näiden lähteiden perusteella laadittiin hankkeen lopullinen aineisto, johon kuului 87 455 yksittäistä 
elokuvaa, jotka on tuotettu vuosina 2000–2010 ja julkaistu vähintään yhdessä Euroopan unionin 
jäsenvaltiossa. Kunkin aineistoon kuuluvan elokuvan osalta määritettiin, oliko elokuvan käsikirjoitus 
täysin alkuperäinen, perustuiko se olemassa olevaan, yhä tekijänoikeudella suojattuun sisältöön vai jo 
vapaasti hyödynnettävään sisältöön. 

Vaikka tiedot koskevat ainoastaan elokuvateollisuutta, tämän raportin laajempana tavoitteena on kuvata 
laajemmin vapaasti käytössä olevan sisällön käyttöä uusien luovien hankkeiden pohjana. Kerättyjen 
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tietojen rajallisuuden takia tekijänoikeussuojan moninaisista tekijöistä ei voida tehdä vertailuanalyysiä, 
ja tämän vuoksi tämä analyysi on luonteeltaan staattinen ja kuvaileva. Tarkastelemalla vapaasti 
käytössä olevan sisällön myöhemmän hyödyntämisen eri näkökohtia elokuvateollisuudessa voidaan 
tutkia, ovatko aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa esitetyt tekijänoikeussuojasta vapaaseen sisältöön 
liittyvät mahdollisuudet ja uhat perusteltuja. Tässä raportissa ei kuitenkaan käsitellä sitä, mikä olisi 
tekijänoikeussuojan ihanteellinen rakenne sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta. 

Elokuva-alalla on suuri kulttuurinen ja taloudellinen merkitys Euroopan kansalaisille. On olemassa 
runsaasti yksittäistapauksista saatua näyttöä siitä, että olemassa olevan sisällön sovittaminen on 
tärkeää yksittäisten tuottajien lisäksi koko alalle. Elokuvateollisuus on ainutlaatuisten piirteidensä vuoksi 
erityisen riippuvainen yleisömenestyksistä ja altis riskeille. Kuten viimeaikaisissa taloudellisissa 
tutkimuksissa on todettu, sellainen hyödynnettävä sisältö, jota on jo testattu erillisillä mutta vastaavilla 
kulttuurimarkkinoilla, voi osaltaan vähentää alaan olennaisesti liittyvää epävarmuutta. Sovitukset ovat 
elokuvatuottajille kiinnostava vaihtoehto myös taiteellisista syistä. 

Koska sovituksen käsitettä ei ole määritelty Bernin yleissopimuksessa, hankkeen työryhmä on 
soveltanut EU:n jäsenvaltioiden ja Yhdysvaltojen oikeusoppiin, lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön 
pohjautuvia periaatteita. Käytetyissä tietolähteissä sovituksen määritelmissä toistui usein alkuperäisten 
teosten ja niistä muokattujen teosten samankaltaisuuksista saatu kokonaisvaikutelma ja se, 
tunnistavatko maallikot nämä samankaltaisuudet. Tästä syystä IMDb:n tuhansien käyttäjien näkemystä 
voidaan käyttää tehokkaana ja objektiivisena kriteerinä elokuvasovitusten tunnistamisessa hankkeen 
aineistosta. IMDb- ja Goodreads-sivustoilta saatavat hyödynnettävän sisällön tekijöitä koskevat 
henkilötiedot ja elokuvien tuotantomaiden kansallinen tekijänoikeuslainsäädäntö olivat merkittäviä 
sovitusten pohjana käytettyjen töiden tekijänoikeussuojaa koskevien tietojen lähteitä. Vaikka 
tekijänoikeuksien voimassaoloaikaa on yhdenmukaistettu merkittävästi viime vuosina, 
tekijänoikeussuojan päättymispäivän määrittämistä koskevissa säännöissä on edelleen eroja. Näitä 
eroja on analysoitu asianmukaisesti, ja ne on otettu huomioon tietojen valmisteluvaiheessa. 

Hankkeen aineiston analyysi osoitti, että vapaasti hyödynnettävään sisältöön perustuvat 
elokuvasovitukset muodostivat noin kaksi prosenttia Euroopan unionissa julkaistuista 
elokuvista. Tekijänoikeussuojasta vapaan sisällön hyödyntäminen on kuitenkin yleisempää 
kaikkein suosituimpien elokuvien joukossa, ja tällaiseen sisältöön perustuvien elokuvien osuus 
oli kuusi prosenttia eurooppalaisten elokuvateattereiden sadasta suosituimmasta elokuvasta. 

Tutkimuksessa tarkastellun 11 vuoden aikana vapaasti hyödynnettävään sisältöön perustuvien 
elokuvasovitusten katsojamäärä eurooppalaisissa elokuvateattereissa oli yli 330 miljoonaa, 
mikä vastaa noin neljää prosenttia koko elokuvayleisöstä. Samaan aikaan tekijänoikeudella 
suojattuun sisältöön perustuvien elokuvasovitusten katsojamäärä oli noin 35 prosenttia koko 
elokuvayleisöstä. 

Pelkässä elokuvasovitusten katsojamäärien vertailussa ei oteta huomioon ajallisen ulottuvuuden 
keskeistä vaikutusta siihen, miten todennäköisesti jo olemassa olevasta sisällöstä tehdään sovituksia. 
Voidaan todeta, että elokuvan ensimmäistä julkaisukertaa seuraavasta viidennestä vuodesta alkaen 
luovan sisällön myöhempään käyttöön liittyvä taloudellinen arvo laskee nopeasti ja jyrkästi. 
Todennäköisyys sille, että kirjaa käytetään elokuvasovituksen perustana 12 vuotta kirjan 
ensimmäisen julkaisukerran jälkeen, on 50 prosenttia alhaisempi kuin ensimmäistä 
julkaisukertaa seuraavien viiden vuoden aikana. Todennäköisyys kirjan sovittamiselle 
elokuvaksi 70 vuotta sen ensimmäisen julkaisukerran jälkeen on 95 prosenttia pienempi 
verrattuna niihin ensimmäisiin muutamiin vuosiin, jotka seuraavat kirjan tuomista saataville 
kirjakauppoihin. Luovan sisällön hyödyntämisarvon väheneminen vaikuttaa kaikkiin kirjallisiin teoksiin 
kaikkein tärkeimpiä ihmisten luomia mestariteoksia lukuun ottamatta. Tämän vuoksi 
tekijänoikeussuojan lakkaaminen, joka useimmissa maissa tapahtuu 70 vuotta tekijän kuoleman 
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jälkeen, voi olla joidenkin luovien töiden kannalta tärkeää, mutta se ei ole merkittävä 
vedenjakaja, joka vaikuttaisi elokuvatuottajien sovituspäätöksiin yleensä. 

Sovitetun sisällön houkuttelevuutta nykylukijoiden keskuudessa koskevat vertailut ovat osoittaneet, että 
tekijänoikeussuojasta vapaat sovitetut kirjat saavat lukijoilta paljon enemmän huomiota kuin yhä 
tekijänoikeudella suojatut sovitetut teokset. Sovitetut tekijänoikeussuojasta vapaa kirjat ovat myös 
saaneet sovitettuihin tekijänoikeudella suojattuihin kirjoihin nähden parempia arvioita Goodreads-
sivustolla, vaikka ero ei tosin ole suuri. 

Vaikka suurimmasta osasta kirjoja tehtiin vain yksi sovitus analyysijakson aikana, osasta vapaasti 
käytettävissä olevista teoksista tehtiin useampia sovituksia. Odotetusti tekijänoikeussuojasta 
vapaiden kirjojen elokuvasovitusten keskimääräinen määrä aineistossa oli 1,45, ja vastaava luku 
oli 1,04 yhä tekijänoikeudella suojattujen teosten osalta. 

Aineiston analyysi osoitti, että muiden tuottajien mahdollisuus käyttää samaa sisältöä ei estänyt 
tuottajia sijoittamasta merkittäviä summia elokuviin, jotka perustuivat tekijänoikeussuojasta 
vapaaseen sisältöön. Vapaan sisällön elokuvasovitusten keskimääräinen budjetti oli tekijänoikeudella 
suojatun sisällön elokuvasovitusten budjettia pienempi mutta suurempi kuin täysin alkuperäiseen 
käsikirjoitukseen perustuvien elokuvien keskimääräinen budjetti. 

Hankkeen tietojen ryhmittelyanalyysi osoitti, että osalle elokuvatuottajista vapaa sisältö liittyy 
merkittävään osaan heidän toiminnastaan: arvostetut ja tunnetut elokuvastudiot käyttivät vapaata 
sisältöä useammin kuin aineistoon kuuluvat elokuvatuottajat keskimäärin. 

Elokuvien budjettitietojen ja vapaata sisältöä elokuvasovitustensa pohjana käyttävien 
elokuvatuottajien profiilien analyysi ei vahvistanut, että vapaaseen sisältöön liittyy liiallisen tai 
liian vähäisen johdannaiskäytön riski. 

Ekonometriset mallit vahvistavat, että kaikki tuottajat, jotka käyttävät aiemmin luotua tekijänoikeuksien 
suojaamaa sisältöä elokuvien käsikirjoitusten pohjana, voivat saada sovituksista yksityistä hyötyä sekä 
katsojamäärien että lipputulojen muodossa. Voidaan myös todeta, että vapaata sisältöä sovittavat 
paikalliset elokuvatuottajat saavat vastaavia elokuvien katsojamääriin liittyviä hyötyjä. Aineiston analyysi 
ei kuitenkaan vahvistanut, että tekijäoikeuksista vapaata sisältöä sovittavat tuottajat saavat hyötyä 
lipputulojen muodossa tai että ulkomaiset tekijänoikeuksista vapaata sisältöä käyttävät tuottajat 
hyötyvät suuremmista katsojamääristä. 

Ekonometrinen analyysi vahvisti, että mahdollisuuteen testata sovitetun sisällön menestystä erillisillä 
mutta vastaavilla markkinoilla liittyi yksityistä hyötyä. Kuten aiempi taloudellinen tutkimus on osoittanut, 
sovitus voi olla tehokas keino vähentää epävarmuutta. Tekijänoikeudella suojatun sisällön 
sovitusten ja vapaan sisällön sovitusten hyötyjen välisiä eroja koskevat tulokset voivat 
kuitenkin tarkoittaa, että sovittamista koskeviin yksinoikeuksiin voi liittyä yksityistä lisähyötyä. 
Tätä raporttia varten kerättyjen tietojen rajallisuuden vuoksi ei kuitenkaan voida testata, ylittävätkö 
sovittamista koskeviin yksinoikeuksiin liittyvät yksityiset hyödyt mahdollisen yhteiskunnallisen 
menetyksen, joka liittyy sovitetun sisällön monipuolisuuden supistumiseen. Tulevassa tutkimuksessa 
tulisi keskittyä sen vaikutuksen laaja-alaiseen arviointiin, joka myöhempään käyttöön liittyviä oikeuksia 
koskevilla tekijänoikeusrakenteilla on sosiaaliseen hyvinvointiin.   
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