Tavoitteet hallituskaudella 2011-2015
Musiikkituottajat esittää, että alan toimintaympäristön kehittämistä jatketaan laittoman tietoverkkolevityksen vähentämiseksi, tasapuolisten kilpailuolosuhteiden luomiseksi sekä luopumalla perusteettomista pakkolisenssisäännöksistä.
Musiikki on Suomessa miljardin euron sektori, joka on digitaalisen kehityksen kärjessä.
Suomessa digimyynniin osuus on nyt n. 23 % musiikin kokonaismarkkinasta.
Maailmanlaajuisesti jo yli 1/3 musiikin myynnistä tapahtuu digitaalisista palveluista.
Kuluttajille on Suomessa tarjolla useita laillisia palveluita, joista on saatavilla yli 15
miljoonaa äänitettä, laillisesti ja vaivattomasti.
Laittomat tietoverkkopalvelut, joista ladataan musiikkia ja muuta sisältöä maksamatta
korvauksia tekijöille tai veroja valtiolle, ovat kuitenkin digitaalisen markkinan ja koko musiikin
alan kehityksen este. Yli 90 % digitaalisen musiikin kulutuksesta tapahtuu yhä laittomista
palveluista. Ongelma on erityisen vaikea Suomessa.
Vähittäiskauppa-arvolla laskettuna suomalainen musiikkiala menetti vuonna 2009 noin 70
miljoonaa euroa luvattoman verkkolevityksen vuoksi. Rahalliset tappiot ovat johtaneet
työllisyysvaikutuksiin, liikevaihdon pienenemisen myötä alan työpaikat ovat Suomessa lähes
puolittuneet vuosituhannen alusta. Eurooppalaisella tasolla on arvioitu, että luovilta aloilta
katoaa n. 1.2 miljoonaa työpaikkaa vuoteen 2015 mennessä, ellei laitonta
tietoverkkolevitystä saada merkittävästi vähennettyä.
Jotta kotimaisen musiikkialan työpaikat ja jatkuvuus voidaan turvata, on musiikin laittomaan
levittämiseen tietoverkoissa puututtava päättäväisesti.
Musiikkituottajat, esittää
huomautuskirje menettelystä säätämistä. Sen lisäksi on säädettävä menettelyistä, joilla
voidaan estää selvästi laittomien palveluiden tarjoaminen Suomalaisille kuluttajille..
Samanaikaisesti tulee huolehtia myös sähköisen kaupan toimintaedellytysten kehittämisestä
luomalla tasapuoliset kilpailuolosuhteet koko kulttuurialalle. Tähän voidaan vaikuttaa
säätämällä äänitemusiikin ALV samalle tasolle muiden kulttuurituotteiden kanssa ja
yhtenäistämällä fyysisten tuotteiden ja sähköisistä palveluista hankittujen kulttuurituotteiden
ALV samalle tasolle.
Musiikkituottajille ja taiteilijoille on lisäksi taattava tasavertainen neuvotteluasema
äänitemusiikkia käyttävien yritysten kanssa. Äänitemusiikin markkinoita ei tule vääristää
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ja sisältöpalveluille on luotava ympäristö, jossa ne voivat kehittyä ja harjoittaa liiketoimintaa
tasavertaisesti ja reilujen pelisääntöjen mukaan.
Hallitusohjelma
Musiikkituottajat näkee myönteisenä sen, että hallitus on kirjannut ohjelmaansa tavoitteeksi
luovien aineistojen luvattoman käytön kitkemisen lainsäädäntöä kehittämällä ja toivoo, että
hallitus myös ryhtyy toimenpiteisiin kotimaisen musiikkialan kasvun ja työllistämisen
varmistamiseksi siten, että:
i.

säädetään pikaisesti menettelystä, jolla teleoperaattorit velvoitetaan
lähettämään huomautuskirjeitä asiakkailleen, joiden on havaittu levittävän
laittomasti suojattuja sisältöjä sekä annetaan tuomioistuimelle mahdollisuus
määrätä teleoperaattori estämään asiakkailtaan pääsy laittomiin
tietoverkkopalveluihin. Opetus- ja kulttuuriministeriö velvoitetaan seuraamaan
menettelyjen vaikuttavuutta ja raportoimaan vaikutuksista laittoman levityksen
vähentämiseksi.

ii.

äänitemusiikkiin sovelletaan samaa alennettua ALV-kantaa, kuin nykyisin jo
sovelletaan muihin kulttuurituotteisiin. Sähköistä kauppaa tulee edistää
varmistamalla että sähköisessä muodossa myytyihin kulttuurituotteisiin
sovelletaan samaa alennettua ALV-kantaa kuin fyysisessä muodossa myytyihin
kulttuurituotteisiin.

iii.

tasapainoisen neuvotteluaseman toteutumista äänitemusiikin oikeudenhaltijoiden
ja käyttäjien välillä edistetään poistamalla tekijänoikeuslain 47 §:n
pakkolisenssi.

Suojattujen sisältöjen laiton tietoverkkolevitys on vakava yhteiskunnallinen
ongelma. Luvaton verkkolevitys uhkaa koko suomalaisen sisältöalan
ansaintalogiikkaa peleistä elokuviin ja kustannustoimintaan. Kuten
hallitusohjelmassa todetaan, luovien alojen merkitys kasvaa uusien
liiketoimintamahdollisuuksien myötä. Toivomme, että hallitus ryhtyy pikaisesti
toimenpiteisiin hallitusohjelman kirjausten mukaisesti.

Musiikkituottajat – IFPI Finland ry
+358-(0)9-6803 4050 ifpi@ifpi.fi www.ifpi.fi Yrjönkatu 3B FI-00120 Helsinki

