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Läsnä

Pj Bruun, Sihteeri Vuopala,ja jäsenet Rechardt, Tontti, Kaira, Kangas, Karhapää, Svento, Wikström, Okkonen, Tähtivuori, Kivistö, Vettainen, sekä pysyvät asiantuntijat Huuskonen, Mäkinen (Kososen sijaisena)

1. Enforcement
Sihteeri esitteli lyhyesti kolme eri mallia tekijänoikeuslain muuttamiseksi, jolla tuomioistuin voisi määrätä, että välittäjien, eli Internetoperaattoreiden pitää estää pääsy tekijänoikeudella suojattua aineistoa laittomasti välittäviin palveluihin tai sivustoille. Vaihtoehdot rakentuivat toisaalta kieltotuomio- ja toisaalta turvaamistoimimenettelysäännöksiin.
Tietoyhteiskuntadirektiivin (2001/29/EY) artiklan 8.3 mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että oikeudenhaltijoilla on mahdollisuus hakea kieltoa tai määräystä sellaisia välittäjiä vastaan, joiden palveluita kolmas osapuoli käyttää tekijänoikeuden ja lähioikeuden rikkomiseen. Samaa edellyttävät teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annettu ns. Enforcement-direktiivi (2004/48/EY) 9 ja 10 artiklat. Määräykset
on saatettu voimaan tekijänoikeuslain 56 g § ja 60 a-d §:llä.
Tämän jälkeen toimikunta kuuli oikeusministeriön asiantuntijoita Jussi Karttusta ja Maarit Leppästä mallien toteuttamiskelpoisuudesta sekä muista näkökohdista. Oikeusministeriön asiantuntijat katsoivat, että esitetyistä vaihtoehdoista toteuttamiskelpoisin olisi
kieltotuomiota välittäjää vastaan koskeva määräys, mutta että muutos tekijänoikeuslaissa
tulisi kuitenkin tehdä 60 b §:än sijaan lain 56 g §:ään, jossa nykyisin on materiaalinen
määräys tekijänoikeuden loukkauksen kiellosta. Lisäksi asiantuntijat toivat esiin huolensa niistä perustuslainmukaisuusongelmista, erityisesti sananvapauden rajoittumiseen liittyvistä ongelmista, jotka mahdolliseen lainmuutokseen liittyy. Asiantuntijat huomauttivat
myös, että koska enforcement-direktiivi koskee teollisoikeuksia, olisi vastaava muutos
tehtävä myös niitä koskeviin lakeihin.
Toimikunta keskusteli asiasta ja päätti, että lainmuutoksen valmistelua jatketaan muotoilemalla tekijänoikeuslain 56 g §:ään välittäjiä koskeva kielto. Säännöksen EUoikeusperustaksi päätettiin ensisijaisesti ottaa tietoyhteiskuntadirektiivin 8.3 artikla, koska se koskee pelkästään tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia ja se on myös direktiivi, johon
enforcement-direktiivissä viitataan.
Toimikunta varautuu kuulemaan myös asiantuntijoita perustuslaillisista sekä teknisistä
vaikutuksista käsittelyn myöhemmässä vaiheessa.
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2. Arkistojen saatavuus
Sihteeri oli tehnyt toimikunnan edellisessä kokouksessa sovitut muutokset muistioon.
Puheenjohtaja esitti muistion hyväksymistä muutoksin. Kaksi toimikunnan jäsentä tekivät edelleen huomioita muistion sisällöstä. Toimikunta keskusteli asiasta ja päätti hyväksyä muistion ehdotettuine muutoksineen.
Muistio toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriölle ja saatetaan tekijänoikeustoimikunnan sivuille mahdollisimman pian. Se liitetään myöhemmin toimikunnan mietintöön.
3. Muut mahdolliset asiat
Ruotsin tekijänoikeuslain muutokset
Sihteeri totesi selvitysmies Rosénin antaneen 2. osamietintönsä toissa viikolla. Osamietintö sisälsi ehdotukset Ruotsin tekijänoikeuslain uudistamiseksi. Muutosehdotukset
käsittivät lain toimituksellisen ja teknisen läpikäynnin lisäksi myös 1. osamietinnössä mm.
sopimuslisenssejä ja työsuhdetekijänoikeutta koskevien pykälien sisällyttämisen uuteen
moderniin tekijänoikeuslakiin.
EU-asiat
Sihteeri totesi edelleen, että pitkään jäissä oleva muusikoiden ja äänitetuottajien suojaaikoja pidentävä suoja-aikadirektiivi on tulossa neuvoston hyväksyttäväksi tällä viikolla.
Lisäksi odotettavissa on, että EU:n IPR-strategia julkaistaan tällä viikolla. Orpoteosdirektiiviehdotus on määrä tulla julkiseksi 18.5.2011.
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TEKIJÄNOIKEUSTOIMIKUNNAN 17. KOKOUS
Aika: maanantai 2.5.2011 klo 14 - 16

Paikka: Opetus- ja kulttuuriministeriö, kokoushuone Väinämöinen, Meritullinkatu 10.

Asialista:

1. Enforcement
- Oikeusministeriön asiantuntijoiden Jussi Karttusen ja Maarit Leppäsen kuuleminen
2. Arkistojen saatavuus
- Toimikunnan muistion hyväksyminen
3. Muut mahdolliset asiat
- Ruotsin tekijänoikeuslain muutokset (Rosénin 2. osamietintö)
- EU-asiat
- Muut mahdolliset asiat
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Jäsenet:
1. Toiminnanjohtaja Lauri Rechardt, Musiikkituottajat - IFPI Finland ry
2. Kirjailija, oikeustieteen tohtori Jarkko Tontti, Suomen Kirjailijaliitto ry
3. Apulaisjohtaja Lauri Kaira, Luovan työn tekijät ja yrittäjät Lyhty ry
4. Johtaja Satu Kangas, Viestinnän keskusliitto ry
5. Lakiasiainjohtaja Merja Karhapää, Sanoma Oyj
6. Toiminnanjohtaja Reijo Svento, FiCom ry
7. Lainopillinen asiamies Janne Makkula, Suomen Yrittäjät
8. Apulaisjohtaja Petra Wikström, MTV Media
9. Puheenjohtaja Arto Nieminen, Suomen Journalistiliitto ry
10. Lakiasiain päällikkö Kirsi-Marja Okkonen, Yleisradio
11. Asiantuntija Riikka Tähtivuori, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
12. Edunvalvontajohtaja Martti Kivistö, Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry
13. Lakimies Hannele Vettainen, Teatteri- ja mediatyöntekijät ry
14. Asianajaja Pekka Tarkela, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen
15. Puheenjohtaja Ahti Vänttinen, Suomen Muusikkojen Liitto ry
16. Johtaja Anja Peltonen, Kuluttajavirasto

Pysyvät asiantuntijat:

17. Viestintäneuvos Ismo Kosonen, liikenne- ja viestintäministeriö
18. Neuvotteleva virkamies Mikko Huuskonen, työ- ja elinkeinoministeriö
19. Lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma, oikeusministeriö
20. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still, opetus- ja kulttuuriministeriö
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