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Läsnä

Puheenjohtaja Bruun, sihteeri Liljeström, sekä jäsenet Alaspää, Kaira, Kangas, Karhapää, Makkula, Sipilä, Tarkela, sekä asiantuntija Huuskonen (Pietiäinen)

ASIALISTA
1. Ajankohtaista
Kai Puolamäki: Todettiin, että Kai Puolamäelle on lähetetty toimikunnan päätös, päivätty
15.10.2009, koskien Puolamäen asiakirjapyyntöä, sekä virheellisten liitteiden johdosta päätöksen
oikaisu, päivätty 20.10.2009.
Lausuntopyynnöt: Todettiin, että toimikunnalta on 19.10.2009 pyydetty lausuntoa koskien komission tiedonantoa tekijänoikeudesta osaamistaloudessa (KOM(2009) 532 lopullinen,
19.10.2009). Todettiin, että toimikunta on jo antanut lausunnon koskien komission vihreää kirjaa, ja että on epäselvää, millä tavalla toimikunnan tulisi asiasta tällä kertaa lausua. Asiaan palataan, kun OPM:n edustajia on läsnä toimikunnan kokouksessa.
Todettiin, että toimikunnalta on 15.10.2009 pyydetty lausuntoa koskien komission tiedonantoa
immateriaalioikeuksien valvonnan tehostamisesta sisämarkkinoilla (KOM(2009) 467 lopullinen,
11.9.2009). Lausunnon määräaika oli 23.10.2009. Todettiin, että osa toimikunnan jäsenistä ovat
toimittaneet tiedonantoa koskevat kommenttinsa suoraan asiaa hoitavalle Jorma Waldénille. Todettiin myös, että toimikunta toivoo saavansa tiedon siitä, miten Suomen puolesta aiotaan tiedonantoon vastata.
Tekijänoikeusfoorumi: Todettiin, että tekijänoikeusfoorumi oli onnistunut.
Olli Jalonen: Todettiin, että Olli Jalonen on pyytänyt eroa toimikunnan jäsenyydestä. Puheenjohtaja ilmoitti, että Jalosen seuraajakseen ehdottamalla Suomen Tietokirjailijoiden toiminnanjohtajalla Jukka-Pekka Pietiäisellä on osallistumis- ja puheoikeus toimikunnan kokouksissa siihen asti
kunnes hänet on virallisesti nimitetty toimikunnan jäseneksi.
2. EU/KV-asiat
Toimikunnassa ei esitelty EU- tai KV-asioita erikseen.
3. Tekijänoikeuslain 3 luvun uudistaminen
2. luku: Toimikunnassa keskusteltiin valmisteilla olevan mietinnön 2. luvun valmiiksi saattamisesta. Todettiin, että luonnoksessa on edelleen joitain avoimia kohtia. Keskusteltiin Lauri Kairan
ehdotuksen mukaisesta toimikunnan jäsenistä koostuvan pienryhmän kokoamisesta uuden luonIDA: 269565

noksen 2. luvuksi laatimista varten. Päätettiin, että Satu Kangas ja Lauri Kaira yhdyshenkilöinä
laativat uuden luonnoksen yhdessä toimikunnan sihteerin kanssa. 2. luku pyritään hyväksymään
toimikunnan seuraavassa kokouksessa.
5. luku: Keskusteltiin mietinnön 5. luvusta uuden luonnoksen pohjalta. Toimikunnan muutamista
oikeudenomistajia edustavasta jäsenistä muodostettu ryhmä esitteli lyhyesti tekemänsä muutosehdotukset toimikunnalle. Todettiin, että toimikunnan käyttäjiä edustavilla jäsenillä on edelleen
runsaasti kommentteja luonnokseen, ja päätettiin, että nämä kommentit sisältävä versio 5. luvusta toimitetaan 5.11.2009 mennessä. Sihteeri toimittaa seuraavan luonnoksen toimikunnalle
11.11.2009 mennessä.
3. luku: Toimikunnan jäseniltä pyydettiin kommentteja 3. luvun alustavaan luonnokseen, joka
koskee tekijänoikeuksien siirtymistä koskevan lainsäädännön kehittymistä Pohjoismaissa ja Euroopassa. Asiaan palataan myöhemmin. Marja Karhapää esitti, että 3. luvussa tulisi kuvata tekijänoikeuslainsäädännön EU-kehystä tarkemmin.
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