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Läsnä

Puheenjohtaja Bruun, sihteeri Liljeström, sekä jäsenet Alaspää, Kaira, Kangas, Karhapää, Lahelma, Makkula, Nieminen, Pietiäinen, Sirnö, Tarkela, Tähtivuori, Vänttinen, sekä asiantuntijat Huuskonen, Kosonen, Liedes (Waldén)

ASIALISTA
1.

Tekijänoikeuslain tekninen uudistaminen
Jorma Waldén esitteli luonnoksen tekijänoikeuslain tekniseksi kokonaisuudistukseksi.
Lakiluonnoksessa ei ole asiallisia muutoksia verrattuna nykyiseen lakiin. Pyrkimyksenä on myös,
ettei viittaussäännöksiin tehdyt muutokset aiheuta asiallisia muutoksia. Lain pykälänumerointi on
uudistettu (1 luvun 1 § jne.), ja jokaiselle lain pykälälle on annettu informatiivinen pykäläotsikko
ja nykyiset väliotsikot on muutettu pykäläotsikoiksi. Lähioikeuksia koskeva 5 luku on siirretty 2
luvuksi; tästä aiheutuvat uudet viittaussäännökset on luonnosteltu.
Keskusteltiin siitä, mikä olisi lakiluonnoksen loogisin rakenne, sekä siitä, miten viittaussäännöksiä tulisi käsitellä. Esitettiin, että lain käytännön soveltaminen voisi vaikeutua jos siihen tehdään vain teknisiä muutoksia.
Keskusteltiin siitä, tulisiko luonnos lisätä toimikunnan mietinnön liitteeksi vai tulisiko toimikunnan käsitellä lain teknistä uudistamista jollain muulla tavalla. Puheenjohtaja tekee seuraavassa kokouksessa esityksen siitä, miten asiassa voidaan edetä.

2.

Ajankohtaista
Ei todettu ajankohtaisia asioita.

3.

EU/KV-asiat
- Suoja-aikadirektiiviehdotus
Liedes totesi, että suoja-aikadirektiiviehdotuksen tiimoilta on ollut erilaisia lähestymisiä, mutta
että Ruotsin puheenjohtajakaudella asia ei tulle etenemään. Espanjan puheenjohtajakaudella asia
saattaa aktivoitua.
- WIPO
Audiovisuaalisia esityksiä koskevan kv-sopimuksesta on käynnissä neuvotteluja. Myös keskustelu tekijänoikeuksien rajoituksista ja poikkeuksista jatkuu. Sopimusehdotus näkövammaisten

ja lukemisesteisten mahdollisuudesta saada aineistoja saataville on WIPOssa virallisesti pöydällä
ja lausuntokierroksella myös Suomessa.
4.

Tekijänoikeuslain 3 luvun uudistaminen
2. luku: Toimikunnassa keskusteltiin valmisteilla olevan mietinnön 2. luvun valmiiksi saattamisesta. Todettiin, että 2. luvun uusi luonnos ei toimikunnan jäsenistä koostuvan pienryhmän aikatauluongelmien vuoksi ole vielä valmistunut. Päätettiin, että pienryhmä toimittaa seuraavan version viimeistään 23.11.
3. luku: Toimikunnan jäseniltä oli pyydetty kommentteja 3. luvun alustavaan luonnokseen, joka
koskee tekijänoikeuksien siirtymistä koskevan lainsäädännön kehittymistä Pohjoismaissa ja Euroopassa. Todettiin, että Ruotsin lainsäädäntöä koskeva osuus on liian laaja. Muitakin osuuksia
tulisi päivittää, ja 3. lukua laajennettava käsittelemään myös Ison-Britannian lainsäädäntöä ja
EU-normeja. Sihteeri laatii annettujen ohjeiden pohjalta uuden luonnoksen seuraavaan kokoukseen.
5. luku: Keskusteltiin mietinnön 5. luvusta sihteerin toimittaman version pohjalta. Keskusteltiin
Lissabonin sopimuksen 118 artiklasta ja erillisen kohtuullistamissäännöksen tarpeesta. Päätettiin, että toimikunnan jäsenet toimittavat kommenttinsa sihteerille viimeistään 23.11. Sihteeri
laatii kommenttien pohjalta uuden luonnoksen seuraavaan kokoukseen.
Seuraavassa kokouksessa pyritään käsittelemään mietinnön kokonaisluonnosta ja erityisesti 6.
lukua.

5.

Muuta
Esille ei tullut muita asioita.
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